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Uma mulher 
precisa ser duas 
coisas: quem e o 
que ela quiser”.
Coco Chanel (1883/1971)
Estilista francesa
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Economia brasileira deve 
crescer não mais que 
1,9%, prevê OCDE
A economia brasileira 

deve crescer 1,9% este 
ano. Essa é a previsão 

para o PIB, divulgada ontem 
(6) pela Organização para a 
Cooperação e o Desenvolvi-
mento Econômico (OCDE). 
A estimativa é menor do que 
a divulgada pela organização 
em novembro último, que foi 
de 2,1%. Para 2020, a OCDE 
manteve a previsão de ex-
pansão em 2,4%. Apesar da 
redução na estimativa, uma 
recuperação moderada da 
economia está em curso no 
Brasil, diz o relatório.

Para a OCDE, a implemen-
tação bem sucedida da agenda 
de reformas do novo governo, 
particularmente a reforma 

em 2019 e 3,4% no próximo ano. 
Em novembro, a organização 
previa expansão de 3,5% tanto 
neste ano quanto em 2020.

As perspectivas econômicas 
são mais fracas em quase todos 
os países do G20, em especial na 
zona do euro, nomeadamente a 
Alemanha e a Itália, bem como 
para o Reino Unido, o Canadá 
e a Turquia.

A OCDE identifi ca a desa-
celeração chinesa e europeia, 
bem como o enfraquecimento 
do comércio global, como os 
principais fatores que pesam 
sobre a economia mundial. “Vul-
nerabilidades oriundas da China 
e enfraquecimento da economia 
europeia, combinadas com uma 
desaceleração do comércio e da 

Apesar da redução na estimativa, de acordo com a entidade, uma recuperação

moderada da economia está em curso no Brasil.

indústria global, alta incerteza 
política e riscos nos mercados 
fi nanceiros, poderiam minar o 
crescimento forte e sustentá-
vel no médio prazo em todo o 
mundo”, diz a entidade.

A recomendação da OCDE 
é que os bancos centrais 
continuem apoiando suas 
economias e garantindo que 
as taxas de juros de longo 
prazo permaneçam baixas, 

mas ressalta que a política 
monetária sozinha não pode 
resolver a crise na Europa 
ou melhorar as perspectivas 
modestas de crescimento a 
médio prazo (ABr).

previdenciária, continua sendo 
fundamental para uma retoma-
da mais forte do crescimento. 
Em 2018, o PIB fechou com 
crescimento acumulado de 
1,1% em relação ao ano anterior. 
O PIB também fechou 2017 com 
expansão de 1,1%, mas nos 
dois anos anteriores registrou 
queda: 3,3% em 2016 e 3,5% 
em 2015. A projeção da OCDE 
está abaixo da expectativa do 
mercado brasileiro. De acordo 
com o último boletim Focus, a 
estimativa é de 2,48% para este 
ano e 2,65% para 2020.

De acordo com a OCDE, a 
economia mundial também 
continua perdendo força, por 
isso houve redução da estima-
tiva de crescimento para 3,3% 

Faltando pouco mais de 20 
dias para o Brexit, a Comissão 
Europeia afi rmou ontem (6) 
que não foi identifi cada uma 
“solução” para resolver o im-
passe nas negociações com o 
Reino Unido. Londres e Bruxe-
las já conseguiram fechar um 
acordo no fi m do ano passado, 
mas o texto foi rejeitado pelo 
Parlamento britânico em janei-
ro, principalmente em função 
do “backstop”, mecanismo 
que garante a manutenção 
de fronteiras abertas entre a 
Irlanda do Norte e a República 
da Irlanda.

“O negociador-chefe da 
União Europeia sobre o Bre-
xit, Michel Barnier, informou 
ao colégio de comissários 
que, apesar de as negocia-
ções terem ocorrido em uma 
atmosfera construtiva, as dis-
cussões foram difíceis”, disse o 
porta-voz do poder Executivo 
da UE, Margaritis Schinas. A 
declaração foi dada após trata-
tivas conduzidas por Barnier, 
pelo secretário do Reino Unido 
para o Brexit, Stephen Barclay, 
e pelo procurador-geral para 
Inglaterra, País de Gales e Ir-
landa do Norte, Geoffrey Cox.

“Não foi identifi cada uma 
solução que seja coerente com 
o acordo de divórcio, incluindo 

Manifestação contra o Brexit em frente ao Parlamento

do Reino Unido, em Londres.

Medidas do 
Estado não podem 
discriminar o cidadão

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, disse 
ontem (6), no lançamento da 
Campanha da Fraternidade, 
que o papel do Ministério 
Público é zelar para que as po-
líticas públicas incluam todos 
os cidadãos, alertando que as 
medidas adotadas pelo Estado 
não podem discriminar e devem 
contribuir para o combate 
da corrupção, criminalidade, 
violência e pobreza.

“São os mais pobres, sempre, 
as maiores vítimas do egoísmo 
humano. E a solidariedade é 
o seu maior antídoto”, disse a 
procuradora. Ao comentar a 
proposta de reforma da Previ-
dência, Dodge adotou um tom 
prudente, e disse que todo e 
qualquer governo deve prezar 
pela Constituição, que, segun-
do ela, estabelece critérios para 
um Estado fraterno.

O cardeal Sergio da Rocha, 
presidente da CNBB, disse que 
o objetivo da campanha deste 
ano é estimular a participação 
dos cristãos na construção e 
acompanhamento das políticas 
públicas, esclarecendo que a 
Igreja não adota uma postura 
politico-partidária. Sobre a re-
forma da Previdência, o cardeal 
disse que a CNBB ainda avaliará 
o texto enviado pelo governo. 
Segundo ele, o importante 
é assegurar os direitos dos 
menos privilegiados e evitar 
retrocessos de conquistas dos 
trabalhadores.

“É muito importante o diálo-
go. Não apenas entre o governo 
e o Congresso, mas um diálogo 
que escute todos os segmentos 
da sociedade”, disse (ABr).

Vestido de mulher e dispos-
to a brincar em um dos mais 
famosos blocos de carnaval de 
Salvador, Marcos Vinicius de 
Jesus Neri, 19 anos, acusado 
de homicídio, foi fl agrado pelas 
câmeras de reconhecimento 
facial nas ruas da capital baia-
na. Procurado pela polícia há 
oito meses, o jovem foi preso. 
Com mandado de prisão em 
aberto, o homem foi fl agrado 
pelas câmeras enquanto estava 
no circuito Dodô, reconhecido 
pelo sistema, acabou detido 
pelos policiais militares que 
faziam a revista. 

Neri é procurado desde julho 
de 2018 e foi o primeiro a ser 
capturado com o auxílio da 
tecnologia, implantada pela Se-
cretaria de Segurança Pública 
da Bahia.

“Enganaram-se aqueles que 

Marcos Vinicius de Jesus Neri, 19 anos, fl agrado durante 

carnaval em Salvador.

Lista de espera ProUni
O Programa Universidade para 

Todos abre hoje (7) as inscrições 
para a lista de espera. Aqueles 
que se inscreveram no programa, 
mas ainda não garantiram uma 
bolsa de estudos nas instituições 
particulares de ensino, devem se 
manifestar em: (http://siteprouni.
mec.gov.br/), até amanhã (8). A 
lista de espera vale apenas para 
os cursos escolhidos na hora da 
inscrição. Cada participante pôde 
escolher até duas opções. 

A cidade de São Paulo teve 
apresentação de 391 blocos 
ofi cias de carnaval de rua entre 
23 de fevereiro e 5 de março, de 
acordo com a prefeitura. A esti-
mativa é que a festa paulistana, 
que segue até o próximo fi m 
de semana (9 e 10 de março), 
receba, até o fi nal, 5 milhões de 
pessoas em 516 blocos.

Durante os dias de Carnaval, 
foram aplicadas 244 multas em 
pessoas que urinavam nas vias 
públicas. As equipes de saúde 
realizaram 2.431 atendimen-
tos entre foliões nos blocos 
de rua e 614 pessoas foram 
amparadas durante os desfi les 
no Sambódromo do Anhembi. 
Foram recolhidas 600 tonela-
das de lixo e, para a lavagem 
das ruas, foram necessários 
6 mil metros cúbicos de água 
reutilizada.

A campanha para combater 
o assédio sexual distribuiu 
mais de 20 mil adesivos e 16 
mil tatuagens de decalque 
com as frases #SambandoNa-
CaradoMachismo, #NaoÉNao 
e #MeuCorpoMinhasRegras. 

O Ônibus Lilás levou uma psi-
cóloga, uma assistente social 
e uma advogada para auxiliar 
nas intervenções durante o 
Carnaval. Foi registrada, com 
a iniciativa, uma denúncia so-
bre tentativa de abuso sexual 
próximo a banheiros químicos.

A prefeitura informou que a 
realização de eventos não-ofi -
ciais no Largo da Batata, zona 
oeste, provocou o remaneja-
mento no trajeto de dois blocos 
na terça-feira (5). O Bloco Não 
Serve Mestre foi transferido 
para a Rua Henrique Schau-
mann e o Bloco Latinha Mix 
mudou para as proximidades 
do Parque Ibirapuera.

Ações de fi scalização e com-
bate ao comércio irregular da 
Guarda Civil Metropolitana 
(GCM) contaram, inclusive, 
com a ajuda de drones. Foram 
efetuadas 6.675 apreensões de 
produtos irregulares, a maior 
parte deles, 4.894, nos últimos 
quatro dias. As equipes da guar-
da atenderam a dez ocorrências 
criminais, encaminhadas poste-
riormente às delegacias (ABr).

Ações de fi scalização e combate ao comércio irregular da Guarda 

Civil Metropolitana contaram, inclusive, com a ajuda de drones.

O Papa Francisco enviou 
ontem (6) uma mensagem ao 
Brasil, pedindo que os políticos 
coloquem o “bem comum” na 
frente dos “interesses priva-
dos”, sem se “intimidarem pelos 
grandes poderes fi nanceiros e 
midiáticos”. A mensagem de 
Jorge Mario Bergoglio foi en-
viada por ocasião da abertura 
da Campanha da Fraternidade, 
evento promovido anualmente 
pela Igreja Católica no Brasil 
através da CNBB, no período 
da Quaresma.

A mensagem foi lida hoje 
na cerimônia de abertura da 
Campanha da Fraternidade, 
com o bispo auxiliar de Brasília 
e secretário-geral da entidade, 
Dom Leonardo Steiner. Na car-
ta, Francisco pede que todos, 
políticos e civis, atuem para 
promover o bem-estar social 
e as políticas públicas. Para 
inspirar, iluminar e integrar 
tais práticas como componen-
tes de um caminho pessoal 
e comunitário em direção à 

Para o Papa, os cristãos devem 

buscar a participação mais 

ativa na sociedade.
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Papa envia mensagem ao Brasil 
e dá conselho a políticos

pessoas e instituições devem se 
sentir protagonistas das inicia-
tivas e ações que promovam ‘o 
conjunto das condições de vida 
social que permitem aos indiví-
duos, famílias e associações al-
cançar mais plena e facilmente 
a própria perfeição’”, ressaltou. 

Segundo Francisco, “os cris-
tãos devem buscar uma partici-
pação mais ativa na sociedade 
como forma concreta de amor 
ao próximo, que permita a cons-
trução de uma cultura fraterna 
baseada no direito e na justiça”. 
No entanto, o Papa pediu uma 
postura mais incisiva dos po-
líticos. “Requer-se que vivam 
com paixão o seu serviço aos 
povos, vibrando com as fi bras 
íntimas do seu etos e da sua 
cultura, solidários com os seus 
sofrimentos e esperanças; po-
líticos que anteponham o bem 
comum aos seus interesses 
privados, que não se deixando 
intimidar pelos grandes pode-
res fi nanceiros e mediáticos”, 
recomendou. (ANSA).

Páscoa de Cristo, a Campanha 
da Fraternidade propõe aos 
cristãos brasileiros o horizonte 
das “políticas públicas”, disse 
o Papa. 

“Muito embora aquilo que se 
entende por política pública 
seja primordialmente uma 
responsabilidade do Estado, 
cuja fi nalidade é garantir o bem 
comum dos cidadãos, todas as 

Flagrado por câmera, fugitivo é 
preso vestido de mulher

acharam que, por ser último dia 
de festa, a secretaria iria baixar 
a guarda”, destacou o gestor da 
SSP Maurício Teles Barbosa.

Lançado no fi nal do ano pas-
sado, com tecnologia capaz de 
identifi car criminosos, o pro-
jeto de Vídeo Policiamento foi 
utilizado pela primeira vez no 
carnaval de Salvador. Uma novi-
dade no país, os equipamentos 
espalhados pelos três circuitos 

nos portais de abordagem iden-
tifi caram 460 mil pessoas por 
dia. De acordo com a secretaria, 
mais de R$ 18 milhões foram 
investidos nos softwares de 
reconhecimento, agregando 
ainda mais atividades ao vide-
omonitoramento já utilizado. 
Além de ser empregada para 
encontrar criminosos, o siste-
ma também ajuda a localizar 
pessoas desaparecidas (ABr).

‘Não encontramos solução’, 
diz UE sobre Brexit

o protocolo sobre a Irlanda do 
Norte, que não será reaberto”, 
acrescentou Schinas. O backs-
top só será ativado se Londres 
e Bruxelas não fi nalizarem um 
acordo comercial durante o 
período de transição do Brexit, 
até 31 de dezembro de 2020. O 
governo britânico, no entanto, 
teme que isso enfraqueça sua 
posição nas futuras negocia-
ções, já que o backstop criaria 
uma espécie de fronteira entre 
a Irlanda do Norte e o restante 
do Reino Unido.

Em entrevista à emissora 
Sky News, um ministro do 

governo de Theresa May que 
preferiu manter o anonimato 
disse que o adiamento do 
divórcio, marcado para 29 de 
março, é “inevitável”. O Parla-
mento votará novamente um 
acordo entre Reino Unido e 
UE no dia 12 de março, mas é 
improvável que o impasse se 
resolva. “Agora é inevitável 
que haja uma extensão técnica. 
Um mês provavelmente não 
seria sufi ciente para aprovar 
a legislação. Isso já foi aceito 
no governo, não há modo de 
evitar”, afirmou o ministro 
(ANSA).

Carnaval SP: 5 milhões de 
pessoas em 516 blocos
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Prestação de serviços 
públicos no século XXI
Há bastante tempo se 

fala no Brasil sobre 

a modernização na 

prestação de serviços 

públicos

É aquela discussão entre 
os que defendem um 
controle maior do Es-

tado, que fornece servidores, 
insumos, materiais de consu-
mo e fi ca responsável pelos 
incidentes sobre pagamento de 
pessoal, etc., e os que defen-
dem cada vez mais um modelo 
do tipo concessão ou até de 
privatização, pura e simples.

O modelo público estatal, 
puro e simples, é aquele ao 
qual estamos acostumados 
e sabidamente não funciona 
mais. São servidores que não 
atendem corretamente os cida-
dãos e ainda entendem serem 
explorados. Têm privilégios de 
várias espécies e ainda assim 
não se sentem servidores do 
público, servidores públicos.

Mas não é só. Prédios pú-
blicos, materiais de consumo 
e insumos de uso constante, 
fi cam sem manutenção, sem 
investimento em aumento de 
capacidade de atendimento e 
tudo é mais difícil e acaba se 
tornando mais caro. O modelo 
de concessão do serviço públi-
co ao particular ou à privati-
zação direta, neste momento, 
acaba se tornando uma opção 
válida e importante.

Logicamente, haverá servi-
ços públicos dos quais o Estado 
não poderá abrir mão, sob pena 
de encarecimento e afasta-
mento dos mais necessitados, 
como a saúde, a educação de 
base, o transporte coletivo de 
massa e a segurança pública, 
por exemplo. Mas existem ou-
tras áreas nas quais o particu-
lar, quer através da concessão, 
quer através da privatização, 
com certeza consegue atender 
com maior efi ciência o cidadão.

Dia desses, falou-se nas 

concessões das rodovias pau-
listas, entre as mais modernas 
e seguras do Brasil, como um 
modelo de sucesso. Logo apa-
receram os críticos - com razão 
em parte - reclamando que isto 
é possível graças ao alto custo 
e grande número de pedágios 
nessas rodovias.

Pode ser, mas é inegável 
a melhoria da qualidade nos 
serviços prestados àqueles 
que usam as rodovias. Quem 
usa, paga pelo uso, sem que os 
impostos, pagos por todos de 
maneira genérica e indistinta, 
sejam utilizados nesses ser-
viços. Parece um tratamento 
justo com os impostos pagos 
por todos enquanto o uso é 
cobrado apenas de quem está 
nas rodovias.

Outro exemplo um pouco 
mais antigo, que essa geração 
mais jovem não se lembra e 
nem vai acreditar, é a difi cul-
dade para se ter uma linha 
de telefone, física. Celular 
então? Fila de anos e sorteios 
de poucas linhas disponíveis. 
Não existia a facilidade da 
compra de um chip, hoje, em 
qualquer comércio, até nos 
mais simples, nem a facilidade 
de contratar uma linha física 
instalada em poucos dias.

Tudo às custas da priva-
tização. Quem viveu aquele 
período sabe como era antes 
e como é hoje. Hoje é caro? 
Com certeza, mas a qualidade 
e a disponibilidade dos servi-
ços são inegáveis. Enfi m, um 
modelo mais moderno, com 
rigoroso controle do Estado 
permite que sejam gastos os 
recursos públicos onde real-
mente são necessários. Tudo 
isso com muita fi scalização e 
aplicação de pesadas penali-
dades no caso de falhas.

Vamos torcer para os próxi-
mos modelos também serem 
de sucesso. 

(*) - É advogado e professor da 
Faculdade de Direito da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie.

Alberto Rollo (*)
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Ciência e Tecnologia

News@TI
UFSCar recebe inscrições para especialização 
em Ciência do Treinamento de Força 
@Estão abertas as inscrições para a segunda turma do curso de 

especialização em Ciência do Treinamento de Força promovido 
pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). O curso é coor-
denado pelo professor Cleiton Augusto Libardi, do Departamento de 
Educação Física e Motricidade Humana (DEFMH) da Instituição, e 
os interessados podem se inscrever até o dia 9 de março, próximo 
sábado. As aulas começam no dia 16 de março e têm duração de 18 
meses. As inscrições devem ser feitas pelo site (https://bit.ly/2sMvsa1), 
onde podem ser consultados os valores de investimentos, além de 
informações completas sobre disciplinas e o cronograma do curso. 
Dúvidas também podem ser esclarecidas pelo e-mail musculab@
gmail.com ou pelos telefones (16) 3306-6777, (16) 99747-3611 e 
(16) 3351-8294.

SPC Brasil tem serviço gratuito de alerta 
de documentos para quem perdeu CPF no 
Carnaval
@Os feriados prolongados são épocas propícias para as pessoas 

perderem seus documentos ou serem vítimas de furtos e roubos. 
Um levantamento da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostrou 
que 21% dos consumidores foram vítimas de fraudes ou transtornos 
no Carnaval do ano passado. Para minimizar esses riscos, o SPC 
Brasil oferece, gratuitamente, um serviço que dá ao consumidor a 
oportunidade de manter seus documentos em segurança. É o “SPC 
Alerta de Documentos”. Em caso de perda, roubo, furto ou extravio 
de documentos pessoais, como CPF, CNPJ, certidão de nascimento, 
passaporte, cheques, cartões de crédito etc, o consumidor pode com-
parecer, pessoalmente, até um balcão de atendimento do SPC Brasil 
com o boletim de ocorrência em mãos. Com isso, o risco de fraudes 
é reduzido, já que os estabelecimentos comerciais são informados 
do problema, evitando os transtornos decorrentes de ter os dados 
pessoais utilizados por golpistas nas compras a prazo, quando são 
realizadas consultas no banco de dados do SPC Brasil para a concessão 
de crédito. Para consultar o Posto de Atendimento do SPC Brasil mais 
próximo da residência, o consumidor deve acessar a página: https://
www.spcbrasil.org.br/consumidor/postos-atendimento.

Silnei Kravaski (*)

Porém, nem tudo são boas notí-
cias. Os varejistas se depararão 
em 2019 com desafi os como alta 

tributação, margens apertadas de lucro 
e uma necessidade constante de investir 
em tecnologia, no enriquecimento da 
experiência do consumidor, em plata-
formas digitais e multicanais e, ainda, 
driblar a insufi ciente infraestrutura em 
telecomunicações. Se manter e crescer 
no varejo não é uma tarefa fácil, mas 
existem recursos que podem ajudar esta 
empreitada. A comunicação em nuvem 
terceirizada é um deles, uma vez que 
possui potencial para ajudar a reduzir 
os custos no varejo em até 30%. 

 
Vamos trazer um exemplo prático. Eu, 

como varejista, além de precisar investir 
nesses recursos tecnológicos para moder-
nizar o meu negócio, entregar o melhor 
serviço para o meu cliente e continuar 
crescendo, preciso também pensar em 
toda a infraestrutura de telefonia e co-
municação aplicada na minha loja. Esses 
fatores acabam de uma forma ou outra 
tirando o foco no que é mais importante: 
a operação da loja e o atendimento ao 
cliente. Perde-se muito tempo fazendo 
a gestão desses recursos e deixa-se de 
investir e colocar energia onde mais se 
faz necessário. Outro ponto importante 
é a questão da mobilidade. Com o mundo 
cada vez mais digital e tecnológico, poder 

fazer reuniões de equipe e calls de qual-
quer lugar reduz custos, além de ser bem 
mais prático. Sem falar da possibilidade 
de acessar qualquer dado, a qualquer 
momento. Ou mesmo, de fora da loja ou 
da sede, ter acesso ao seu ramal. Estas são 
vantagens da mobilidade, da comunicação 
em nuvem, que culminam na redução dos 
custos no varejo.  

 
Eu sei bem que só de pensar nos in-

vestimentos necessários vem aquele de-
sânimo e a sensação de que isso travará 
o crescimento e/ou impedirá a empresa 
de investir no que realmente parece ser 
o grande mote do momento, o “customer 
experience”. 

 
Defi nitivamente uma coisa não elimina a 

outra e o melhor é que não há impeditivos 
para se ter os dois tipos de investimento. 
Não pelo menos nos dias de hoje, na era 
do tudo como serviço ou do Everything 
as a Service (XaaS). Segundo pesquisa 
da Cisco, 95% das empresas já utilizam 
algum tipo de serviço na nuvem e até 2020, 
92% de todo o trabalho realizado pelas 
empresas será processado desta maneira. 
Literalmente, tudo pode ser terceirizado, 
desde a infraestrutura até a telefonia e 
comunicação, o que diminui o volume de 
recursos a ser direcionado para a atuali-
zação tecnológica. 

 
Os sistemas de comunicação em nuvem 

permitem que, através de um login e 

senha, conteúdos sejam compartilhadas 
e mensagens sejam enviadas, como se 
todos estivessem juntos participando 
de um grande grupo de trabalho.  A 
criação de experiências imersivas, a in-
corporação da realidade aumentada e da 
realidade virtual, que segundo o Gartner 
são tendências-chave na corrida para 
o digital, já fazem parte deste cenário.  
Tudo isso com a capacidade de se ter 
o controle do que está sendo enviado, 
com a segurança e a formalidade que 
esse tipo de comunicação exige.  Trei-
namentos à distância, inspeções de loja, 
checagem de estoque, tudo sem precisar 
estar presente fisicamente, poupando 
tempo e reduzindo custos no varejo de 
maneira preciosa. 

 
Terceirizar, contratar como serviço os 

recursos de tecnologia e comunicação, 
não só significa liberar-se do “problema”, 
como também dedicar mais tempo ao 
que realmente importa. Sem falar do 
upgrade do ponto de vista tecnológico: 
ter sempre o melhor, o mais moderno, 
o que salta aos olhos de quem quer 
crescer, aumentar vendas e reduzir os 
custos. Está mais do que na hora do 
varejo ingressar também na era do “tudo 
como serviço”. 

 
(*) É diretor executivo da Planus, empresa 

responsável pelo desenvolvimento do Planus IT 
360°, portfólio que ajuda as empresas a

prepararem-se para as novas demandas
da transformação digital.

Como a comunicação em nuvem pode 
ajudar a reduzir custos no varejo

A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) prevê um bom crescimento 
para o setor de varejo em 2019, da ordem de 5,2%

A chamada “ecotaxa” 
determina a aplicação 
de um imposto que 

vai de 1 mil euros a 2,5 mil 
euros sobre cada novo ve-
ículo com emissão de CO2 
superior a 160 g/km. A taxa 
é estabelecida com base em 
quatro suportes: os carros 
que emitirem de 161 a 175 g/
km, terão imposto ambiental 
de 1.100 euros; de 176 a 200 
g/km, 1.600 euros; de 201 até 
250 g/km, 2.000 euros; e mais 
de 250 g/km, 2.500 euros.

O imposto, que afeta ape-
nas carros comprados até 31 
de dezembro de 2021, não 
é aplicado a veículos de uso 
especial, como blindados, 
ambulâncias, veículos com 

Medida prevê, porém, incentivo a carros híbridos e elétricos.

Após 108 dias preso em 
Tóquio (Japão), o executi-
vo franco-brasileiro Carlos 
Ghosn, de 64 anos, foi liber-
tado ontem (6) sob fi ança de 
U$S 9 milhões (cerca de R$ 
34 milhões) e uma série de 
exigências. O ex-presidente 
da Nissan Motor deixou a pri-
são usando uniforme, gorro 
azul e máscara.

Ghosn foi indiciado por 
suspeita de fraudes e viola-
ção de instrumentos legais da 
empresa. A pena foi agravada 
pela quebra de confi ança por 
transferir inadequadamente 
os fundos da Nissan. Em ja-
neiro, o segundo pedido de 
liberdade, feito pela defesa 
de Ghosn, foi negado por 
um tribunal de Tóquio. Na 
ocasião, os advogados pro-

De máscara e boné, Ghosn 

deixa prisão em Tóquio.

Guaidó e Maduro 
convocam manifestações 
para sábado

O próximo sábado (9) será 
marcado por protestos na Ve-
nezuela. O presidente Nicolás 
Maduro e o autodeclarado pre-
sidente interino, Juan Guaidó, 
convocaram mobilizações para 
essa data. São manifestações 
com objetivos opostos: Maduro 
defende sua manutenção no 
poder, enquanto Guaidó quer 
assumir o governo. 

Maduro informou que prepara 
para sexta-feira (8), Dia Interna-
cional da Mulher, “importantes 
anúncios” para as venezuelanas. 
Não adiantou quais são. Ele apro-
veitou para convidar seus apoia-
dores para o protesto de sábado. 

Na terça (5), Guaidó se reuniu 
com líderes sindicalistas e reite-
rou que no dia 9 haverá manifes-
tações em favor da restauração 
da democracia e da liberdade na 
Venezuela. Ao retornar ao país há 
três dias, ele liderou um protesto. 
Na ocasião, seus apoiadores saí-
ram às ruas em Caracas e várias 
cidades do país (ABr).
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Itália começa a sobretaxar 
veículos poluentes

Entrou em vigor o mecanismo estabelecido na Lei Orçamentária da Itália que prevê sobretaxar veículos 
poluentes e dar incentivos fi scais a automóveis híbridos e elétricos

Câmara e gerou polêmica e 
protestos de montadoras e re-
vendedoras, que apontaram a 
possibilidade do novo impos-
to frear as vendas do setor. De 
acordo com revendedores e 
representantes do mercado, 
a “ecotaxa” pode impactar de 
maneira negativa nas vendas 
de automóveis na Itália. 

Isso porque o preço final 
dos veículos deverá ficar 
no mínimo 300 euros mais 
caro. Outro fator que fez os 
revendedores e montadoras 
criticarem a medida é os 
carros híbridos ou elétricos 
representarem apenas 8,5% 
do mercado, número insigni-
ficante perto do volume total 
do setor (ANSA).

acesso para cadeiras de ro-
das. Por outro lado, a medida 
também prevê um incentivo 
de 1,5 mil a 6 mil euros para 
aquisição de carros elétricos 
ou híbridos que emitem de 0 

a 70 CO2 g/km. O projeto é 
promovido pelo Ministério do 
Desenvolvimento Econômico.

O projeto foi aprovado 
em dezembro passado pela 
Comissão Orçamentária da 

Ghosn é libertado em Tóquio 
e terá de cumprir exigências

contra a libertação de Ghosn 
e o pagamento de fi ança. Foi 
seu terceiro pedido, mas pri-
meiro com uma nova equipe 
jurídica que ele contratou no 
mês passado. Pelos termos 
de fi ança, Ghosn fi ca proibido 
de deixar o país e deve aderir 
às condições destinadas a 
impedi-lo de fugir ou destruir 
provas. 

Também precisa de apro-
vação do tribunal para parti-
cipar de reuniões de diretoria 
na Nissan ou na Renault. 
Ele supervisionou a aliança 
entre as montadoras e a 
Mitsubishi Motors. A Nissan 
e Mitsubishi retiraram Ghosn 
da presidência. A Renault 
o manteve na direção. Mas 
ele fi nalmente renunciou em 
janeiro (ABr).

meteram apelar.
Na terça-feira (5), o Tribu-

nal Distrital de Tóquio rejeitou 
os recursos da Promotoria 



netjen@netjen.com.br

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 : 3043-4171

Nova lei de apostas 
esportivas no Brasil 
precisa amadurecer
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No fi nal de 2018, o 

Governo Federal tratou 

de legalizar no Brasil 

as apostas esportivas de 

quotas fi xas

Ou seja, aquelas nas 
quais, ao fazer a apos-
ta, já se sabe quanto 

será o prêmio em caso de 
acerto. Com isso, o Estado 
espera arrecadar parte de um 
mercado que, “ilegalmente”, 
movimenta perto de R$ 4 
bilhões por ano no país, se-
gundo estudo da Fundação 
Getúlio Vargas (FGV). 

Embora o Ministério da 
Fazenda ainda precise regu-
lamentar a lei, estabelecer 
como e por quem a atividade 
poderá ser explorada, o que 
deve ocorrer no prazo de até 
dois anos, prorrogável por 
mais dois anos, as empresas 
do ramo, também conhecidas 
como “operadores”, já estão 
animadas com a possibilida-
de de funcionarem como casa 
de apostas, física ou virtual, 
de fazerem publicidade e 
patrocínios, bem como ainda 
de contarem com meios de 
pagamento locais.

Em paralelo a essa ani-
mação, porém, já surgem 
dúvidas sobre a legislação 
aplicável à relação que será 
estabelecida com as empre-
sas e entre elas e os aposta-
dores, uma vez que a aposta 
esportiva de quota fixa estará 
submetida ao regime jurídico 
de direito público e às nor-
mas jurídicas especiais dos 
serviços públicos.

Além da necessária fiscali-
zação das apostas esportivas, 
a futura regulamentação pre-

cisará estabelecer as regras 
que deverão ser seguidas 
tanto para a concessão das 
licenças para a exploração 
da atividade, quanto para 
a resolução dos inevitáveis 
litígios que surgirão.

A defi nição sobre os fun-
damentos do sistema de 
licenciamento e a extensão 
da responsabilidade de em-
presas e apostadores são 
pontos fundamentais para 
o bom funcionamento da 
aposta esportiva de quota 
fi xa no Brasil, sobretudo para 
que o país consiga alcançar o 
potencial previsto por espe-
cialistas de se tornar um dos 
três maiores mercados de 
apostas esportivas do mundo, 
junto com China e Inglaterra.

Daí porque, ainda que possa 
– e deva! – benefi ciar-se da 
experiência estrangeira, em 
especial de alguns estados 
dos EUA, no quais a aposta 
esportiva por quota fi xa foi 
recentemente regulamenta-
da, o Ministério da Fazenda 
precisará escolher os modelos 
legais mais adequados para 
serem adotados no Brasil.

Se, por um lado, as dúvidas 
sobre as regras aplicáveis à 
atividade ainda estão longe 
de serem esclarecidas, por 
outro, verifica-se que seu 
amplo debate é necessário 
e salutar para o amadure-
cimento de ideias e propos-
tas, visando à adoção das 
melhores e mais adequadas 
práticas no ordenamento 
jurídico brasileiro.

(*) - É mestre e doutor em Direito 
Processual Civil, sócio do escritório 

Meirelles Milaré Advogados.
(**) - É advogado associado 

do escritório Meirelles Milaré 
Advogados.

Gustavo Milaré (*) e
João Pedro Alves Pinto (**)

A - Estágio e Trainee
A Cargill, uma das maiores empresas de alimentação do mundo, está 
com vagas abertas para estudantes e recém-formados. São mais de 170 
oportunidades para o Programa de Estágio 2019 e 15 para o Programa 
de Trainee. Interessados em concorrer às posições devem se candida-
tar até o próximo dia 19, no site (http://novostalentoscargill.com.br). 
As vagas são para estudantes de nível superior que irão concluir seus 
cursos de quatro anos entre 2019 a 2021. O processo seletivo envolve 
testes online, análise qualitativa e quantitativa das fi chas de inscrição, 
avaliação online realizada pela Cia de Talentos, dinâmica de grupo 
presencial (a depender da vaga) e entrevista fi nal. Outras informações 
em: (www.cargill.com). 

B - Valor do Imóvel
A burocracia aumenta em 12% o valor fi nal do imóvel para o proprietário. 
Os entraves afetam toda a cadeia produtiva, envolvendo instituições pú-
blicas e privadas. Para desburocratizar este mercado, algumas empresas 
possibilitam o contato mais direto nas negociações de compra e venda. A 
Livima, startup inspirada em modelos internacionais de imobiliária, tem 
se destacado nesse mercado com uma proposta inovadora ao eliminar os 
intermediários e não cobrar comissão na venda ou aluguel de imóveis. 
A empresa possibilita que o proprietário consiga ter um ganho maior e 
opte por um valor mais atrativo de aluguel ou venda, o que pode fazer 
com que o negócio ocorra em um menor tempo. Outras informações: 
(www.livima.com.br).

C - Auditoria de Contratos
O Forum Cebefi  Treinamento em Direito Empresarial realiza, no dia 
13 (quarta-feira), das 9h00 às 17h30, o curso “Auditoria Jurídica dos 
Contratos”, apresentado por Pedro A. L. Ramunno, que objetiva ensi-
nar  como organizar controles internos dos contratos tendo em vista 
permitir, tanto na fase pré como na pós-contratual, o acompanhamento, 
cumprimento e observância de normas legais, bem como a formulação 
e execução de suas cláusulas. Também, a auditoria de contratos, quer 
como contratante quer como contratada. Destina-se a administradores 
de contratos, advogados, auditores, contadores e demais interessados. 
Mais informações(www.forumcebefi .com.br).

D - Importação e Exportação
No próximo dia (14), quinta-feira, das 8h30 às 11h, no Restaurante Cor-
rientes 348 (R.Dr. Mario Ferraz, 32 – Jardim Europa), a Grant Thornton 
realiza um evento sobre as recentes regras atualizadas pela Receita 
Federal, sobre o preço de transferência nas operações de importação e 
exportação entre pessoas jurídicas sediadas em diferentes jurisdições 
tributárias. A inscrição é gratuita e as vagas são limitadas. O sócio líder 
da área de Tributos, Odair Silva, e o gerente sênior de Tributos Inter-
nacionais, Artur Jacinto, explicam os métodos comumente aplicados na 
maioria dos países e como diferem dos do Brasil. Inscrições pelo e-mail: 
(eventos@br.gt.com). 

E - Indústria da Construção
Temas estratégicos para a retomada do setor e o consequente desen-
volvimento do País serão destaques no próximo Encontro Nacional da 
Indústria da Construção, que reunirá cerca de 2 mil participantes em 
torno de debates sobre questões relacionadas à inovação, sustentabi-
lidade, infraestrutura, relações trabalhistas e negócios. Realizado pelo 
Sinduscon-Rio, o 91º Enic será realizado de 15 a 17 de maio, no Rio de 
Janeiro, reunindo empresários, executivos e profi ssionais da construção 
civil e da incorporação imobiliária, dirigentes do Executivo, Judiciário e 
Legislativo, além de arquitetos, especialistas brasileiros e internacionais, 
acadêmicos, estudantes e profi ssionais da imprensa. Mais informações: 
(www.enic.org.br).

F - Direitos da Mulher 
Como parte das comemorações do Dia Internacional da Mulher, a 
Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo promove no sábado  
(16), às 9h, o 18º Encontro sobre os Direitos da Mulher. Interessados 
deverão fazer sua inscrição pelo portal (www.direitosbc.br) até o pró-
ximo dia 13. Para aluno, o investimento é de R$ 15,00  e R$ 25,00 para 
demais interessados. A palestra é da advogada Pauliana Pinheiro da 
Cruz, doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de 
Lisboa, tabeliã de Notas e Protesto de Avaré, pós-graduada em Direito 
Previdenciário, Direito Notarial e Registral. 

G - Inovações em Química
As inscrições para o Desafi o Imagine Chemistry terminam na sexta-feira 
(8). O portal (www.imaginechemistry.com) recebe os projetos de ino-
vação em química e dá outras informações. O programa busca projetos 
relacionados à química que tragam novas maneiras de criar um futuro 
mais sustentável, agregando valor para os clientes. Os 20 fi nalistas são 
convidados a participar de um evento de três dias nos laboratórios 
da Nouryon na Holanda, em maio. Na ocasião, terão contato com os 
pesquisadores da empresa para aprimorar seus projetos e conferir sua 
viabilidade comercial. Depois de eleitos os cinco vencedores, o último 
passo é a fase de implementação, que começa em junho.

H - Finanças e Investimentos
O CFA Society Brazil lança mais uma edição do Prêmio CFA Society 
Brazil de Monografi a em Finanças, que receberá artigos voltados ao mer-
cado fi nanceiro e de capitais brasileiro, ampliando o banco de iniciativas 
pioneiras que demonstrem o potencial do país para elaborar produtos e 
serviços nesta área. O reconhecimento pretende fomentar a pesquisa e 
recompensar os melhores projetos inscritos. Para participar, os candida-
tos devem enviar sua monografi a junto com a fi cha de inscrição e demais  
documentos de identifi cação e escolaridade para (premio@cfasociety.org.
br), exclusivamente. Outras informações no site: (www.cfasociety.org.br).  

I - Saltos Acrobáticos
Sabe aqueles saltos incríveis que você assiste em circos? Você também 
pode praticar e aprender enquanto se diverte. O parque de trampolins 
Urban Motion conta com uma equipe de professores experientes e 
profi ssionais em saltos acrobáticos. Eles ensinam por meio de aulas 
exclusivas e divertidas como realizar performances e alguns dos muitos 
truques dos acrobatas “voadores”. Para participar é preciso ter idade a 
partir de 16 anos. Os alunos ou interessados vão aprender alguns saltos 
incríveis que são realizados nas camas elásticas do parque de trampolins. 
Além dos benefícios à saúde e coordenação motora, os exercícios são 
modos de desafi ar os clientes a superarem seus próprios limites. Mais 
informações: (www.urbanmotion.com.br).

J - Antecipação do IR
Os clientes correntistas do Banco do Brasil já poderão antecipar a 
restituição relativa ao ajuste anual de IRPF. Com a linha de crédito, é 
possível antecipar até 100% do valor a ser restituído, limitado a R$ 20 mil, 
conforme o perfi l do cliente. O pagamento é feito na data do crédito da 
restituição ou no vencimento do contrato, que será no dia 15 de janeiro 
de 2020, o que ocorrer primeiro. Para os clientes que desejarem, a linha 
continua disponível também nos terminais de autoatendimento e nas 
agências. Taxa de juros a partir de 1,79% a.m, variando de acordo com 
o perfi l do cliente e canal de contratação.

www.netjen.com.br

A - Estágio e Trainee
A Cargill, uma das maiores empresas de alimentação do mundo, está 

D - Importação e Exportação
No próximo dia (14), quinta-feira, das 8h30 às 11h, no Restaurante Cor-

O governo da China estimou 
na última terça-feira (5) um 
crescimento econômico mais 
modesto para 2019, em função 
de um “ambiente mais difícil” 
no cenário internacional. Em 
pronunciamento na abertura 
do ano legislativo do Con-
gresso Nacional do Povo, o 
primeiro-ministro Li Keqiang 
disse que o Produto Interno 
Bruto (PIB) chinês deve ter 
alta de 6% a 6,5%, frente a uma 
expansão de 6,6% em 2018.

Além disso, os gastos mili-
tares devem ter crescimento 
de 7,5%, após um aumento 
de 8,1% no ano passado. Em 
2019, a China deve investir o 
equivalente a cerca de US$ 
175 bilhões com defesa. “Ao 
perseguir o desenvolvimento 
neste ano, enfrentaremos um 

Premier Li Keqiang prevê ambiente mais “difícil” no cenário 

internacional.

Minas e 
Energia 
divulga leilões 
de energia 
elétrica até 
2021

O Ministério de Minas e 
Energia (MME) divulgou 
ontem (6), no Diário Ofi cial 
da União (DOU), as porta-
rias de número 151 e 152, 
publicadas na seção 1, com 
o calendário de leilões de 
compra de energia elétrica 
de novos empreendimentos 
e de geração existente que 
serão realizados neste e 
nos próximos dois anos, no 
períod o de 2019 a 2021.

Para compra de energia 
nova, estão previstos os 
seguintes leilões: em 2019, 
leilão A-4 em 27 de junho e 
leilão A-6 em 26 de setem-
bro. Em 2020, devem ser 
promovidos o leilão A-4 em 
23 de abril e leilão A-6 em 24 
de setembro. Para em 2021, 
estão previstos o leilão A-4 
em 29 de abril e leilão A-6 
em 30 de setembro.

Para a contratação de 
energia de geração já exis-
tente, o cronograma estima-
do prevê: em 2019, leilões 
A-1 e A-2 em 6 de dezembro. 
Em 2020, as previsões são 
para os leilões A-1 e A-2 em 4 
de dezembro; e 2021, leilões 
A-1 e A-2 em 3 de dezembro.

A informação consta do 
boletim Focus, do Ban-
co Central (BC), com 

projeções de instituições para 
os principais indicadores eco-
nômicos. Para 2020, a previsão 
para a infl ação permanece em 
4%. Para 2021 e 2022, também 
não houve alteração na estima-
tiva: 3,75%.

A meta de infl ação deste ano, 
defi nida pelo Conselho Mone-
tário Nacional (CMN), é 4,25%, 
com intervalo de tolerância 
entre 2,75% e 5,75%.

A estimativa para a expansão 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
caiu de 2,48% para 2,30% este 
ano. Para 2020, a estimativa de Para 2020, a previsão para a infl ação permanece em 4%.

Ao enviar dinheiro para o exterior sempre há 
uma tributação inclusa, principalmente quando 
está relacionado a negócios, agora com o novo 
entendimento da Receita, o recolhimento é de 
15% a 25%, variando de acordo com a natureza 
e com o país que será enviado. A nova legis-
lação, está sujeita a interpretação da Receita, 
e as mudanças acontecem para naturezas que 
são difi cilmente utilizadas, como tratamentos 
de saúde, que em comparação com as remes-
sas para investimentos no exterior são bem 
menores.

“As operações que gozam do benefício de 
unilateralidade, que são as remessas a título 
de investimentos no exterior como: Aquisição 
de imóveis, remessas para contas de mesma 
titularidade e aporte de capital para empresas 

constituídas no exterior. Essas naturezas são 
isentas de tributação por defi nição, ou seja, 
não há base legal para cobrar imposto sobre 
remessas onde não existe uma contrapartida, e 
se não existe, não se pode fazer a cobrança do 
IR”, explica o Diretor de Câmbio da FB Capital, 
Fernando Bergallo.

As demais remessas onde exista uma contra-
partida, seja para fi ns educacionais, de saúde 
ou prestação de serviços, essas podem ser 
tributadas e esse recolhimento está sujeito a 
interpretação da Receita Federal para a defi nição 
de quando será a tributação. “Essa nova mudança 
irá desmistifi car, e não afeta os investimentos 
dos brasileiros do exterior, remessas dessa na-
tureza não terão uma maior tributação, e outra 
mudança”, fi naliza Bergallo (FB Capital).
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Mercado fi nanceiro mantém 
estimativa de infl ação em 3,85%
A estimativa de instituições fi nanceiras para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a infl ação 
ofi cial do país, este ano permanece em 3,85%

crescimento do PIB subiu de 
2,65% para 2,70%. Em 2021 e 
2022, a expectativa segue em 
2,50% de crescimento do PIB.

Ontem (6), a Organização 
para a Cooperação e o De-
senvolvimento Econômico 
(OCDE) também reduziu a 
estimativa de crescimento da 
economia brasileira para 2019, 
de 2,1% para 1,9%. Ainda 
assim, a entidade aponta que 
uma recuperação moderada 
da economia está em curso no 
país. A previsão do mercado 
fi nanceiro para a cotação do 
dólar permanece em R$ 3,70 no 
fi nal deste ano e em R$ 3,75, no 
fi m de 2020 (ABr).

China deve ter crescimento 
mais modesto em 2019

ambiente mais difícil e compli-
cado”, disse Li. “Devemos estar 
preparados para uma dura luta”, 
acrescentou. O país negocia 

com os Estados Unidos um 
acordo para colocar fim à 
guerra comercial travada por 
Donald Trump (ANSA).

Nova regra não afeta investimentos 
no exterior

A 1ª Câmara do TRT-15 ne-
gou provimento ao recurso da 
Associação Mirim de Ourinhos 
e da TV Bauru, ambas reclama-
das num processo movido por 
uma jovem aprendiz que foi 
demitida durante a gravidez, e 
manteve a decisão de primeira 
instância que reconheceu a 
estabilidade da trabalhadora. 
Segundo alegou a Associação 
Mirim, a empregada não fazia 
jus à estabilidade gestante por 
ser aprendiz.

Para o relator do acórdão, de-
sembargador Jorge Luiz Souto 
Maior, a defesa da instituição 

não procede, uma vez que a 
"estabilidade provisória garan-
tida à gestante nos termos da 
Súmula 244, III, do TST não ex-
cepciona o contrato de aprendi-
zagem, devendo, portanto, ser 
aplicada a todos os contratos 
por prazo determinado". 

A decisão colegiada ressaltou 
ainda que a proteção diz respei-
to à maternidade e "não há que 
se falar que o vínculo jurídico 
advindo do contrato de apren-
dizagem, por não ser contrato 
típico da relação de emprego, 
impede a aplicação da referida 
Súmula" (AI/.TRT-15).

Estabilidade de jovem 
aprendiz gestante
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A degradação da política

A política desceu 

ao fundo do poço. 

Nos últimos tempos, 

parcela ponderável da 

representação popular 

caiu nas malhas da 

Operação Lava Jato. Sua 

imagem está em baixa

É verdade que temos 
um novo quadro par-
lamentar no Senado 

e na Câmara. Tradicionais 
nomes foram despejados das 
cúpulas côncava e convexa do 
Parlamento. Persiste, porém, 
a dúvida: os novos nomes re-
presentam compromissos com 
uma nova política? - Os sinais 
não são animadores. 

A base do governo, em pro-
cesso de formação, mostra que, 
sem participar da administra-
ção federal, não vai fi ncar pé 
em sua defesa. O dilema se 
impõe: como pode o país exibir 
melhorias nos níveis gerais de 
vida da população – taxas de 
escolaridade, distribuição de 
renda, Índice de Desenvol-
vimento Humano – quando 
a qualidade política deixa a 
desejar?        

Norberto Bobbio lembra que 
o valor central da democracia 
representativa é o papel do 
“quem”: o parlamentar deve 
ser fi duciário e não um delega-
do; e, quanto ao “que” (fazer), 
o fi duciário deve representar 
demandas sociais e não inte-
resses particulares. O titular 
de um mandato vincula-se ao 
eleitor, ao qual deve obedecer. 

Entre nós, os ajuntamentos 
que consideram o mandato 
seu feudo se multiplicam. São 
esses que têm como foco car-
gos e espaços no governo, por 
entenderem o mandato como 
domínio pessoal. Grande parte 
desses tipos integra o que se 
chama de “baixo clero”, geral-
mente localizado nos fundões 
do plenário. Essa legião seria 
mais sensível a barganhas. Não 
se pretende dizer que os car-
deais do “alto clero” são puros. 

Dinarte Mariz, estrela do Se-
nado nos tempos de chumbo, 
costumava dizer: “todo homem 
tem seu preço e eu sei o preço 
de cada um”. O velho senador 
potiguar se referia ao indefec-
tível traço do caráter político: o 
jogo de recompensas. O rebai-
xamento do nível parlamentar 
se reforça com a substituição 
do paradigma clássico da de-
mocracia representativa – a 
promoção da cidadania – pelo 
parâmetro de uma “democra-
cia funcional”, formada para 
abrigar interesses de grupos 
especializados da sociedade 
pós-industrial. 

Cientistas políticos, como 
o francês Maurice Duverger, 
chegam a definir a demo-
cracia de nosso tempo como 

“tecnodemocracia”, amparada 
em organizações complexas e 
nos conjuntos que integram 
um novo triângulo do poder, 
formado pelo sistema políti-
co, pela alta administração e 
pelos círculos de negócios. 
(A Operação Lava Jato fi sgou 
representantes dessa tríade).

Em democracias clássicas, 
os impactos desse modelo, 
apesar de fortes, não chegam a 
eliminar a missão dos partidos 
políticos. Mas em democracias 
incipientes, como a nossa, os 
efeitos se fazem sentir. A per-
da de força dos partidos abre 
espaço para a formação de ban-
cadas temáticas, como as de 
grupos econômicos (ruralistas, 
por exemplo); profi ssionais 
liberais (médicos, advogados, 
etc); sindicalistas; religiosas; 
em defesa do armamento; 
funcionários públicos etc. 

Seu traço de união é o cor-
porativismo. São os arquipé-
lagos do oceano parlamentar. 
Tentam substituir o todo pelas 
partes. Sob essa formação, o 
processamento das deman-
das sociais passa a enfrentar 
barreiras. A fragmentação de 
interesses obscurece a visão de 
prioridades. Não se consegue 
defi nir um norte. Basta ver a 
pluralidade de pontos de vista 
sobre as reformas, a começar 
pela Previdência. 

O parlamentar que chega ao 
Congresso vai privilegiar o con-
junto ao qual pertence. Delega-
do de um grupo, o congressista 
vê-se livre de compromissos 
mais amplos. Desse modo, 
o voto da base da pirâmide 
acaba sendo canalizado para 
atores mais sensíveis ao balcão 
da política. Sem doutrina, os 
atores personalizam o poder, 
transformando a política em 
espetáculo. A degradação ga-
nha volume, mais ainda ao se 
deparar com o poder imperial 
do Executivo, useiro e vezeiro 
na arte de praticar um presi-
dencialismo de coalizão com 
a solda irresistível de cargos 
e posições na estrutura admi-
nistrativa. 

O cambalacho se expande. 
Não é de surpreender que 
perfi s canhestros, afeitos ao 
Estado-Espetáculo, passem 
a dominar os espaços do Par-
lamento. Eis o preço de uma 
democracia claudicante. A 
esperança é a de que o Brasil 
pós-Lava Jato encontre o fi o 
da racionalidade e a repre-
sentação política, estonteada 
pelos abalos que macularam a 
instituição parlamentar, inicie 
nova jornada, usando sabão e 
esponja para limpar a lama que 
inundou os dutos das casas 
congressuais.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

STF: decisão impede retorno de presos federais aos estados

As propostas  dispõem 
sobre aumento de penas 
e tipifi cação de novos 

crimes, além de regras de exe-
cução penal como progressão 
de regime e saídas temporárias 
de presos, auxílio-reclusão, 
maioridade penal e mais.

O senador Marcio Bittar 
(MDB-AC), por exemplo, já 
apresentou duas propostas, 
uma para extinguir o chamado 
auxílio-reclusão e a outra para 
diminuir a maioridade penal 
para 16 anos, além de excluir 
o benefício previdenciário 
denominado auxílio-reclusão. 
Também reduz a maioridade 
penal de 18 para 16 anos e que 
serão penalmente inimputáveis 
as pessoas com menos de 16 
anos.

Para Bittar, o auxílio-reclusão 
é paternalista e um “assisten-
cialismo exacerbado”, que a 
população não concorda em 
pagar, pois quer leis mais ri-

Combate à criminalidade é tema recorrente de propostas 

apresentadas este ano.

Hillary descarta 
concorrer à 
Presidência em 
2020

A ex-secretária de Estado 
e ex-primeira-dama dos EUA 
Hillary Clinton descartou con-
correr à Presidência nas elei-
ções de 2020. “Não correrei, 
mas continuarei trabalhando, 
falando e defendendo aquilo 
que acredito”, disse Hillary à 
emissora News 12. Questionada 
sobre a possibilidade de exercer 
um cargo público no futuro, ela 
acrescentou: “Não acredito”.

Essa é a primeira vez que a 
ex-secretária descarta publica-
mente uma nova candidatura, 
após rumores terem apontado 
para uma possível entrada 
na disputa de 2020. Hillary já 
concorreu pela Presidência 
dos Estados Unidos em duas 
ocasiões. Na primeira, em 
2008, perdeu nas primárias do 
Partido Democrata para Barack 
Obama. Na segunda, em 2016, 
conseguiu a indicação de sua 
legenda, mas acabou derrotada 
pelo republicano Donald Trump 
(ANSA).

O governo da Itália abriu 
ontem (6) as inscrições para a 
renda de cidadania, benefício 
que pagará até 1.050 euros (R$ 
4,5 mil) por mês para famílias 
pobres. As inscrições podem 
ser feitas por meio do site do 
Instituto Nacional de Previdên-
cia Social (INPS) e em agências 
de correios. Segundo a Poste 
Italiane, estatal que administra 
os serviços postais no país, às 
14h de ontem já haviam sido 
apresentados 29.147 pedidos.

O benefício deve começar a ser 
pago em 19 de abril, por meio de 
cartões fornecidos pelo governo, 
e dará um subsídio mensal para 
1,375 milhão de famílias com 
renda inferior a 12,6 mil euros 
por ano, ou 6 mil euros no caso 
de solteiros. Os interessados 
também não poderão ter patri-
mônio imobiliário - à exceção do 
primeiro imóvel - superior a 30 
mil euros nem mais do que 6 mil 
euros de saldo no banco (o valor 
deste último requisito sobe para 
10 mil euros no caso de famílias 
numerosas). O valor mínimo do 

Protesto na Itália em defesa da renda de cidadania,

em maio de 2018.

Até a próxima terça-feira (12), quando estão marcadas as 

próximas sessões deliberativas nas duas Casas,

serão 12 dias ¨de recesso”, sem votações.

Presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre, recebeu o 

presidente encarregado da 

Venezuela, Juan Guaidó.

Após a maratona do car-
naval, se para a maioria dos 
brasileiros ontem (6) foi dia 
de voltar ao trabalho, para 
deputados e senadores, re-
torno às atividades, só na 
semana que vem. Na manhã 
de ontem, quarta-feira de 
cinzas, o movimento no prédio 
do Congresso, só do pessoal 
que cuida da troca do carpete 
do Salão Verde da Câmara e 
da lavagem do capete azul do 
Senado.  

Até a próxima terça-feira 
(12), quando estão mar-
cadas as próximas sessões 
deliberativas nas duas Casas, 
serão 12 dias ¨de recesso”, 
sem votações. A última foi 
na quarta-feira passada, dia 
27 de fevereiro. Nem a pres-
sa para início da tramitação 
da Reforma da Previdência, 
eleita prioridade no Executi-
vo e Legislativo, fez com que 
sessões deliberativas fossem 
marcadas esta semana. 

Hoje (7) e amanhã (8) 
sessões nas duas Casas só de 

Reforma da 
Previdência será 
construída junto com 
parlamentares

A nova líder do governo no 
Congresso, deputada Joice 
Hasselmann (PSL-SP), afi rmou 
que a reforma da Previdência vai 
ser construída em conjunto com 
os parlamentares. Segundo ela, 
a equipe econômica do governo 
tem se reunido com os presi-
dentes do Senado e da Câmara.

“Tem que ter a digital do 
Parlamento, mas a gente tem 
uma espinha dorsal que é a eco-
nomia na casa do trilhão. Essa 
economia precisa ser mantida. 
A reforma da Previdência será 
construída com o Parlamento. 
E é a partir daí que a gente vai 
abrir a porteira de uma pauta 
positiva atrás da outra na ques-
tão econômica”, diz.

Hasselmann destacou que 
os pontos mais polêmicos, que 
são a aposentadoria rural e 
a redução do benefício para 
idosos carentes, precisam ser 
discutidos, mas a reforma é 
fundamental para o desenvol-
vimento do País. “É quase que 
um coro, todo mundo toca nos 
mesmos assuntos e o governo 
está muito sensível para discu-
tir esses pontos também com os 
partidos e os líderes.”

Para a líder do governo, a re-
forma deve ser votada até fi nal 
de maio ou início de junho para 
destravar a pauta de votações 
e fazer com que o Congresso 
inicie a discussão de outros 
temas importantes para o País.

Eleita no ano passado pelo 
estado de São Paulo, a par-
lamentar recebeu mais de 1 
milhão de votos, resultado de 
sua projeção nas redes sociais, 
onde tem perto de 5 milhões de 
seguidores (Ag.Câmara).

Uma comissão especial de 
senadores vai ser criada para 
acompanhar a crise política, 
econômica e social na Ve-
nezuela. A informação é do 
presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, senador 
Nelsinho Trad (PSD-MS). A 
decisão foi anunciada após a vi-
sita de Juan Guaidó, presidente 
encarregado da Venezuela, ao 
Congresso brasileiro, onde foi 
recebido pelo presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, na 
última quinta-feira (28).

A intenção, segundo o pre-
sidente da Comissão, é fazer 
uma reunião com lideranças 
parlamentares de vários países 
no Panamá para pensar em 
uma solução para o impas-
se da Venezuela. O país da 
América Central, considerado 
neutro, é sede do Parlamento 
Latino-Americano e Caribenho 
(Parlatino). “Entendemos que 
esse é um caminho de ação 
diplomática, em que haveremos 
de demonstrar o apoio à volta da 
democracia e às eleições livres 
na Venezuela”, afi rmou Trad.

O senador negou que a visita 
de Guaidó possa ser interpre-
tada como uma intervenção 
do Brasil no país vizinho. Para 
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Mais de 30 propostas sobre segurança 
apresentadas pelos senadores

Completado o primeiro mês da nova legislatura, senadores já apresentaram mais de 30 propostas com 
um ponto em comum: tratam de temas ligados à segurança pública e áreas afi ns, um dos temas mais 
valorizados pelos eleitores nas eleições do ano passado

20 a 30 anos para de 30 a 40 anos 
a pena de reclusão para crimes 
de latrocínio (roubo seguido de 
morte). A proposta também 
endurece a progressão de pena 
para os crimes hediondos, a 
prática da tortura, o tráfi co 
ilícito de entorpecentes e o 
terrorismo. 

Do senador Major Olimpio 
(PSL-SP) há o projeto que 
extingue todas as possibilida-
des de saídas temporárias de 
presos, as chamadas ‘saidinhas’ 
ou ‘saidões’; e o que  aumen-
ta a pena máxima brasileira 
para 50 anos. Já o senador 
Weverton (PDT-MA), cria as 
figuras penais do “estupro 
compartilhado” e do “estupro 
compartilhado de vulnerável”, 
com penas de reclusão de 15 a 
30 anos. A proposta também 
aumenta as penas para estupro, 
estupro com morte, estupro de 
vulnerável e estupro de vulne-
rável com morte (Ag.Senado).

gorosas e combate incisivo ao 
crime. Quanto à maioridade 
penal, o senador afi rma que a 
idade de 18 anos foi defi nida na 
década de 1940 e que o Brasil é 
muito diferente hoje. Para ele, 
jovens de 16 anos são cidadãos 

capazes e devem responder por 
seus crimes.

Já o projeto do senador Luiz 
do Carmo (MDB-GO), aumenta 
de 30 para 40 anos o limite má-
ximo para as penas de prisão e 
também aumenta dos atuais de 

Carnaval dá 12 dias “de recesso” 
para deputados e senadores

discurso, sem deliberações, 
isso quer dizer que os parla-
mentares que esticarem a folia, 
não terão qualquer prejuízo no 
salário. 

O presidente do Senado, Davi 
Alcolubre, cumpre agenda no 
Amapá e só volta à Brasília na 
semana que vem. Já Rodrigo 
Maia, presidente da Câmara, 
também passa a quarta-feira 

fora de Brasília, mas a asses-
soria não informou se será 
assim o restante da semana. 
Para os servidores da Câmara 
o expediente ontem foi normal 
a partir do meio-dia; já no Se-
nado, em conformidade com 
a Portaria 13/18, da primeira-
-secretaria da Casa, é ponto 
facultativo, os servidores só 
voltam ao trabalho hoje (ABr).

Itália abre inscrições para renda 
básica de R$ 4,5 mil

benefício será de 500 euros por 
família (no caso de solteiros), e o 
máximo, de 1.050, para um núcleo 
com casal, um fi lho maior de ida-
de e dois menores. O programa 
também prevê uma contribuição 
extra de 280 euros por mês para 
quem vive de aluguel. O período 
máximo de usufruto será de 18 
meses, podendo ser renovado 
após uma pausa de um mês. 

Os benefi ciários se inscreverão 
em uma plataforma de empregos, 
e a primeira oferta dentro de 12 

meses poderá ser em um raio 
de 100 quilômetros a partir de 
sua residência; a segunda, em 
um raio de 250 quilômetros; e a 
terceira, em toda a Itália. Quem 
rejeitar três propostas seguidas 
perderá o benefício.

Segundo a Conferência Epis-
copal Italiana (CEI), no entan-
to, existe o risco de a iniciativa 
aumentar as formas de “cida-
dania parasitária” no país, uma 
vez que poderia “desestimular 
a busca por trabalho” (ANSA).

Senado terá comissão 
para acompanhar crise 

na Venezuela

Nelsinho, o Brasil precisa conti-
nuar estendendo as mãos, pois 
a situação na Venezuela “passou 
de todos os limites”. A senadora 
Soraya Thronicke (PSL-MS), 
que também acompanhou a 
visita, disse que Guaidó teme 
por sua situação dentro da 
Venezuela. Segundo a senado-
ra, o presidente encarregado 
reforçou que os venezuelanos 
precisam de alimentos, de me-
dicamentos e “praticamente de 
tudo” (Ag.Senado).

A Primeira Turma do STF manteve a decisão indi-
vidual do ministro Alexandre de Moraes que rejeitou 
o retorno de detentos de presídios federais para 
penitenciárias estaduais. A decisão foi proferida por 
meio de julgamento virtual. Em outubro de 2017, a 
Defensoria Pública da União (DPU) protocolou no 
Supremo um pedido de habeas corpus coletivo, que 
buscava retirar do regime de isolamento carcerário 
detentos que estão há mais de dois anos em presídios 
federais, obrigando o retorno deles a seus estados 
de origem. 

A defensoria argumentou que acordos internacio-
nais e a Lei 11.671, de 2008, limitam o isolamento 
dos detentos pelo prazo de um ano, prorrogável por 
mais 365 dias. Ao decidir a questão, Alexandre de 
Moraes, relator do caso, entendeu que a situação 

dos detentos em presídios federais não apresenta 
nenhuma ilegalidade, pois a própria lei não fi xa 
prazo fatal [vencimento do prazo], mas autoriza su-
cessivas renovações da manutenção dos presos no 
recolhimento em estabelecimentos penais federais 
de segurança máxima.

Inconformada com a decisão, a DPU recorreu ao 
colegiado, que julgou a questão por meio de julgamen-
to virtual, modalidade usada para decisões que têm 
entendimento pacifi cado. A manutenção da decisão 
de Moraes foi tomada por maioria de votos. Votaram 
com o relator os ministros Luiz Fux, Rosa Weber e 
Luís Roberto Barroso. Marco Aurélio divergiu e foi o 
único a votar favoravelmente ao pedido da DPU. O 
plenário virtual funciona 24 horas por dia e os ministros 
podem acessar de qualquer lugar (ABr).
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NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica, 
2197, 7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração.  (02.07.08/03/2019)

AVISO AOS ACIONISTAS

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro Indiano-
polis, CEP 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração. 02.07.08/03/2019)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1100300-56.2014.8.26.0100 O Dr. André Augusto Salvador 
Bezerra, Juiz de direito da 42ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Bravia Corretora e 
Administradora de Seguros Ltda CNPJ Nº 09.630.623/0001-12, e AGR Representações Comerciais 
Ltda. (``AGR´´) CNPJ/MF Nº 01.161.091/0001-38, que lhes foi proposta ação Ordinária – reque rida 
por Banco Fibra S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.091.317,44, Referente aos 
Termo de adesão referente os boletos não pagos. Considerando que os requerentes, encontram - se 
em lugar ignorado, ficam o mesmo, por meio do presente edital Citados para os termos e atos da 
ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou 
oferecer embargos. 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 09 de janeiro de 2019. 

Citação Prazo 20 dias Proc. 0003117-68.2015.8.26.0294. A Drª. Ana Carolina Gusmão de Souza 
Costa, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jacupiranga/SP. Faz saber a Cristiano Victor da Silva,  
CPF/MF Nº: 341.986.318-75 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por CGMP - 
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
 9.849,08, Referente a fatura de nº 170477416, com vencimento em 15/12/2014, vencida e não 
paga. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do 
presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o 
prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011744-33. 2016.8.26.0001 A MMª. Juíza de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliana Souto Junqueira CPF Nº 082.528.248-97, RG Nº 22.443.946-
7 e Margareth Oliveira Santos, CPF n. 219.198.768-04 e RG 22000325-7 que no cumprimento de 
sentença acima mencionado que lhe move Sociedade Beneficente São Camilo, houve o bloqueio, 
através do sistema Bacen Jud, da quantia de R$ 3.971,57 da conta bancária da executada Eliana 
junto ao Banco Bradesco bem como o bloqueio de R$ 504,12 da conta bancária da executada 
Margareth junto ao Banco Bradesco, ficando Intimadas para se manifestar, se o caso, no prazo de 5 
dias, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, com a certidão 
nesse sentido, convertida estará a indisponibilidade em penhora, de sorte que dever-se-á proceder 
à transferência do montante indisponível. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é 
expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Citação Prazo 20 dias Proc.1001348-37.2017.8.26.0294. A Drª. Ana Carolina Gusmão de Souza 
Costa, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jacupiranga/SP. Faz Saber JGS Cajati Transportes de 
Cargas Eireli ME, CNPJ Nº: 16.706.481/001-95 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida 
por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 9.457,94, Referente a fatura de nº 254175278, com vencimento em 10/11/2016, e fatura nº 
258019019, com venc. em 12/12/2016 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos. 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019621-88. 2017.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Daniel Toscano, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Fernandes da Silva 31618556800, CNPJ 21.721.799/0001-85, com 
endereço à R Manoel Menezes Leal, 715, Conjunto Residencial Galo Branco, CEP 12247-500, São 
José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: que a requerida contratou os serviços 
da requerente, mas não liquidou as faturas 251311150 e 255076444, requer o autor que a 
requerida pague o valor de R$8.850,81 (em junho/2017), acrescida de juros de mora, correção 
monetária, honorários advocatícios devidamente exacerbados, custas processuais e demais 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1003087-12.20 15.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a) Luís Fernando Cardinale Opdebeeck 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Priscila Jacyntho da Silva, Brasileira, Solteira, RG 34.883.415-
9, CPF 418.985.988-51, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, a qual alega, em síntese, que firmou um Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais relativo ao curso de Nutrição e que a requerida é devedora da requerente por haver 
inadimplido com 4 mensalidades relativas aos meses de março/2010 à Junho/2010, sendo cada 
mensalidade no valor nominal de R$ 985,00. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação por Edital para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do 
valor acima descrito (devidamente atualizado), acrescido de honorários advocatícios de 5% (artigo 
701 do Código de Processo Civil), ou, querendo, apresente defesa na forma de embargos, sob  
pena de, não o fazendo, constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. 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.  

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0112636-80.2012.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz 
de Direito da 9ºVC do Foro da Capital S/P.Faz Saber a Erondina Ferreira da Silva RG Nº14.974.901 
CPF Nº 038.192.168-98, que Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cob. no valor de R$ 22.944,53. referente às da taxa de conservação do lote 06, da Quadra HX, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015279-90. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Teresa Maria Ramalho Abe, Brasileiro, Solteira, RG 24637003-
8, CPF 296. 221 718-42, com endereço à Praca Barros Cabral, 34, apto 61, Vila Formosa, CEP 
03359-080, SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 18.237,75 
(atualizado em novembro/2018), devida mente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003056-90. 2017.8.26.0337 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Mairinque, Estado de SP, Dr(a). Carla Carlini Catuzzo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Transportadora Nova São Roque Ltda, CNPJ 48.560.585/0001-20, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, 
alegando em síntese: A Requerida contratou os serviços da Requerente, para que seus veículos 
obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária parada. Ocorre que a 
requerida não liquidou as faturas referentes a 30/11/2016; 02/01/2017 e 01/03/2017 totalizando o 
débito no valor de R$ 45.372,82. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determina 
da a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias 
úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 45.372,82, devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. 1 - O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o determinado no prazo. 2- Caso não 
cumpra no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002962-34. 2018.8.26.0297 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara, do Foro de Jales, Estado de SP, Dr(a). Maria Paula Branquinho Pini, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Volnei Pizolato Transportes–ME, CNPJ 13.205.490/0001-04, com endereço 
à Rua 12, 2030, Sala 4, Centro, CEP 15700-074, Jales-SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.,alegando em síntese 
A Requerida contratou os serviços da Requerente (sistema conhecido como Sem Parar / Via Fácil), 
para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária 
sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à requerida, a inclusão de outros veículos, 
bem como efetuar a substituição de Tags, independentemente dos que foram informados no 
momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através de emissão de 
Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os dados foram fornecidos antecipada 
mente pelo devedor quando da contratação dos serviços. A Requerida honrou por diversos meses 
com o previamente contratado, liquidando a fatura conforme extrato em anexo. Ocorre que a Reque 
rida não liquidou as faturas por não haver o devido pagamento até o momento,não restou alternativa 
à requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de 
cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acréscimo dos 
encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha anexa, totaliza o valor de R$ 
16.929,11 (Dezesseis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais, Onze Centavos). Referente a fatura de 
nº 130820090, com vencimento em 25/11/2013, e Fatura de nº 133727235, com vencimento em 
26/12/2013, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi 
nada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, 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 Jales, aos 08 de janeiro de 2019. 
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QUINTA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2019

SÓCIO E OBRIGADO A CONTRIBUIR PARA O INSS
Sócio de empresa é obrigado a contribuir para o INSS, qual a base 
legal? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A IMPLEMENTAÇÃO DO E-SOCIAL, QUAL O PRAZO PARA A 
EXTINÇÃO DO CAGED?

Não existe prazo definido em lei para extinção do CAGED, portanto, 
ainda que esteja enviando o eSocial desde janeiro de 2018, deve 
continuar informando as admissões e demissões no CAGED até que o 
governo publique norma informando a extinção.

FUNCIONÁRIOS AFASTADOS E A CIPA
Os funcionários afastados pela previdência social podem se candidatar às 
eleições para a CIPA? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALECIMENTO DO EMPRESÁRIO
Com o falecimento do empresário, os funcionários no momento 
da rescisão perdem o direito da multa, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DATA CORRETA PARA O CÁLCULO DO INSS
Contribuinte individual que recebe por serviços prestados a pessoa 
jurídica, mediante recibo de pagamento, qual a data que deve 
considerar para cálculo de INSS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL E O FAP
Para as empresas do simples nacional, se faz necessário consultar o 
FAP, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM FATURAMENTO
Empresa de Lucro Presumido ou Lucro Real, sem faturamento, e sem 
retenção de INSS, com situação cadastral ativa, deve enviar o REINF 
sem movimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MARÇO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

O pretendente: REMI CLEBSON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão porteiro, nascido em Batalha - AL, no dia 01/12/1994, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato Alves dos Santos e de 
Maria Sandra Alves da Silva. A pretendente: ROBERTA SANTOS SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Camacã - BA, no dia 02/01/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Marques Souza e de 
Romana Almeida dos Santos.

O pretendente: CLAYTON TEMISTOCLES LOMBARDI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de negócios, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/10/1989, residente e domi-
ciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Paulo Lombardi e de Rita de Cassia 
Temistocles Lombardi. A pretendente: BRUNA DOS ANJOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sabino dos 
Santos e de Josefa Inacia dos Anjos Santos.

O pretendente: MARCOS AURELIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão profi ssio-
nal de educação física, nascida em Taboão da Serra - SP, no dia 11/12/1989, residente 
e domiciliada em Taboão da Serra - SP, fi lho de Marcos Antonio de Lima e de Suely 
Aparecida Fonseca. A pretendente: VANESSA CREVATIN MARTYNIUK, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/05/1995, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Martyniuk Junior e de 
Silvia Maria Crevatin Martyniuk.

O pretendente: LUCIANO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 22/06/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Luciane Ribeiro. A pretendente: LILIANE DANIEL DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão personal organizer, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson 
Theodoro de Carvalho e de Marta Daniel Pereira.

O pretendente: DIEGO SILVA BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/11/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo Barros dos Santos e de Jailda da Silva 
Ferreira. A pretendente: DANIELE KEIKO GREGHI NAKAMA, estado civil divorcia-
da, profi ssão comerciante, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/08/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Masayuki Nakama e de Luciane 
Greghi Ribeiro Nakama.

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: RONALDO DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão representante 
comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1971, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Agostinho do Carmo e de Izabel Costa do Carmo. A 
pretendente: ÁGATA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 27/10/1983, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Batista e de Rute Luiza Batista.

O pretendente: SEMER FELIPE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão corretor, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 11/05/1975, residente e domiciliado em Sumaré - SP, fi lho 
de José Felipe da Silva e de Cedineia Maria da Silva. A pretendente: FABIANA JORGE 
SEDRAN, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 26/06/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcio 
Zerbinatti Sedran e de Iara de Lourdes Jorge Sedran.

O pretendente: ARTHUR SCOCCA TRIVINOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/09/1989, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo dos Santos e de Cleide Scocca Trivinos 
dos Santos. A pretendente: LUIZA CALFA ANDRIANI, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/09/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wladimir Jaen Andriani e de Eliane Nunes Calfa Andriani.

O pretendente: ALBERTO BOSNIC FALCHI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/09/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Alberto Falchi e de Nancy Bosnic Falchi. A pretendente: 
SOFIA VASCONCELOS DE ABREU, estado civil solteira, profi ssão atriz, nascida em 
Maceió - AL, no dia 28/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos Antonio de Abreu e de Maria de Fátima Lobato de Vasconcelos Pereira.

O pretendente: RICARDO AUGUSTO GIANNICO CORDEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão encarregado técnico, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/11/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Davidson Cordeiro e de Myrian 
Teresinha Giannico Cordeiro. A pretendente: JANAINA LAIS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de produto, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/11/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cintia Katia da Silva.

O pretendente: RICARDO DO PRADO ESPOLADORE, estado civil divorciado, profi ssão 
médico, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/12/1970, residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Figueiredo Espoladore  e de Nilza Maria do Prado 
Espoladore. A pretendente: FÁTIMA BESNYI, estado civil divorciada, profi ssão gerente 
de projetos, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/07/1978, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hermindo Besnyi e de Therezinha de Jesus Besnyi.

O pretendente: ALI DIB, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascida em Chehabie - 
Líbano, no dia 04/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Khalil Dib e de Mariam Kanso. A pretendente: CRISTIANE FURLAN, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1982, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Murilo Furlan e de Maria Cristina Marques Cavalcanti.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordi-
nária, no dia 05 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

Declaração de Extravio de Documentos 
Ecolavanderia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.836.745/0001-46, estabelecida à Rua Dr. Trajano 
de Barros Camargo, 1295 – Centro CEP: 13480-203 
na cidade de Limeira - SP, declara para os devidos fins 
que, foram extraviados 2 (duas) vias da Alteração do 
Contrato Social registrado sob o nº 045.582/09-9. Nome 
do responsável: Luiza Ferreira Camargo e Oliveira.

Espalhados por seu território estão 
inúmeros vilarejos encantadores, 
que apaixonam cada vez mais turis-

tas com suas ruazinhas de pedra, castelos 
medievais e vistas avassaladoras. Confi ra 
alguns deles!
 • Mértola - Esta vila foi uma importante 

cidade do Império Romano e, depois, 
uma grande cidade muçulmana. Sua 
herança islâmica é uma das mais bem 
preservadas de Portugal, e por lá é 
possível encontrar até uma antiga 
mesquita onde funciona uma igreja. O 
resultado é um destino heterogêneo, 
com edifícios e vestígios que contam 
uma história vasta e muito antiga. 
Para completar, Mértola fi ca em meio 
a um parque natural e tem uma vista 
deslumbrante para o rio Guadiana.

 • Marvão - Este vilarejo também está 
na Serra de São Mamede, a 12 quilô-
metros de Castelo de Vide. Rodeado 
por muralhas de pedra, tem uma arqui-
tetura fascinante, com muito granito, 
varandas de ferro forjado e janelas 
manuelinas. A vista para os campos é 
imperdível!

 • Arraiolos - Com um peculiar castelo 
circular, Arraiolos é famosa por suas 
tapeçarias, um dos artesanatos mais 
fascinantes do país. Além do colorido 
de seus tapetes, que decoram as frentes 
das lojas locais, a vila tem construções 
incríveis, como a Igreja da Misericór-
dia e a Igreja do Convento de Nossa 
Senhora da Assunção, decoradas com 
belíssimos azulejos.

 • Monsaraz - Próxima da fronteira com 

a Espanha, Monsaraz é simplesmente 
apaixonante. Suas ruas de pedra e 
casinhas charmosas parecem combi-
nar perfeitamente com os arredores. 
O castelo, que fi ca no topo da colina, 
garante um visual impressionante do 
lago Alqueva, que fi ca ainda mais bonito 
ao pôr do sol.

 • Castelo de Vide - No topo de uma 
colina em plena Serra de São Mamede 
está Castelo de Vide, que parece saída 
de um conto de fadas. Ruazinhas de pa-
ralelepípedo são ladeadas por casinhas 
brancas e, como se não bastasse, tudo 
fi ca repleto de fl ores. Neste vilarejo, 
a herança judaica é destaque, e uma 
antiga sinagoga se tornou um museu.

Fonte e mais informações: (www.turis-
modoalentejo.com.br).

As incríveis vilas do Alentejo
Viajando pelo Alentejo, os turistas entendem bem porque ele é conhecido como a região mais 
autêntica de Portugal Fotos: Divulgação

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: SAINT TILMA BAZILE, pedreiro, solteiro, natural do Haiti, nascido aos 
27/02/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Bazile Saint Tilaire e 
de Jean Baptiste Acela. A pretendente: MARIE MAUD PIERRE LOUIS, téc. informática, 
solteira, natural do Haiti, nascida aos 25/09/1980, residente e domiciliada neste Subdis-
trito - SP, fi lha de Cedieu Pierre Louis e de Cleoda Felix.

O pretendente: DIEUTHOMME LAROSE, pintor, solteiro, natural do Haiti, nascido aos 
03/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Herve Larose e de 
Marie Belizaire. A pretendente: KASSAN BASQUIN, professora, solteira, natural do Haiti, 
nascida aos 08/09/1997, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jonas 
Basquin e de Keslene Aritis.

O pretendente: YURI RODRIGUES DOS SANTOS CANANÉA, motorista, solteiro, natural 
de São Paulo - SP, nascido aos 16/06/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Walter Roberto de Almeida Cananéa e de Iná Rodrigues dos Santos. A 
pretendente: ANA CRISTINA DE SOUZA, assistente fi nanceiro, solteira, natural de São 
Paulo - SP, nascida aos 12/02/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Palmira Maria de Souza.

O pretendente: CARLOS LEANDRO VIANA BARBOSA, designer gráfi co, solteiro, natural 
de Volta Redonda - RJ, nascido aos 31/08/1990, residente e domiciliado em Pinheiral 
- RJ, fi lho de Carlos César Barbosa e de Janetejane Vianna Barbosa. A pretendente: 
GABRIELA MINORY SATO, produtora de eventos, solteira, natural de São Paulo - SP, 
nascida aos 05/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leonardo 
Koiti Sato e de Cecilia Hokama Sato.

O pretendente: DANIEL SALA, arquiteto, solteiro, natural de São Paulo - SP, nascido 
aos 23/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arnaldo Sala e de 
Atsuko Kawai Sala. A pretendente: JANAÍNA PAÇO FUJII, arquiteta, solteira, natural de 
São Paulo - SP, nascida aos 06/11/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Plinio Massao Fujii e de Maria Aparecida Gonini Paço Fujii.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA NOGUEIRA, empresário, divorciado, natural de São Paulo 
- SP, nascido aos 22/04/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Armando 
Stopa Nogueira e de Maria Lucia da Silva. A pretendente: SIRLEI CONCEIÇÃO SILVA, se-
cretária, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 15/11/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Cicero Francisco da Silva e de Maria da Conceição da Silva.

O presidente da Venezuela, 
Nicolás Maduro, expulsou on-
tem (6) o embaixador da Ale-
manha no país, Daniel Martin 
Kriener. Ele tem 48 horas para 
deixar Caracas. O diplomata é 
acusado de agir em favor da 
ingerência externa e por apoiar 
o autodeclarado presidente 
venezuelano, Juan Guaidó. 
De acordo com comunicado 
do Ministério das Relações 
Exteriores, o embaixador, é 
“persona non grata” por atuar 
em violação “às regras básicas 
que regem as relações diplo-
máticas”.

Kriener foi na última se-
gunda-feira (4), ao Aeroporto 
Internacional Simón Bolívar, 
em Maiquetía, durante a che-
gada de Guaidó, que passou 
mais de uma semana fora da 
Venezuela, viajando por cinco 
países: Colômbia, Brasil, Pa-
raguai, Argentina e Equador. 
Em comunicado, o governo 
Maduro condenou os atos do 
embaixador alemão. 

“A Venezuela considera 
inaceitável que um represen-
tante diplomático estrangeiro 
no seu território para exercer 

Venezuela expulsa 
embaixador da Alemanha

Embaixador da Alemanha, 

Daniel Martin Kriener.

mais como um líder político 
em alinhamento claro com a 
agenda de setores conspiração 
extremistas do papel público 
oposição venezuelana”. O texto 
diz ainda que: “A República Bo-
livariana da Venezuela reitera 
a sua vontade de manter uma 
relação de respeito e coopera-
ção com todos os governos na 
Europa” (ABr).
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Especial

Após a Segunda Guerra Mundial, 
Kiwa Kozuchowicz, um judeu 
polonês sobrevivente do Holocausto, 
quis esquecer sua experiência nos 
campos de concentração

Claudia Costa/Jornal da USP

Ele fi cou anos evitando lembrar do ocorrido, até que, em 
1993, foi chamado para testemunhar no julgamento 
de Siegfried Ellwanger Castan, escritor e fundador 

da Editora Revisão, que lançou livros no Sul do Brasil 
negando o Holocausto. Castan foi condenado por injúria 
e a partir daí Kozuchowicz mudou sua atitude, afi rmando 
que “é importante que as pessoas não esqueçam o que 
aconteceu”.

Kiwa Kozuchowicz nasceu em 1º de outubro de 1922 em 
Pakanow, uma pequena cidade no centro da Polônia, e aos 
17 anos teve sua vida atravessada pela guerra. Sua fi lha, 
a psicóloga Rosana Kozuchowicz Meiches, escreveu o que 
soube do Holocausto pelo seu pai no livro Nos Campos 
da Memória. A obra acaba de ser reeditada pela Editora 
Humanitas em segunda edição – a primeira foi lançada 
em 2012 – e integra a coleção Testemunhos, organizada 
pelo Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo 
e Discriminação (Leer) do Departamento de História da 
FFLCH da USP. 

A participação de Rosana no Arqshoah, Arquivo Virtual 
sobre o Holocausto e Antissemitismo, projeto do Leer, 
foi o que a incentivou a concretizar a ideia de publicar a 
história de seu pai, suas memórias de infância na Polônia 
e seu testemunho das atrocidades ocorridas no período 
nazista. Como conta Rosana, o livro foi escrito a partir 
de relatos pessoais feitos de pai para fi lha, durante o 
ano de 2009. 

“Foram longas conversas registradas eletronica-
mente, várias delas na presença de minha mãe, que, 
ao serem transcritas, foram tomando a forma de um 
livro de memórias”, escreve na apresentação do livro. 
Apesar das extensas e abrangentes rememorações, 
como ela diz, foi possível organizar os fatos espacial e 
cronologicamente. “Circulamos entre os lugares, fomos 
e voltamos no tempo. Somente à custa de insistência 
obtive os relatos sobre a família, memórias de infân-
cia, os primeiros tempos da guerra e a separação dos 
Kozuchowicz”, informa.

Rosana contou com a colaboração de pesquisadores 
do Instituto Yad Vashem, em Israel, e do International 
Tracing Service (ITS), em Bad Arolsen, na Alemanha, 
para validações de fatos e nomes, e do United States 
Holocaust Memorial Museum, nos Estados Unidos, para 
fornecimento das imagens dos campos. O resultado é 

“É importante que as pessoas 
não esqueçam o que aconteceu”

Sinagoga em Wielka, na Polônia, antes de ser queimada pelos nazistas na noite de 14 de novembro de 1939.

Rool call, representação da contagem no campo, gravura de Jan Komski, s.d.

Prisioneiros durante inspeção no campo de concentração de Buchenwald, data indefi nida.

Reprodução
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uma narrativa minuciosa das memórias de Kozuchowicz 
sobre o cotidiano violento, a burocracia dos campos, a 
convivência com os colegas prisioneiros e ofi ciais ale-
mães. Seu depoimento também fez parte da série Nos 

Campos do Holocausto, que 
foi exibida no Discovery Ci-
vilization e produzida para 
marcar os 70 anos do fi nal 
da Segunda Guerra.

“Enquanto sobrevivente 
do Holocausto, Kiwa Ko-
zuchowicz carrega consigo 
uma identidade numérica: 
a de judeu tatuado no ante-
braço com o número B513. 
Como prisioneiro, atendia 
pelo número 120942, outra 
forma de desumanização 
imposta pelo regime tota-
litário do Terceiro Reich, 
que, enquanto Estado mo-
derno, ampliou ao máximo 
o controle sobre a popu-
lação polonesa”, relata a 
professora da USP Maria 

Luiza Tucci Carneiro, coorde-
nadora do Arqshoah do Leer, no 
prefácio do livro. “Do fundo de 
sua alma desprende-se o sabor 
amargo de ter sido obrigado a 
usar uma tarja sobre a sua roupa 
com a estrela amarela de David. 
Tristes lembranças a partir de 1º 
de setembro 1939”.

Em 1941, começou para Ko-
zuchowicz a trajetória de horror 
pelos campos de morte na Polônia 
e na Alemanha, onde conseguiu 
sobreviver a situações-limite. Em 
outubro de 1942, já com 20 anos, 
ele chegou ao campo de trabalhos 
forçados de Skarzysko, com seu 
irmão Shloime. Em 1944, depois 
de passar por alguns campos de 
trabalho escravo e de o irmão ser 
morto pela SS numa tentativa de 
fuga, Kozuchowicz chegou a Auschwitz, o maior de todos 
os campos de concentração estabelecidos pelo regime 
nazista e, segundo ele, a pior viagem de trem de sua 
vida. “Descemos do trem. Dezenas de soldados alemães 
nos cercaram. A confusão era geral: judeus ortodoxos 

rezavam, crianças abraçadas por suas mães, um cenário 
estarrecedor: gritos, violência e judeus sendo surrados.”

Kozuchowicz lembra ainda da seleção e do medo de ser 
encaminhado para as câmaras de gás. “Sentados à mesa, 
os médicos apontavam o lado para o qual deveríamos ir. À 
direita ou à esquerda. Tranquilizei-me por ver que a maioria 

dos que estavam do meu lado tinha aparência saudável. Ima-
ginei que eu devia ter esse semblante também, há tempos 
não me olhava no espelho.” Os prisioneiros passaram pela 

“desinfecção”, ou seja, por grandes 
tinas com água gelada e desinfetante, 
e depois pelo salão dos chuveiros. 
“Não se viam canos de gás, nem se 
sentia seu cheiro. Finalmente, saiu 
água”, conta, relembrado ainda que 
ali perto estavam os fornos cremató-
rios. “Não conseguíamos vê-los, pois 
estavam escondidos por ramos altos 
de arbustos e folhagens. No entanto, 
fumaça preta e o mau cheiro denun-
ciavam a morte premeditada como 
‘solução fi nal’.”

Com o término da guerra, Kozu-
chowicz permaneceu na Alemanha. 
“Fui a Varsóvia, na Polônia, mas não 
a Pacanów, pois ainda era perigoso 
para os judeus andar pelas cidades 
pequenas da Polônia.” Em 5 de fe-
vereiro de 1949, partiu para o Brasil, 
desembarcando no Rio de Janeiro, 

em pleno Carnaval, e em março seguiu para São Paulo; 
casou-se, teve dois fi lhos, Silvio e Rosana, e seis netos. 
Atualmente, mora com sua mulher em São Paulo. “Apesar 
das difi culdades em reconstituir este relato, enfatizo que 
nós, fi lhos dos sobreviventes da Shoah, somos herdeiros 
dessa memória. Suas marcas nos foram transmitidas como 
um legado para a história do povo judeu e a história do 
Holocausto”, afi rma Rosana. A professora Maria Luiza 
ressalta que o seu testemunho é valorizado como um ato 
fundamental para o estabelecimento da verdade histórica.

“Muitos me perguntam como pudemos suportar tudo o 
que passamos durante a guerra. Penso que a cada momento, 
como um bom judeu, eu esperava o Messias. Esperávamos 
que a qualquer hora alguma coisa acontecesse para nos sal-
var. Infelizmente, demorou 
muito. Os russos demoraram, 
os americanos demoraram. 
Mas eu decidira esperar, não 
me entregaria. Acredito que 
sobrevivi por sorte, por puro 
acaso simplesmente, assim 
como os grãos que restam ao 
acaso numa peneira, quando 
se peneira qualquer coisa”, 
diz Kozuchowicz. O livro, 
acrescenta, traz lembranças 
de tempos sombrios, tempos 
de intolerância sem limites. 
“Conto uma história que não é 
só minha, mas de muitos que 
se foram, todos sem lápides”.

A Barracks for Men, gravura de Jan Komski, s.d.

Ficha de prisioneiro de Kiwa 
Kozuchowicz, em que constam 

registrados a atividade de “pedreiro”, 
o carimbo de saída de Auschwitz, 

com data de 26 de janeiro de 1945, 
e o carimbo de entrada no campo de 
Natzweiller, em 3 de março de 1945.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 07 de Março de 2019. Dia de Santa Felicidade, Santa Per-
pétua, São Saturnino, e Dia do Anjo Umabel, cuja virtude é a amizade. 
Dia Mundial da Oração. Hoje faz aniversaria a atriz Nívea Maria que 
faz 72  anos, o ator Bryan Cranston que nasceu em 1956 e a atriz Rachel 
Weisz que nasceu em 1970.

O nativo do dia
O nativo de Peixes deste dia e grau sente-se à vontade diante dos 
assuntos da mente, da espiritualidade e das tradições.  É sensível e 
gentil, mas também cauteloso. Tem muitas ideias e um forte sexto sen-
tido, versátil e talentoso. Aparenta vivacidade e confi ança, mas a sua 
natureza é séria. Deve aprender a se concentrar em seus verdadeiros 
objetivos, evite desperdiçar energias com pequenos acontecimentos. A 
sua inteligência e intuição o ajudam a se sair bem em qualquer carreira. 
Fica desconfortável, porém, diante das indecisões ou da agressividade 
dos outros, mas em geral é paciente com tais atitudes quando quem as 
manifesta é alguém por quem possui afeto. Como pai ou mãe é muito 
atuante e normalmente possui um alto grau de fertilidade e grande 
apetite sexual. 

Dicionário dos sonhos
POÇO - Vê-lo, perigo inesperado. Tirar água, união 
com pessoa rica. Com água limpa, felicidade. Com 
água suja, aborrecimento. Transbordando, sorte no 
jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Seco, 
evite o jogo. Cair nele, rompimento amoroso. Ver 
alguém vivo no poço, união amorosa. Sendo casado, 
nascimento em família. Números da sorte: 01, 11, 
13, 22, 47 e 62.

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

Esta quinta é o primeiro dia da lunação . Desde a madrugada a Lua faz um aspecto negativo com Júpiter que 

pode gerar exageros emocionais, mas como a Lua também faz um bom aspecto com Plutão será possível renovar 

as energias. Durante a tarde a Lua  faz conjunção com Mercúrio que pede cuidado com a comunicação e fi ca fora 

de curso por um pouco mais de uma hora das 16h09 às 17h29 até ingressar em Áries, o que vai nos deixar todos 

mais ativos e alertas.
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O Sol na casa doze traz preocupações, 
insônias e aborrecimentos. Aproveite 
os últimos dias para a refl exão e a 
meditação, fundamentais para as 
mudanças que virão. Bem cedo fazer 
o que tem que ser feito fi cará difícil, 
mas depois das cinco e meia da tarde 
vai sentir mais energia, ânimo e ins-
piração. 75/275 – Vermelho.

Uma fase de recolhimento e medi-
tação começa daqui uns dias depois 
que o Sol ingressar em Áries. Por isso 
resolva qualquer assunto pendente 
e não deixe nada para depois. Ainda 
poderá encontrar saídas para os 
problemas. Precisa ousar mais para 
alcançar o que deseja. 47/547 – Cinza.

Desde o amanhecer facilidade para 
cumprir os deveres e maior senso 
de responsabilidade com os afazeres 
do dia. Mantenha a calma ou poderá 
afastar amigos e pessoas queridas 
por atitudes e palavras duras. Pe-
rigo de insônias e aborrecimentos.  
55/355 – Bege.

Evite brigas e rompimentos e tenha 
cautela com situações de risco. Pro-
cure ampliar seus conhecimentos. 
A ação, disposição e espírito de 
luta junto com a força do querer 
ganham uma proporção exagerada 
na rotina e a carência vem à tona 
fácil. 65/665 – Azul. 

É preciso manter a calma para su-
perar alguns problemas que ainda 
perturbam. Melhoria da situação 
material e fi nanceira com resultados 
evidentes na economia. A Lua em 
Aries faz com que os diálogos levem 
a um bom entendimento com as 
pessoas com quem convive. 84/584 
– Vermelho.

Precisa ter calma e boa vontade com 
as pessoas que pertencem ao seu 
ambiente. Está sujeito a enfrentar 
confl itos pessoais por suas atitudes 
críticas e detalhistas demais. Analise 
os caminhos e siga a intuição antes 
de tomar uma decisão. 66/966 – 
Verde.

Uma decisão precisará ser tomada 
imediatamente sem ser adiada. Cuide 
melhor de si mesmo e exponha o que 
vai ao seu íntimo, abertamente, diga o 
quanto deseja alguém. O maior senso 
de cooperação torna todos mais pres-
tativos e dá tendência ampliada para 
a ternura. 89/489 – Cores escuras.

Bem cedo, porém, fazer algo dife-
rente está altamente favorecido. 
Nesta quinta até o início da tarde 
parece prevalecer um desencanto e 
estaremos mais sensíveis às energias 
dos ambientes e das pessoas. Pre-
cisa dar e receber carinho e afeto. 
78/378 – Verde. 

Seu maior romantismo pode fazer a 
vida sexual mais feliz, pois o torna 
bastante atraente. Seja bem sincero e 
direto em suas atitudes e mais aberto 
ao social e as relações íntimas e se-
xuais. Evite o radicalismo, o exagero 
e a intolerância nos relacionamentos 
sociais e familiares. 62/762 – Marrom. 

Corre perigo de acidentes e proble-
mas repentinos, devido a consoli-
dação das mudanças preparadas. 
Pode obter sucesso em coisas novas, 
modernas e avançadas que inicie. É o 
dia para acreditar em algo e realizar 
aquilo que está na sua mente há 
muito tempo. 44/244 – Azul. 

Depois que o Sol estiver transitando 
em Áries virá o momento de agir, 
mas até lá se prepare para aceitar 
os resultados que a esta altura já 
são evidentes. Tanto a tarde como 
a noite serão boas para relaxar, de 
acordo com a necessidade e de 
acordo com o lugar que estiver. 
26/226 – Amarelo.

A Lua faz conjunção com Mercúrio 
que pede cuidado com a comunica-
ção e fi ca fora de curso até às 17h29 
quando ingressa  em Áries, o que vai 
nos deixar todos mais ativos e alertas. 
Curta os momentos em casa ou nas 
atividades físicas, exercitando-se e 
agindo mais. 90/990 – Azul.

Simpatias que funcionam
 Para estimular desejos da mulher ou marido: 
Pegue uma pimenta vermelha e esfregue nas solas 
do sapato de sua mulher ou do seu marido. Faça 
simpatia com apenas uma pimenta e, logo depois, 
jogue-a em agua corrente. Pode ser também para o 
namorado ou a namorada.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Ingrid 
Guimarães,

atriz
goiana 

Resposta
afirmativa

monos-
silábica

Unidade
monetária
adotada 

no Chipre 

(?) a água:
etapa do
preparo 
do chá

(?) Paz,
sede do
governo
boliviano 

Categoria
de avião
pequeno

(?) Fomm,
atriz

brasileira

Diz-se de 
pessoa que
teve ideia
brilhante

Muito sujo

Grande
palmeira 

de madeira
apreciada

O projeto
de caráter
quimérico

Resina
queimada
em rituais
esotéricos

Dilema
crucial de

Hamlet
(Lit.)

Nota, em
inglês

A vogal
marcada
no jogo 
da velha

(?) no
tucupi,
iguaria

paraense

Produto da
indústria 

fonográfica
(sigla)

Tempero
de uso

moderado
em dietas

Ex-moeda
da Itália
700, em
romanos

Ferro, 
em inglês
Argola de
corrente

(?) e qual: 
exatamen-

te como

Disputada
Tipo de
casaco
grande

Conjunto de frequen-
tadores de um local

Que é
proibido

Atração de
Bariloche

Colocar,
em inglês

Abertura
que tende
a entupir

com
chuvas

intensas

Função
espiritual
de Osho

Garoto;
menino
(bras.)

Fora, em inglês

Material biodegradável
usado para embalar

Não sancionou 
(projeto de lei)

(?) Parra, compo-
sitora chilena

Gargalhei
Membros

de um
grupo

Peça uti-
lizada pelo
lutador de

MMA

Aquilo 
que não 
se pode

adivinhar
Estúpida

(a pessoa)

Diz-se de cada uma das
três cores fundamentais

O acordo internacio-
nal que foi confirma-
do legal-
mente em
território
nacional

Bem, em
espanhol

PBP
IMPREVISIVEL

RIIGEEA
COMPONENTES

TALAOUT
FERVERGURI

TITABUOC
JOANAIRIO

REVIMUNDO
BUEIROSER

PUTNOTAPG
CONCORRIDA

CAPOTEIRON
CLIENTELAI

CSALDCC
HOMOLOGADO

3/iri — out — put. 4/bien — iron — note. 6/ignara.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Refl exõesRefl 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

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: GILMAR BELO, profi ssão: conferente, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1972, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Augusto Belo e de Janice Maria Ribeiro Belo. A pretendente: 
ROSANGELA DOS SANTOS ALMEIDA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itambé, BA, data-nascimento: 29/11/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Milton Almeida e de Zenaide Jesus dos Santos.

O pretendente: EVERTON COSTA DE OLIVEIRA, profi ssão: operador de prensa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 05/11/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Oliveira e de Josinete Costa de Jesus. A 
pretendente: BEATRIZ FERREIRA DE JESUS SCANFERLA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Emerson Tadeu Scanferla e de Dalice Ferreira de Jesus.

O pretendente: LUAN VIEIRA LIMA SILVA, profi ssão: engenheiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/07/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Wedison Ventura da Silva e de Maria das Graças Vieira 
Lima Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ CAROLAINE VENTURA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
07/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson José Ventura e 
de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: FABIO HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/04/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Amaro da Silva Neto e de Jane Meire Henrique Sena. A 
pretendente: TAMIRES LAURA SANTANA DA SILVA, profi ssão: auditora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Francisco Morato, SP, data-nascimento: 07/06/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Antonio da Silva e de Eva Santana da Silva.

O pretendente: CESAR AUGUSTO BROMBIM, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jair Brombim e de Sueli Conceição Brombim. A pretendente: 
NATALIA FREITAS MARTA, profi ssão: especialista de atendimento, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/1985, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Maurilio Francisco Marta e de Turibia de Freitas Marta.

O pretendente: MACIEL MARTINS DA SILVA, profi ssão: montador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1971, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manuel Francisco da Silva e de Teresinha Martins. A pretendente: JOSEFA 
MARQUES CAVALCANTI, profi ssão: aj.geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Brejão, 
PE, data-nascimento: 19/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Bezerra Cavalcanti e de Rosa Marques da Silva.

O pretendente: PATRICK RIBEIRO DAMASCENO, profi ssão: aux. de corte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Teixeira Damasceno e de Cleonilde 
Ribeiro da Silva. A pretendente: GABRIELLE CAROLINA NAKAYA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
11/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Lopes dos 
Santos e de Ana Maria Nakaya.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVAREZ, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Carlos da Silva Alvarez e de 
Sonia Maria Dias de Oliveira. A pretendente: SUELLEN REGINA JOSE VALERIANO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosania Jose Valeriano.

O pretendente: BRUNO FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Levy de Souza e de Rosângela 
Ferreira de Souza. A pretendente: ANDREZA SUENE RAMOS FERREIRA, profi ssão: 
médica, estado civil: solteira, naturalidade: Rio Grande, RS, data-nascimento: 
20/04/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson Gomes Ferreira 
e de Angela Maria Ramos Ferreira.

O pretendente: CLAYTON OLIVEIRA RIBEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge David Ribeiro e de Maria de Lurdes 
Oliveira Ribeiro. A pretendente: TAINA NERI FERNANDES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Christian Fernandes e de Ieda Neri de Oliveira.

O pretendente: ADRIANO SIQUEIRA DA SILVA, profi ssão: micro-empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo Pereira da Silva e de Sonia 
Arlene Siqueira da Silva. A pretendente: CAMILA MOURA SANTANA FLORINDO, 
profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
21/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Divino Florindo Moreira 
e de Maria Regina Moura Santana Florindo.

O pretendente: WAGNER MARTINS ALVES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Alves de Barros e de Benedita Martins Alves. A pretendente: 
ERICA BARBOSA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Janilson Alves da Costa e de Eliomar Barbosa Sena.

O pretendente: JOSIAS FERREIRA, profi ssão: impressor de off  set, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista Ferreira e de Vilma Eliese Ferreira. 
A pretendente: MIRIAM OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: cozinheira doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Olho D’Agua do Casado, AL, data-nascimento: 
02/03/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Oliveira dos Santos 
e de Elodia Maria dos Santos.

O pretendente: RONALDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aux.escritorio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 26/12/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nero Pereira da Silva e de 
Lozinilda Macedo da Silva. A pretendente: SABRINA LAURA GALDINO SUDAN, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 
30/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elisio Sudan e de 
Maria Gomes Galdino.

O pretendente: KAIQUE GOMES JANUARIO, profi ssão: aux.macrocospía, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Januario e de Edna Gomes Filho. A 
pretendente: CAROLINE FERNANDES DIAS, profi ssão: macrocopista III, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Roberto Campos Dias e de Marli Regina 
Cheff er Fernandes.

O pretendente: ALEX VAZQUEZ LOPEZ, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Angel Vazquez Lopez e de Maria Aparecida Vazquez. A 
pretendente: ANA PAULA LOPES DE SOUZA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Almeida de Souza e de Vilma Fuzetto 
Lopes de Souza.

O pretendente: NELSON DA SILVA NASCIMENTO, profissão: carteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Freire do Nascimento e de 
Matutina Sabina da Silva. A pretendente: MARÍLIA NEVES DE SOUSA, profissão: 
copeira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/05/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Joaquina Neves 
de Sousa.

O pretendente: RIVALDO BEZERRA BARBOSA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agostinho Felisberto Barbosa e de Cícera Maria 
Bezerra Barbosa. A pretendente: MÔNICA FAUSTINO DE LIRA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/11/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo Faustino de Lira 
e de Norma da Silva de Lira.

O pretendente: ANDERSON CLAYTON DA SILVA, profi ssão: técnico de TV a cabo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Isaias da Silva e de Maria do Carmo. 
A pretendente: DANIELA CRISTINA BISPO DOS SANTOS, profi ssão: maquiadora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 06/11/1979, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Humberto Alves dos Santos e de Maria de 
Lourdes Santiago Bispo.

O pretendente: MARCELO RODRIGO ROSA, profi ssão: supervisor administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/10/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Flavio Rosa Filho e de Iraci de Souza 
Rosa. A pretendente: DÉBORA ELIAS DE AMORIM, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 04/05/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cesar Elias de Amorim e de Josefa Auta de 
Amorim.

Os restos mortais de cente-
nas judeus assassinados duran-
te a Segunda Guerra Mundial 
por nazistas seguidores do 
ditador Adolf Hitler, foram des-
cobertos em uma vala coletiva 
em Brest, perto da fronteira 
polonesa. A informação foi 
revelada dia 28 de fevereiro 
pelo jornal alemão “Bild”, mas 
o túmulo foi encontrado por 
acaso no mês anterior. 

O local teria sido um gueto 
onde judeus viviam sob con-
trole dos nazistas. Ao todo, 730 
corpos já foram exumados. De 
acordo com a publicação, citan-
do o soldado Dmitry Kaminsky, 
responsável pela operação, não 

se sabe o número correto de 
vítimas, mas acredita-se que há 
pelo menos mil pessoas, sendo 
a maioria mulheres, crianças e 
idosos. 

Os soldados também en-
contraram sapatos de couro 
e verifi caram que alguns dos 
crânios possuíam buracos de 
bala. Eles acreditam que todos 
foram executados com um tiro 
na cabeça. Ainda segundo o 
jornal, as autoridades locais 
planejam fazer uma cerimônia 
ofi cial para enterrar os corpos. 
Belarus é uma ex-república so-
viética e chegou a ser ocupada 
pela Alemanha nazista durante 
a 2ª GM (ANSA).

Local foi ocupado pela Alemanha nazista

durante a 2ª Guerra Mundial.

Ossos de judeus 
mortos por nazistas são 

achados em Belarus
ANSA

SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn. 

Sentidos Aprimorados. Procure exercitar os seus músculos 

psíquicos. Trabalhe para melhorar suas visões, sua clareza mental 
e sua confi ança. Esta é a melhor maneira de aprender a aprimorar 
suas habilidades e aprender a usar a sua magia. Estes sentidos são 
o seu sistema de orientação e a melhor maneira de navegar nas mu-
danças e reviravoltas na jornada da vida. Fortaleça a sua confi ança 
e crença em si mesmo. À medida que você equilibra os sistemas em 
seu corpo e aprende a entrar em sintonia com a forma com que se 
sente em diferentes situações, começará a encontrar clareza quando 
precisar, liberará o stress, aprenderá a alcançar a paz e o relaxamento 
e isto o ajudará a ajustar seus outros sentidos. Quando você começa 
a expandir um dos sentidos, os outros se animam e começam a tra-
balhar de novas maneiras. Construa sua confi ança com a ajuda de 
seus sentidos e isso o ajudará a tornar seus sonhos uma realidade. 
Pensamento para o dia de hoje: Crie uma conexão entre sua mente, 
seu corpo e seu espírito. Concentre-se em criar um estado positivo 
de Ser e depois siga seus sonhos. 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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ARTHUR DE SÁ TELES CRUZ, profi ssão: auxiliar de linha de monta-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enio Souza Cruz e de 
Neusa Pereira de Sá Teles Cruz. A pretendente: LILIAN ALMEIDA CARLOS, pro-
fi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Messias Donizeti Carlos e de Rosana Fernandes de Almeida Carlos.

O pretendente: ALAN FERREIRA ALVES, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1978, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira Alves e de Eunice Maximino Alves. A 
pretendente: SÍLVIA LUCIANA DA SILVA, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Pombos, PE, data-nascimento: 10/04/1976, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jovino José da Silva e de Luciana Maria da Silva.

O pretendente: RAPHAEL LIMEIRA DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1993, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio da Silva Junior e de Elisan-
gela Catia Limeira da Silva. A pretendente: DAYSE BRUNA DA SILVA PEREIRA, 
profi ssão: assistente de sala, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 26/03/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco de Assis da Silva Pereira e de Rosemar Maria da Silva Pereira.

O pretendente: LUCAS DA SILVA PATRICIO, profi ssão: autônomo, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Patricio e de Iraci Nunes da Silva Patricio. 
A pretendente: KETLLYN DOS ANJOS LESSA, profi ssão: autônoma, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 12/09/1994, residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Marcio Roberto de Souza Lessa e de Maria de 
Fatima Zeferino dos Anjos.

O pretendente: JOSÉLIO PLÁCIDO DOS SANTOS, profi ssão: balconista de açougue, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento: 26/10/1983, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Conceição Santos e 
de Gilda dos Santos. A pretendente: RAFAELA LUCIO DA SILVA, profi ssão: do lar, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1994, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roselaine Lucio da Silva.

O pretendente: ADAILTON OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1997, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idilio Alves de Souza e de Ivone Norato de 
Oliveira. A pretendente: JHENIFER DOS SANTOS COSTA COELHO, profi ssão: es-
tudante, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 28/06/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Costa Coelho e 
de Vanessa Maria dos Santos.

O pretendente: JOÃO DANIEL NETO, profi ssão: sondador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 28/04/1958, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Raimunda dos Santos. A pretendente: ALBA 
CÁSSIA SILVA BANDEIRA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturali-
dade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 22/03/1974, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bandeira Sobrinho e de Rosimeire Maria Silva 
Bandeira.

O pretendente: ALISSON DA CUNHA FERREIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/06/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando Ferreira Neto e de Shirlei da 
Cunha. A pretendente: LETICIA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Francisco dos Santos e de 
Ivaneide Alves da Silva.

O pretendente: FIEL VICENTE DE SOUSA, profi ssão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São João do Piauí, PI, data-nascimento: 25/04/1973, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Vicente Rodrigues de Sousa e de Júlia Maria de Sousa. 
A pretendente: ELAINE CALIXTO PEREIRA, profi ssão: cuidadora de idosos, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 04/11/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira e de De-
janira Calixto Pereira.

O pretendente: CAIO FELIX RODRIGUES DE JESUS, profi ssão: biólogo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/12/1992, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neilton Rodrigues de Jesus 
e de Mariene Felix de Souza de Jesus. A pretendente: LUANA RODRIGUES DE OLI-
VEIRA, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 12/01/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdivino Rodrigues de Oliveira e de Maria Aparecida Leal de Oliveira.

O pretendente: WALDOMIRO SIQUEIRA MALAQUIAS, profi ssão: supervisor sac, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1977, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marinho Fonseca Malaquias 
e de Maria Hercilia Malaquias. A pretendente: TATIANE MARIA NUNES, profi ssão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
29/10/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Evange-
lista Nunes e de Maria do Socorro Nunes.

O pretendente: RODRIGO DA ROCHA LIMA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino dos Ramos de Souza Lima 
e de Marina Silva da Rocha. A pretendente: ANA CRISTINA ROCHA, profi ssão: auxi-
liar de limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Pedralva, MG, data-nascimento: 
04/11/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz 
Candido da Rocha e de Jandira Amaro Rocha.

O pretendente: RODRIGO LETTIERE CANTON, profi ssão: assistente de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/06/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Canton e de Marina 
Lettiere Canton. A pretendente: ELENY DA SILVA REIS, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1991, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enilton Chaves dos Reis e de Maria 
Margarida da Silva Reis.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE DA SILVA SANTOS, profi ssão: autônomo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Vicente dos Santos e de Sueli 
Inacio da Silva. A pretendente: LAUANA BRITO OLEGARIO, profi ssão: auxiliar de se-
guros, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Ribeiro 
Olegario e de Eliana Brito Brandão.

O pretendente: EDNALDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Canguaretama, RN, data-nascimento: 15/10/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario José da Silva e de Maria Bernardo da Silva. 
A pretendente: EDIVÂNIA MARINHO DA SILVA, profi ssão: assistente, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: Goiana, PE, data-nascimento: 20/07/1976, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Marinho da Silva e de Lenira Felix da Silva.

O pretendente: RODRIGO VENANCIO DUARTE, profi ssão: coordenador de turno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1995, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dirceu Rodrigues Duarte e 
de Joana D’arc Venancio. A pretendente: LARISSA BORGES ARAUJO CURSINO, 
profi ssão: auxiliar de logística, estado civil: solteira, naturalidade: São Roque, SP, data-
-nascimento: 28/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Lindomar Araujo Cursino e de Vania Borges Vieira.

O pretendente: ÉMERSON LOPES DOS SANTOS, profi ssão: gerente de recursos 
humanos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
20/03/1988, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Francisco Lopes dos San-
tos e de Carmelita Claudino Leite. A pretendente: MARIA DAIANE MATOS DE LIMA, 
profi ssão: auxiliar de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/11/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Alves de Lima e de Maria Roberina Barros Matos.

O pretendente: LEANDRO DANTAS DE SÁ, profi ssão: eletricista de instalações, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Dantas de Sá e de Edite 
Dantas de Assis Sá. A pretendente: ESTÉPHANI NUNES DE LIMA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 01/11/1991, residente e 
domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Edivaldo de Lima e de Valdete Nu-
nes de Lima.

O pretendente: WAGNER SILVA DIAS, profissão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Tanque Novo, BA, data-nascimento: 19/04/1989, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Alezindo Jesus Dias e 
de Maria Madalena Oliveira Silva. A pretendente: ALINE MARA SOUSA, profissão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/12/1989, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Maria do Carmo 
Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE LIMA DA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 02/01/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Dias da Silva e de Maria do 
Rosario Lima Silva. A pretendente: VIVIANE SOARES DA SILVA, profi ssão: gerente 
de atendimento, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/07/1981, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Edson Soares da Silva e 
de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ADAUTO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: operador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1995, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubenito Alves dos Santos e de Ordalia 
Pereira da Costa. A pretendente: GEISA LIMA DA SILVA, profi ssão: cuidadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erisvaldo Barbosa da Silva e de Ana 
Alves Lima.

O pretendente: LEANDRO SANTOS DO CARMO, profi ssão: professor, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Leandro do Carmo e de 
Suzana Santos do Carmo. A pretendente: BRUNA EDUARDA QUINTAL, profi ssão: 
técnica de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimen-
to: 25/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Eduardo de Quintal e de Andrea da Silva do Amaral.

O pretendente: GEVALDO FERREIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 10/12/1991, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Gevaldo Nascimento dos Santos e de Margari-
da Ferreira Santos. A pretendente: IARA DE MORAES PEREIRA, profi ssão: auxiliar 
conferente, estado civil: solteira, naturalidade: Gonçalves Dias, MA, data-nascimento: 
12/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinelson 
Soares Pereira e de Marconia Lima de Moraes Pereira.

O pretendente: JHONATAN RIBEIRO SILVA, profi ssão: atendente de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Rodrigues Silva e de Renata Ribeiro 
Pereira. A pretendente: DAYANE KATHLYN DA SILVA, profi ssão: receptivo do carre-
four, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marivaldo Juvino da Silva 
e de Maria José da Silva.

O pretendente: RAFAEL BARBOSA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oneida Maria Barbosa. A pretendente: JULIANA APA-
RECIDA SILVA FAUSTINO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Faustino e de Maria Francisca de Melo.

O pretendente: ROSENILTON VIEIRA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 25/07/1960, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Vieira Lima e de Odilia 
Dias Lima. A pretendente: VILMA MESSIAS SILVA, profi ssão: repositora de buff et, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 20/06/1971, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas Messias Silva e de Benedita 
Ozano Silva.

O pretendente: EDSON VICENTE FARIAS, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pedro Vicente e de Maria da Salete Vicente 
Farias. A pretendente: CRISTIANE DA APARECIDA, profi ssão: doméstica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1975, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelina da Aparecida.

O pretendente: CHUKWUEMEKA JOSEPH MADU, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 12/08/1970, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Kavin Madu e de Florence Madu. A pretendente: 
ANA PAULA FELIX, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Pau-
lo, SP, data-nascimento: 03/03/1977, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Luis Antonio Felix e de Rita Maria Lopes Felix.

O pretendente: DAMIÃO DE JESUS LOPES, profi ssão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Almadina, BA, data-nascimento: 07/05/1984, residente e domi-
ciliado em Sumaré - Dário Meira, BA, fi lho de Antonio de Oliveira Lopes e de Josina 
Nascimento de Jesus. A pretendente: ANA MARIA OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Dário Meira, BA, data-nas-
cimento: 07/06/1965, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Arcelino Ribeiro Santos e de Jacira Oliveira Santos.

O pretendente: GENIVALDO SIMÕES JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/03/1993, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Simões e de Aurea Maria 
Ferreira Custodio Simões. A pretendente: ANDRESSA MIRELLY SANTANA LIMA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 17/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rivaldo de 
Araujo Lima e de Sandra Maria de Jesus Santana.

O pretendente: CICERO MERENÇO DE ANSELMO, profi ssão: prensista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Aroeiras, PB, data-nascimento: 11/09/1962, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Merenço da Silva e de Maria Anselmo 
da Silva. A pretendente: MARTA SIQUEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Ivaiporã, PR, data-nascimento: 09/06/1962, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dias Siqueira e de Augusta José Siqueira.

O pretendente: ANDERSON DE FRANÇA FERREIRA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira e de Severina de França 
Ferreira. A pretendente: ALINE DA SILVA FRANCISCO, profi ssão: analista de cré-
dito, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
12/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo 
José Francisco e de Maria José da Silva.

O pretendente: IAGO RODRIGUES VIDIGAL, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1998, residente e domici-
liado nesta Capital, SP, fi lho de Benedito Rodrigues Vidigal e de Eliana de Jesus Silva. 
A pretendente: CAROLINE ALVES, profi ssão: embaladeira, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/08/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Aparecida Alves.

O pretendente: DINIZ MARQUES FILHO, profi ssão: aposentado, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1947, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Diniz Marques e de Catharina Helena Burato 
Marques. A pretendente: FLORIZETE MARIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santa Maria da Vitória, BA, data-nascimento: 10/05/1967, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Costa da Silva e de 
Lusia Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO AGOSTINHO DA SILVA, profi ssão: instalador de para-raios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1990, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altivo Agostinho da Silva e de 
Iolanda Ferraz de Araujo. A pretendente: JANIFFER SOARES DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de 
Marilene da Conceição Soares Silva.

O pretendente: FELIPE MATIAS SANTOS, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1992, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odenilson de Jesus Santos e de Sueli Aparecida Matias. 
A pretendente: MAYANE DE MATOS CARVALHO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Boquim, SE, data-nascimento: 03/05/1992, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Garcia de Carvalho e de Luciana 
Moreira de Matos.

O pretendente: RENATO GONÇALVES LOURENÇO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1981, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Mendes Lourenço e de Clotildes 
Mendes Lourenço. A pretendente: CAROLINE FOCK DE QUEIROZ, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Paulo 
Ramos de Queiroz e de Valeria Regina Fock.

O pretendente: THOMAS CARDOSO OLIVEIRA, profi ssão: assistente de progama-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1987, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clides Cardoso de Deus e de 
Custodiana Oliveira Rodrigues Neta Cardoso. A pretendente: GRACIANE CARDOSO 
MARCELINO, profi ssão: conferente de tesouraria, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Carlos Marcelino e de Cleide Cardoso Marcelino.

O pretendente: DAVID GOMES DOS SANTOS, profi ssão: pintor de autos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paranavaí, PR, data-nascimento: 08/09/1961, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Justino dos Santos e de Luzia Gomes 
dos Santos. A pretendente: NEIDE MARCIO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1969, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Marcio da Silva e de Lourdes Souza Silva.

O pretendente: ALEF RIBEIRO DE ALMEIDA, profi ssão: meio ofi cial serralheiro, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1993, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Vania Maria de Almeida. A pretendente: NATALIA 
RIBEIRO SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/11/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rogerio Silva e de Sara Cilene Prata Silva.

O pretendente: JOÃO DE SOUZA E SILVA FILHO, profi ssão: promotor de entrega, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1955, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Souza e Silva 
e de Georgina Carvalho de Souza. A pretendente: Fabiana de Jesus Cruz, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, data-nascimento: 
28/04/1980, residente e domiciliado Rua Edson Danillo Dotto, 67, apto. 21, bloco C, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Neves da Cruz e de Maria de Jesus.

O pretendente: ALEXANDRE COPIANO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1986, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de Oliveira e de Maria 
de Gloria Zamuner Copiano. A pretendente: SHIRLEY DA SILVA LEODORO, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Sebas-
tião Leodoro e de Ivanilda Joaquim da Silva Leodoro.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS SILVA, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 08/08/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denilson dos Santos Silva 
e de Verônica de Oliveira. A pretendente: ELIANE DE SOUZA DOS SANTOS, profi s-
são: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Cruz das Almas, BA, data-nascimen-
to: 04/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliezer dos 
Santos e de Maria Lopes de Souza.

O pretendente: BRUNNO MARTINS LUCIO, profi ssão: assistente de vendas, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1982, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Afrânio Lucio e de Pascoalina Martins Lucio. A 
pretendente: LUCILENE BRITO DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1982, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Heleno de Souza e de Helena Padre de Brito.

O pretendente: ADILSON GUIMARÃES FERNANDES, profi ssão: aposentado, esta-
do civil: divorciado, naturalidade: Amélia Rodrigues, BA, data-nascimento: 27/02/1970, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Marsimino Fernandes e de Miner-
vina Francisca Guimarães. A pretendente: MARIVAN GUIMARÃES SANTOS, pro-
fi ssão: babá, estado civil: divorciada, naturalidade: Cafarnaum, BA, data-nascimento: 
23/08/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amado Cir-
queira Santos e de Aurea Guimarães Santos.

O pretendente: MAX PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente de loja, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Maria do Nascimento e de Ro-
selena Pereira do Nascimento. A pretendente: ANA PAULA ALBANO, profi ssão: ven-
dedora, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/04/1994, 
residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Augusto Albano Neto e 
de Maria Marta Mendes.

O pretendente: LUCIANO TELES DE SOUSA, profi ssão: gráfi co, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Parambu, CE, data-nascimento: 27/01/1981, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Ribamar Teles de Sousa e de Sônia Maria Teles. A pretenden-
te: MARIA ELAINE GONÇALVES LIMA, profi ssão: faturista, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Ribeirão Pires, SP, data-nascimento: 17/03/1978, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira Lima e de Terezinha Gonçalves Lima.

O pretendente: CELSO ROBERTO SANTOS SAMPAIO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1987, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Roberto Coimbra Sampaio e de Lindinova 
Gonzaga Santos. A pretendente: ALINE DE SOUZA LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1987, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario de Souza Lima e de Solange de Souza.

O pretendente: JOSÉ IVANILDO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Natuba, PB, data-nascimento: 19/08/1974, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur Ramos da Silva e de Creuza Maria da Conceição. A 
pretendente: ANTÔNIA DA SILVA BASTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Sobral, CE, data-nascimento: 12/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Vasconcelos Bastos e de Tereza Olinda da Silva Bastos.

O pretendente: JEFFERSON DOUGLAS DA SILVA SANTANA, profi ssão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itumbiara, GO, data-nascimento: 15/09/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Francisco de Santana 
e de Maria do Céu da Silva Santana. A pretendente: VALDINÉIA ALVES CONRA-
DO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Gandu, BA, data-
-nascimento: 22/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdice Conrado Borges e de Rosângela Moreira Alves.

O pretendente: GILVANILDO DA CONCEIÇÃO, profi ssão: operador de roçadeira, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1990, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson da Conceição e de Maria 
do Carmo de Oliveira. A pretendente: LIDIENE SILVA DE BARROS, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 01/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Victor de Barros 
e de Marinês Francisco da Silva.

O pretendente: ALEX ROBERTI, profi ssão: auxiliar de laboratório, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1994, residente e domiciliado nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Roberti e de Nilva Maria Roberti. A pretendente: 
CLAUDIA AMIRES SOUZA DO NASCIMENTO, profi ssão: operadora de telemarke-
ting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/08/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Washington Alexandre do 
Nascimento e de Joyce Angela Souza do Nascimento.

O pretendente: PAULO FELIPE TRINDADE DIAS, profi ssão: repositor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1996, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Cesar Araujo Dias e de Elineide Trindade Dias. A pre-
tendente: TAYNÁ LILIAN SILVA BALDUINO, profi ssão: faturista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Balduino e de Shirlei da Silva Domiciano.

O pretendente: CLEBER FERNANDO FERNANDES MONTEIRO, profi ssão: assis-
tente de logística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/05/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mon-
teiro Sobrinho e de Juvercina Aparecida Fernandes Monteiro. A pretendente: JULIA 
FERNANDA RODRIGUES, profi ssão: pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jorge Rodrigues e de Onilda Aurora dos Santos.

O pretendente: JORGE LUIZ CARDOSO DO AMARAL, profi ssão: técnico de refrige-
ração, estado civil: divorciado, naturalidade: São João do Meriti, RJ, data-nascimento: 
02/11/1976, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Luiz Cardoso do Amaral 
e de Luzinete Monteiro Leite. A pretendente: TATIANA RIBEIRO BERNARDO DOS 
SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/01/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Estevão Bernardo Filho e de Solange Aparecida Ribeiro da Silva.

O pretendente: FRANCISCO GLEYSSON PORTELA, profi ssão: cozinheiro, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Marco, CE, data-nascimento: 03/11/1990, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Osvaldo Portela e de Maria Neila Linhares. A 
pretendente: DANIELA MERCES DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Dias da Silva e de Maria José das Merces da Silva.

O pretendente: JOÃO PEDRO GERONIMO DA SILVA, profi ssão: montador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Ibimirim, PE, data-nascimento: 24/01/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardino Geronimo da Silva e de 
Gizelia Maria da Silva. A pretendente: THALITA DUTRA FONTES, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel dos Santos Fontes 
Neto e de Neusa Aparecida Fontes.

O pretendente: RONNIE VON FRANÇA GONÇALVES, profi ssão: vigia, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Contagem, MG, data-nascimento: 24/06/1973, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo França Gonçalves e de Elza Rainha Gonçalves. 
A pretendente: KEITILY RODRIGUES DA LUZ, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Linhares, ES, data-nascimento: 17/09/1982, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurino da Luz e de Amelia Rodrigues da Luz.

O pretendente: MICHEL PINHEIRO ROSA, profi ssão: técnico em enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/07/1983, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Juarez Sebastião do Carmo Rosa e de Marilda 
de Fatima Almeida Rosa. A pretendente: TALITA SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Fer-
reira dos Santos e de Simone Silva Santos.

O pretendente: VINICIUS CAPARROZ DE ASSIS, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 27/07/1987, residente e domici-
liado em Mauá, SP, fi lho de Augusto de Assis e de Dalva Aparecida Caparroz de Assis. 
A pretendente: RAFAELA COUTINHO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1984, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Américo da Silva e de 
Miravalde Coutinho da Silva.

O pretendente: ADÃO DOS SANTOS, profi ssão: eletricista lider, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 13/05/1961, residente e domiciliado neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Luiz dos Santos e de Maria da Gloria dos Santos. A pretendente: 
ELIZONEIDE MARIA NOGUEIRA GOMES, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Terra Nova, PE, data-nascimento: 01/09/1968, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elizon José Nogueira e de Maria Gomes da Silva.

O pretendente: CLÉSIO JOSÉ DE PAULA, profi ssão: supervisor operacional, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Nova Lima, MG, data-nascimento: 22/05/1981, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antônio de Paula e de Ce-
cilia Ferreira de Paula. A pretendente: CRISTINA DA SILVA VALE, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 
10/07/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo da 
Rocha Vale e de Givanilda Mendes Silva Vale.

O pretendente: LUIZ IZAIAS DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jardim, CE, data-nascimento: 16/03/1972, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaias João da Silva e de Leones Antonia da Conceição. 
A pretendente: MARIA DA LUZ COSTA CARVALHO, profi ssão: professora, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: Valença do Piauí, PI, data-nascimento: 27/04/1972, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo da Costa Carvalho e de 
Maria Francisca do Espírito Santo Carvalho.

O pretendente: JONATAS DOS SANTOS SILVA, profi ssão: assistente de planeja-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednaldo Pereira da Silva 
e de Maria Salete dos Santos Silva. A pretendente: LORRAINE KÉTLYN DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
-nascimento: 14/09/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Paula da Silva Júnior e de Rosiane Rozendo da Silva.

O pretendente: EDILSON DE JESUS SANTOS, profi ssão: tratador químico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1980, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Baldeval Ferreira Santos e de Maria 
de Lourdes de Jesus Santos. A pretendente: ROSIMEIRE NASCIMENTO DOS ANJOS, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/12/1976, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Walmir Nas-
cimento dos Anjos e de Maria Neuza Silva dos Anjos.
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PESSOAS NATURAIS 
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PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia 
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: PABLO LUIZ QUEIROZ FUZARO CHIARINOTTI, profi ssão: Ofi -
cial do Exército, estado civil: divorciado, naturalidade: Araras - SP, data-nascimento: 
14/05/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Antonio Chiari-
notti e de Maria Angélica Queiroz Fuzaro Chiarinotti. A pretendente: FERNANDA RA-
MOS FERNANDES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 11/09/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Odair Carlos Ramos Fernandes e de Sonia de Oliveira Ramos Fernandes. R$12,90

O pretendente: WILLIAM DA SILVA, profi ssão: engenheiro de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/03/1988, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Arlindo Inacio da Silva e de Maria Lindinalva da Sil-
va. A pretendente: DAYANA COSTA DE CASTRO, profi ssão: administradora de empre-
sas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/07/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Eugenio Neco de Castro e 
de Ivonete Josefa da Costa Castro. R$12,90 Es
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ELÂINE MOTA DOMINGOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/315.FLS.072V-1° SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(16/12/1984), residente e domiciliada Rua Jacatiba, 22, casa 04, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eudópio Borges Domingos e de Izaura da Mota Domingos. 
TATIANE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gerente operacional, nascida em Ara-
caju, Estado de Sergipe (CN:LV.A/037.FLS.310-6° OFÍCIO DE MACEIÓ/AL), Aracaju, SE 
no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (17/01/1985), residente 
e domiciliada Rua Jacatiba, 22, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Joana Maria da Silva.

EDER LUIZ QUIRINO, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e dois 
(05/03/1982), residente e domiciliado Rua Paravisco, 508, casa 02, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz José Quirino e de Ofélia Fátima Jardins Quirino. 
VÂNIA MARINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV-A-097,FLS.267-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de 
mil novecentos e oitenta e sete (13/07/1987), residente e domiciliada Rua Paravisco, 508, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos e 
de Altamira da Silva dos Santos.

ANDERSON RAMALHO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/123.FLS.177V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de março de mil novecentos e noventa (01/03/1990), residente e domiciliado Avenida 
Padre Gregório Mafra, 54, A, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Manoel Ribeiro Alves e de Maria de Fatima Ramalho Alves. DÉBORA VITÓRIA CANTIL 
RANGEL, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em Subdistrito India-
nópolis, nesta Capital (CN:LV.A/237.FLS.072V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e noventa e dois (24/08/1992), residente 
e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 54, A, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Rangel e de Vera Nilda Cantil Rangel.

ARTHUR THOBIAS RIBEIRO FRESNEDA GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.053-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (14/01/1994), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, aparta-
mento 1506, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alceu Fresneda Garcia e de Angela 
Maria Ribeiro. MILLENA DA SILVA MOURA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/308.FLS.152 BUTANTÃ/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e nove (13/08/1999), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 1506, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Vieira de Moura e de Maria Sueleide da Silva.

SEBASTIÃO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em Limoeiro de Anadia, Estado de Alagoas, Limoeiro de Anadia, AL no dia cinco de no-
vembro de mil novecentos e setenta (05/11/1970), residente e domiciliado Rua Uapuca, 
58, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Domingos Ferreira da Silva e de Sebastiana Alves da Silva. VIVIANE SVISSERO 
NEVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Nossa Senhora do 
Ó, nesta Capital (CN:LV.A/014.FLS.050-NOSSA SENHORA DO Ó/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de agosto de mil novecentos e setenta e nove (17/08/1979), residente e 
domiciliada Rua Uapuca, 58, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nelson Neves e de Lucineia Svissero Neves.

WANDER HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão praticante de produção, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/082.FLS.274-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e sete (12/03/1987), 
residente e domiciliado Rua Anitápolis, 37, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Sueli Aparecida dos Santos. VIVIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/012.FLS.047V-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil novecentos e setenta e 
nove (21/06/1979), residente e domiciliada Rua Anitápolis, 37, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dermival Miguel dos Santos e de Florenice Mendes dos Santos.

MARCEL ABILIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista pleno, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil 
novecentos e oitenta e seis (26/05/1986), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 
360, bloco J, apartamento 31, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio 
Ribeiro de Souza e de Rita de Cassia Velasques Abilio. CAROLINE OLIVEIRA XAVIER, 
estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (20/01/1988), residente e domiciliada 
Rua Barão de Jaceguai, 1449, casa 01, Centro, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi 
das Cruzes, SP, fi lha de Auro Lino Xavier e de Margarida Maria Oliveira Xavier. “Cópia 
Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Mogi das Cruzes, neste Estado” 

EDUARDO BARROS DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar geral, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/240.FLS.299-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e oito (04/04/1988), 
residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 36, C, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Maciel de Freitas e de Julita Barros da Silva de Freitas. 
DAYANE MAGANHA VIEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/04/1986), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 36, C, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Aurelio Vieira e de Deise Maganha Vieira.

JUAEL PAU FERRO DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São João do Paraiso, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 024,FLS.051-CORDEIROS/
BA), São João do Paraiso, MG no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e se-
tenta e seis (17/12/1976), residente e domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 901, casa 
88-A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elvira Pau Ferro da Rocha. 
ROSÂNGELA DE CAMPOS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em Olindina, Estado da Bahia (CN:LV-A-033,FLS.175 OLINDINA/BA), Olindina, 
BA no dia dezoito de março de mil novecentos e oitenta e dois (18/03/1982), residente e 
domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 901, casa 88-A, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rosalino Pereira de Santana e de Cosmira de Campos Santana.

WILLY LUCAS DE ARAUJO BERTOLINI, estado civil solteiro, profi ssão militar, nascido 
em Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.267V-PERDIZES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e noventa e oito (25/04/1998), 
residente e domiciliado Rua José de Araújo Leite, 93, Jardim Ubirajara, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Willy Bertolini e de Viviane de Araujo. THAYNÃ DE LOURDES 
GRACIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/247.FLS.136-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de julho de mil novecentos e noventa e oito (09/07/1998), residente e domiciliada 
Rua Barão de Jaguara, 336, Mooca, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Romildo 
Ferreira Silva e de Kathy Simone Gracia.

MICHEL MAMEDE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/230.FLS.068 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (05/07/1995), residente e domiciliado Rua 
Albert Einstein, 95, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Mario dos Santos e de Sebastiana Marcia Mamede. LAIANY LUCIA ACORSI 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/183.FLS.109V GUAIANASES/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 Daniel 
Mongolo, 180, apartamento 34-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luciano Valentin dos Santos e de Jacqueline de Cassia Acorsi.

ADRIANO PAIS DE LIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 381,FLS.078-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e oitenta e dois (14/05/1982), residente 
e domiciliado Rua Guichi Shigueta - travessa Santa Maria, 62, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Terezinha Pais de Lira. KATIA CRISTINA BARRANCO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-008,FLS.160-
VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil novecentos 
e setenta e sete (22/02/1977), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta - travessa 
Santa Maria, 62, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Barranco e de 
Rosilene Ramos dos Santos.

JOSE SEBASTIÃO DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Taquaritinga do Norte, Estado de Pernambuco, Taquaritinga do Norte, PE no dia oito 
de fevereiro de mil novecentos e cinquenta e oito (08/02/1958), residente e domiciliado 
Travessa Pirituba, 72, casa 01-A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eloi 
Sebastião de Araujo e de Laura Josefa da Conceição. CLAUDENICE DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Salgado, Estado de Sergipe (CN:LV.A/009.
FLS.248 SALGADO/SE), Salgado, SE no dia dez de junho de mil novecentos e oitenta e 
três (10/06/1983), residente e domiciliada Travessa Pirituba, 72, casa 01-A, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio dos Santos e de Maria Raimunda dos Santos.

PAULO HENRIQUE DA SILVA BARROS, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial eletricista, 
nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/108.FLS.079-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e noventa e um (03/07/1991), 
residente e domiciliado Rua Verbos do Amor, 45, casa 04, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Vieira Barros e de Ana Maria da 
Silva. ESTEFANI DE AQUINO GHESI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/168.FLS.011V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de setembro de mil novecentos e noventa e dois (04/09/1992), residente e domiciliada 
Rua Verbos do Amor, 45, casa 04, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Ghesi e de Cleonice de Aquino Teles.

VAGNER SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta 
e um (09/11/1981), residente e domiciliado Rua Rainha da Noite, 81, casa 01, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josefa Silva dos Santos. ARLENE PINTO 
DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Teixeira de Freitas, 
Estado da Bahia, Teixeira de Freitas, BA no dia vinte e sete de abril de mil novecentos 
e oitenta e dois (27/04/1982), residente e domiciliada Rua Jacarandá, 438, Bela Vista, 
Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, Teixeira de Freitas, Estado da Bahia, BA, fi lha de 
Joel Augusto dos Reis e de Ana Pinto dos Reis.“Cópia Enviada Pelo Ofi cial de R.C.P.N 
de Teixeira de Freitas, Estado da Bahia”

GUILHERME SANTANA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.062-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia quinze de maio de mil novecentos e oitenta e nove (15/05/1989), 
residente e domiciliado Rua Morubixaba, 440, torre 04, apartamento 65, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo de Paula Souza e de Maria Aparecida 
Santana. CAMILA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
secretária, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/110.FLS.086V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (03/11/1988), residente 
e domiciliada Rua Morubixaba, 440, torre 04, apartamento 65, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Francisco da Silva e de Georgina Maria Oliveira.

WILDER CHAGAS PORTO, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, nascido 
em Vitória, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/025.FLS.142-SERRA/ES), Vitória, ES no 
dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (25/08/1986), residente e 
domiciliado Travessa Pirapora do Bom Jesus, 71, casa 05, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco de Almeida Porto Filho e de Etiéia Pereira Chagas Porto. 
ILMARA NASCIMENTO DO DISTERRO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta 
e quatro (04/05/1984), residente e domiciliada Travessa Pirapora do Bom Jesus, 71, casa 
05, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jozimar Ribeiro do Disterro 
e de Maria da Conceição Nascimento do Disterro.

GILBERTO SILVA CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Caxias, Estado do Maranhão (CN:LV.A/055.FLS.009-BURITI BRAVO/MA), Caxias, 
MA no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e três (05/05/1983), residente e 
domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa dos Brasileiros, 17, casa 04, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Alves Carneiro e de Maria do Nascimento Silva 
Carneiro. ELIANE GARCIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Campos Sales, Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.147V-CAMPOS SALES/CE), 
Campos Sales, CE no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(27/02/1985), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa dos Brasileiros, 
17, casa 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Garcia de Souza e 
de Maria de Jesus.

EMERSON LAURINDO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico de serigrafi a, 
nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.020V-SANTO AMA-
RO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(29/05/1985), residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 30, apartamento 11-C, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Lopes Santos 
e de Selma Laurindo da Silva. LUCIENE LINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de máquina serigrafi a, nascida em Jacaraci, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.
FLS.051-VILA DO PAIOL-JACARACI/BA), Jacaraci, BA no dia vinte e cinco de setembro 
de mil novecentos e oitenta e cinco (25/09/1985), residente e domiciliada Rua Laura Bossi, 
30, apartamento 11-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Geraldino Pereira da Silva e de Avelina de Abreu Silva.

MAURÍCIO MARIANO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão assistente admi-
nistrativo, nascido em Surubim, Estado de Pernambuco, (CN:LV.A/010,FLS.256-SANTA 
MARIA DO CAMBUCÁ/PE), Surubim, PE no dia oito de dezembro de mil novecentos e 
noventa e dois (08/12/1992), residente e domiciliado Rua Alameda dos Pardais, 405, casa 
02, Alto da Cantareira, Mairiporã, neste Estado, Mairiporã, SP, fi lho de Maurício Mariano da 
Silva e de Gersonita Matias Borba da Silva. JANEMARA DE ALMEIDA MILONE, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Guarulhos, neste Estado, 
(CN:LV.A/616,FLS.131-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de março de mil novecentos e noventa e cinco (10/03/1995), residente e domiciliada 
Rua Jeribatuba, 209, casa 05, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Pereira Milone e de Cleimar Paulino de Almeida Milone.

BRYAN LUCAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em São 
Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/087.FLS.042V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e noventa 
(29/01/1990), residente e domiciliado Rua Mário Quarini, 13, casa 01, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João da Silva e de Lia Pureza da 
Silva. DIANA DESSORDI DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/135.FLS.215V-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e noventa e dois (07/10/1992), 
residente e domiciliada Rua Mário Quarini, 13, casa 01, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Pinheiro de Araujo e de Ivone 
Dessordi de Araujo.

MARCIO TAKESHI SUMIDA, estado civil solteiro, profi ssão servidor público estadual, nas-
cido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A-085,FLS.017-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (07/01/1988), 
residente e domiciliado Rua Agostinho da Faria, 508, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Sumida e de Luzia Keiko Ishikawa Sumida. DAIANE ROMÃO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Francisco Morato, neste 
Estado (CN:LV-A-017,FLS.417 FRANCISCO MORATO/SP), Francisco Morato, SP no dia 
doze de abril de mil novecentos e oitenta e sete (12/04/1987), residente e domiciliada 
Rua Agostinho da Faria, 508, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carmo 
Romão dos Santos e de Cicera Maria da Silva.

EDUARDO HENRIQUE CIRINO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/038.FLS.159-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (14/02/1986), residente e 
domiciliado Rua Malva-Isco, 100, torre cardeal, apartamento 66, Vila Nova Curuçá, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Henrique Cirino e de Gislene Ferreira dos Santos 
Cirino. MAIARA RODRIGUES SILVA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão esteticista, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/294.FLS.037V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de novembro de mil novecentos e noventa e sete (14/11/1997), residente e 
domiciliada Rua Luís Delpi, Viela Anísio de Abreu, 13, B, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Wilson Alves de Araujo e de Maria Aureni Rodrigues da Silva Araujo.

DAVID WILLIAM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em neste 
Distrito, (CN:LV.A/129,FLS.040-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de julho de 
mil novecentos e noventa (08/07/1990), residente e domiciliado Rua Itaicaba, 23, Vila 
Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucio Alves da Silva e de Roseane do 
Nascimento. JULIANA ALVES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Subdistrito Consolação, nesta Capital, (CN:LV.A/092,FLS.030V-CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(21/10/1994), residente e domiciliada Rua Logina, 228, casa 02, Jardim Liderança, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Galdino de Araujo e de Maria Alda Alves de Sousa.

RINALDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Limoeiro, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/078.FLS.030 LIMOEIRO/PE), Limoeiro, PE 
no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e setenta e quatro (28/04/1974), residente 
e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, 2200, apartamento 42-D, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva e de Teresa Maria da Silva. MISLAINE GOMES 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito Tatu-
apé, nesta Capital (CN:LV.A/082.FLS.159-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (08/02/1985), residente e domiciliada Rua 
Tineciro Icibaci, 2200, apartamento 42-D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Miguel Neris dos Santos e de Maria de Lourdes Gomes Santos.

ÉBER MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de manutenção, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/083.FLS.239 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (04/10/1985), residente e 
domiciliado Rua Adélia Maria Felícia de Souza, 07, casa 01, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josivan Moreira da Silva e de Jacira Correa de Lacerda 
da Silva. HARIANNE ELISA PEREIRA VIANA, estado civil solteira, profi ssão policial 
militar, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/232.FLS.265V-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa 
e um (31/10/1991), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 304, apartamento 23-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Neves 
Viana e de Maria Helena Pereira Viana.

RODRIGO WOLLINGER ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão quimico, nascido em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/119,FLS.120-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e quatro (29/05/1994), residente 
e domiciliado Rua Guaiquiçá, 92, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva Andrade e de Claudia Wollinger Andrade. 
LARISSA RUIZ PRESTES, estado civil solteira, profi ssão quimica, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital, (CN:LV.A/166,FLS.212-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (12/08/1994), residente 
e domiciliada Rua Guaiquiçá, 92, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilson Silvio Siqueira Prestes e de Silvana Ribeiro Ruiz Prestes.

FABIO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão serviços gerais, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 276,FLS.253-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e sete (01/05/1997), residente e 
domiciliado Rua Taj Mahal, 333, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edilson Cruz da Silva e de Ivani Sousa Santos. MILENA DE SOUZA 
BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado (CN:LV-A-085,FLS.182V FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de 
Vasconcelos, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e oito (30/04/1998), 
residente e domiciliada Rua Taj Mahal, 333, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz de Souza Bezerra e de Maria de Souza Bezerra.

DAVID ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/174.FLS.233-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de 
mil novecentos e noventa e três (07/01/1993), residente e domiciliado Rua João Abreu 
Castelo Branco, 587, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Charles José 
Vidal da Silva e de Domingas Araujo Pereira. FERNANDA CAROLINA MONTENEGRO 
ROMÃO, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V.A/282.FLS.232 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (17/09/1995), residente e domiciliada Rua Doutor Cincinato 
Braga, 691, bloco 02, apartamento 12, Planalto, São Bernardo do Campo, neste Estado, 
SP, fi lha de Manoel Romão Neto e de Sandra Maria Montenegro.

AGNALDO DANTAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão etiquetador, nascido em 
Coronel João Pessoa, Estado do Rio Grande do Norte, (CN:LV.A/006,FLS.196-CORONEL 
JOÃO PESSOA/RN), Coronel João Pessoa, RN no dia vinte de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (20/03/1982), residente e domiciliado Rua Gonçalo Temudo, 121, casa 
01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jeronimo de Souza e de 
Adesi Dantas de Souza. ANA PAULA OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/027,FLS.270-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e um (28/08/1981), 
residente e domiciliada Rua Gonçalo Temudo, 121, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rui Santos Sousa e de Maria Zuleide de Oliveira Sousa.

WESLLEY CALADO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(03/02/1992), residente e domiciliado Rua Noite Verde, 11, fundos, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio de Oliveira Santos e de Elza Teixeira 
Ramos Calado. VITORIA RAQUEL ALVES NOGUEIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/419.FLS.162 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de dois mil e dois (31/10/2002), residente e 
domiciliada Rua Noite Verde, 11, fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ademir Nogueira da Silva e de Sandra Alves da Silva. 
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DIEGO RIBEIRO PALACIOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (29/01/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cipriano Palacios e de Helena Maria Ribeiro Palacios. A pretendente: 
JANILDA ROSA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Aurélio 
Leal, BA, no dia (10/04/1973), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Rodrigues Rosa e de Guinalda Rosa de Souza.

O pretendente: JOSÉ EVERALDO BARBOSA, estado civil , profi ssão motorista, nascido 
em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (07/08/1972), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Braulio Barbosa e de Amara Maria Barbosa. A 
pretendente: LEONICE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Gameleira, PE, no dia (19/03/1980), residente e domiciliada em Tamandaré, PE, fi lha 
de Manoel Cordeiro da Silva e de Cicera Maria da Silva.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão trocador de óleo, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (22/02/1996), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Joaquim de Lima e de Edilédima da Silva Lima. A pretendente: 
THAINA REIS MARQUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (23/01/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Carlos Marques Junior e de Bibiana Reis Moreira Marques.

O pretendente: WELLINGTON ODIRLEI FRANCO, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/05/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Franco e de Maria Rita Gonçalves Franco. A preten-
dente: MÔNICA ALESSANDRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão comerciente, 
nascida nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia (03/10/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Vicente da Silva e de Michele Alessandra Nowaki.

O pretendente: DIEGO ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em Boa Nova, BA, no dia (12/06/1994), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario Cardoso dos Santos e de Marizete Araujo 
de Jesus Santos. A pretendente: AMANDA OLIVEIRA SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Osasco, SP, no dia (29/04/1997), residente e 
domiciliada em Osasco, SP, fi lha de Irineu Santana e de Maria da Gloria Oliveira dos Santos.

O pretendente: MAICON ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão projetista, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/08/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Magnovaldo Honório da Silva e de Isaurina Teixeira de 
Almeida. A pretendente: BRUNA PEREIRA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de departamento pessoal, nascida nesta Capital, SP, no dia (05/09/1996), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Barbosa e de Maria 
Jane Albino Pereira Barbosa.

O pretendente: WELLINGTON LUIZ DE OLIVEIRA CLAUDINO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Carapicuíba, SP, no dia vinte e sete de outubro de mil 
novecentos e oitenta e nove (27/10/1989), residente e domiciliado Travessa Mato Grosso, 
25, Jardim Paineiras, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Roberto Claudino e 
de Miriam de Oliveira. A pretendente: TAIS CAITANO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (15/10/1991), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues da Silva e de Ana Maria Caitano.

O pretendente: REINALDO ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (19/05/1991), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Machado dos Santos e de Marilene Gois da Rocha. A 
pretendente: ROSIMEIRE DOS REIS CARNEIRO, estado civil solteira, profi ssão psicó-
loga, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (25/03/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carneiro e de Carmen Amélia dos Reis Carneiro.

O pretendente: WESLEY VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Penedo, AL, no dia (10/12/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jilvan Vieira da Silva e de Maria Rosangela Soares da Silva. A pre-
tendente: DIRLANE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em Penedo, AL, no dia (01/03/1994), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Felix Vieira dos Santos e de Maria Aparecida Rodrigues.

O pretendente: LUCAS MURILO MONTEIRO DAS CHAGAS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de trem, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (27/10/1996), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gonçalin Simões das Chagas e de 
Ana Paula Ferreira Monteiro das Chagas. A pretendente: VIVIANE DA SILVA CARDOSO, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (06/12/1999), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir 
Aparecido Cardoso e de Maria das Graças da Silva.

O pretendente: TONY MAX BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
técnico, nascido em Campina Grande, PB, no dia (15/09/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Filho e de Maria Eliane Barbosa da 
Silva. A pretendente: PALOMA BARRETO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora de educação infantil, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (17/01/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Aparecido Vieira da 
Silva e de Cleide Maria Barreto da Silva.

O pretendente: LUCIANO DA SILVA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido em Montalvânia, MG, no dia (12/02/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Nunes da Mota e de Lúcia da Silva Mota. A pretendente: 
ROSÂNIA PEREIRA LOPES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Montalvânia, MG, no dia (18/06/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claro Pereira Lopes e de Jesuita Pereira Lopes.

O pretendente: CLEITON SANTOS VARGES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pedreiro, nascido em Cândido Sales, BA, no dia (26/05/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Milton Francisco Varges e de Marialva Santos 
Varges. A pretendente: JANIELI VICENTE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Solidão, PE, no dia (22/06/1999), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciene Vicente da Silva Souza.

O pretendente: ERICK LEÃO CREMONESI, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/04/1985), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson José Prudente Cremonesi e de Silvia Maria 
Leão Cremonesi. A pretendente: KARINA DE OLIVEIRA EVANGELISTA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Jundiaí, SP, no dia (09/06/1990), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Aparecido Evangelista e 
de Sandra Aparecida Oliveira.

O pretendente: AMILTON GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Toledo, PR, no dia (22/03/1978), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido dos Santos e de Onice Gonçalves dos Santos. 
A pretendente: RIZIOMAR OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão fotografa, 
nascida em Nova Canaã, BA, no dia (03/02/1989), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Florisvaldo Alves da Silva e de Eleni Oliveira da Silva.

O pretendente: EDUARDO MACEDO DE ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (22/09/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deusdete Moreira de Alencar e de Guiomar Santos de 
Macedo. A pretendente: ADRIANA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (21/12/1980), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguimar Moreira de Oliveira e de Maria Dalva 
Alves de Oliveira.

O pretendente: BRUNO VIEIRA LOPES MOTA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/04/1988), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo de Araujo Mota e de Audenice Vieira 
Lopes da Mota. A pretendente: LUZINETE LUZ RIBEIRO, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Livramento de Nossa Senhora, BA, no dia (02/01/1980), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Novais Ribeiro 
e de Rita Luz Ribeiro.

O pretendente: WILLIAN GOMES ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (19/07/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adenilson Silva Araujo e de Maria Quiteria Siqueira Gomes. 
A pretendente: THAINÁ DO EGITO SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/03/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Tomé Isidoro da Silva e de Telma Lira do Egito.

O pretendente: EMERSON ALENCAR RAMOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
enfermeiro, nascido em Osasco, SP, no dia (23/02/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Alencar da Silva e de Filomena Ramos da Silva. 
A pretendente: TAMIRES MORAIS DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
analista, nascida nesta Capital, Capela do Socorro, SP, no dia (23/01/1990), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Maria do Nascimento e de 
Marizete Morais da Silva.

O pretendente: DANILO RODRIGUES PINTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido nesta Capital, Tatuapé, SP, no dia (01/09/1991), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Herculano Arantes da Silva Pinto e 
de Márcia Rodrigues da Costa Pinto. A pretendente: KELLY CRISTINA CARVALHO 
PROENÇA, estado civil solteira, profi ssão técnica em farmácia, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (22/10/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Martins Proença e de Maria das Dores Carvalho Proença.

O pretendente: FLÁVIO DA SILVA BARROS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
técnico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (08/09/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalvo Martins de Barros e de Nelma da Silva 
Barros. A pretendente: MARTA SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (10/08/1998), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos de Oliveira e de Maria Valdeci 
de Souza Dias Oliveira.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
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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)

A pretendente: LILIAN REIS FORTUNATO, estado civil solteira, profi ssão cozinheira 
escolar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/05/1987), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Simão Fortunato e de Vera Lucia 
dos Reis Fortunato. A pretendente: ANA PAULA REZENDE DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Rezende e 
de Eulália dos Santos Rezende.

O pretendente: IVAN JOSE DA SILVA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão designer, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivan Jose da Silva e de Mirian de Oliveira Cavalcante Silva. A preten-
dente: KESLY KAROLLYN ARAUJO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão atendente 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Marcio Martins e de Alexandra Rosa de Araujo.

O pretendente: CLAUDIO SOARES DA SILVA SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Clemente Soares da Silva e de Elenita Pereira da Silva. 
A pretendente: MARCIA MAGNA RICARTE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Orós, CE, no dia (10/11/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ferreira de Souza e de Maria Lauderi Ricarte de Souza.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Tanhaçu, BA, no dia (15/10/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Manoel da Silva e de Francisca Rosa da Silva. A pretendente: 
ADELI REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/01/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Porto dos Santos e de Maria Reis dos Santos.

O pretendente: DANIEL DO ESPIRITO SANTO CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Willian Sidney de Melo Cruz e de Lucimara do Espirito 
Santo. A pretendente: ALICE COSTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aderilton Costa da Silva e de Maria Angela da Silva Costa.

O pretendente: FABIO PAIVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Josino Alves Nascimento e de Maria de Fatima de Paiva. A pre-
tendente: SILVANA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (24/12/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aldo Silva Ferreira e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: RENATO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão azulegista, 
nascido em Poções, BA, no dia (23/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdecy Pereira da Silva e de Irani Maria de Jesus da Silva. A preten-
dente: LUISA ROCHA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Bernardo do Campo, SP, no dia (28/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eugenio Moura da Silva e de Maria de Lourdes de Novais Rocha.

O pretendente: GILVÂNIO DO NASCIMENTO PEIXINHO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de padeiro, nascido em Monte Santo, BA, no dia (19/04/1998), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euzébio de Almeida Peixinho e de Risomar 
Maria do Nascimento. A pretendente: FRANCIELE DE OLIVEIRA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Monte Santo, BA, no dia (21/10/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson do Nascimento Silva e de 
Creusa Edite de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1987), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito Alves da Silva e de Adelia Angela de 
Souza Silva. A pretendente: THIEZA ANITA CAROLINE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/08/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Darci Felismino da Silva.

O pretendente: CICERO SILVA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico de 
edifi cações, nascido em Barro, CE, no dia (20/06/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pinto Ferreira e de Josefa Silva Ferreira. A 
pretendente: MARIA SOLANGE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Barro, CE, no dia (14/10/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Dival da Silva e de Francisca Lúcia da Silva e Silva.

O pretendente: ELCIO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (25/02/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edson Cassiano do Nascimento e de Marlene do Nascimento. A pretendente: 
MARIA VERONICA DIAS DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Timbauba, PE, no dia (15/07/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sebastião Dias de Araujo e de Irene Gabriel de Brito Dias.

O pretendente: WILLIAN FEITOSA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudio Pereira da Cruz e de Silvia Maria Feitosa da Cruz. A 
pretendente: KARINE DOS SANTOS DO AMARAL, estado civil divorciada, profi ssão 
orientadora sócio educativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/03/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anselmo Donizete do Amaral e de 
Valdirene dos Santos.

O pretendente: EUCLIDES CLEMENTINO FILHO, estado civil solteiro, profi ssão aposen-
tado, nascido em Divisa Nova, MG, no dia (24/10/1956), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Clementino e de Albertina Maria Aparecida. A 
pretendente: MARIA MARGARIDA SANTIAGO, estado civil divorciada, profi ssão cuida-
dora de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1962), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Lima Santiago e de Maria Rosa Santiago.

O pretendente: RUBENS ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/05/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ataide Jose da Silva e de Sidelcina Alexandre da Silva. A 
pretendente: APARECIDA MESQUITA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guajeru, BA, no dia (12/05/1980), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Vitalino Pereira e de Rosa Mesquita Pereira.

O pretendente: NILSON CARLOS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
lavador, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Mousinho do Nascimento e de Maria das Dôres 
Silva do Nascimento. A pretendente: CLARICE MORAES DA CUNHA, estado civil 
solteira, profi ssão fi scal de caixa, nascida em Nova Aurora, PR, no dia (27/12/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinho Liborio da Cunha 
e de Helena Moraes da Cunha.

O pretendente: ADNAELTON MATIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açou-
gueiro, nascido em Sousa, PB, no dia (26/05/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Neon Matias da Silva e de Arlete Ana da Silva. A pretendente: 
JOANNA DARC LEITE DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Sousa, PB, no dia (31/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Fabiano Leite Simão e de Angela Maria de Sousa.

O pretendente: SAMUEL OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Iramaia, BA, no dia (28/06/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nilton dos Santos Silva e de Maria de Lourdes Oliveira Silva. A pre-
tendente: NOEME RODRIGUES DE OLIVEIRA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Araripe, CE, no dia (09/06/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues de Oliveira e de Maria Luiza 
da Silva Oliveira.

O pretendente: RENAN GOMES PRIMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ele-
tricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Primo da Silva Filho e de Edileide Sales Gomes. 
A pretendente: JOANA APARECIDA COSTA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Aparecido de Lima e de Elizete Costa de Lima.

O pretendente: ANTONIO VICENTE GOMES, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Salgado de São Felix, PB, no dia (05/10/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Manoel Gomes e de Celina Maria da Conceição. 
A pretendente: MARIA RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi s-
são domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/05/1975), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Rodrigues do Nascimento e de Joséfa Maria 
do Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON MOREIRA MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias de Jesus Magalhães e de Rosangela Maria Moreira 
Magalhães. A pretendente: FERNANDA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neci Maria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ELSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (30/07/1962), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Marcos dos Santos e de 
Maria José da Silva. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA DINIZ CORDEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão depiladora, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/09/1969), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mirivaldo Paulo Cordeiro 
e de Valdelice Diniz Cordeiro.

O pretendente: WELTON RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são motorista, nascido em Valença do Piauí, PI, no dia (10/12/1982), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rodrigues Alves dos Santos 
e de Evanita Teresa dos Santos. A pretendente: FERNANDA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1984), resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cloves Cerqueira Santos 
e de Maria José Santos.

O pretendente: ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genival Trajano dos Santos e de Maria 
Nazarete de Oliveira Santos. A pretendente: RITA DE CÁSSIA SOUZA DA SILVA, es-
tado civil divorciada, profi ssão tecnica em enfermagem, nascida em Teixeira de Freitas, 
BA, no dia (23/10/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Helena Souza da Silva.

O pretendente: DANILO FILGUEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessor, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Gregorio da Silva e de Lucidalva Filgueira Leite. 
A pretendente: KARINA GOMES GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão esta-
giária de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/09/1991), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo dos Santos Guimarães e de 
Josefa Gomes da Cunha.

O pretendente: ITALO NONATO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar fi nanceiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Laudemir Domingos da Silva e de Nailde Nonato da Rocha. 
A pretendente: PATRICIA SILVA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão analista 
de qualidade, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1997), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Rodrigues de Araujo e de Maria Rosa 
Novais da Silva.

O pretendente: VINICIUS SANTOS BERNARDES, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Aparecido Bernardes e de Cicera Maria dos Santos 
Bernardes. A pretendente: PATRICIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de departamento pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Pereira dos Santos 
e de Luciene Santos da Silva.

O pretendente: REGINALDO DIAS, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido 
em Ouro Fino Paulista, SP, no dia (01/01/1955), residente e domiciliado em Suzano, 
SP, fi lho de Alcides Dias e de Lourdes Maria Jacinto. A pretendente: MARIA COELHO 
FERNANDES, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Cataguases, MG, no dia 
(18/04/1944), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Coelho e de Maria Gonçalves Coelho.

O pretendente: WILLIAN FIRMINO NAPOLEÃO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jairo Donizete Chagas Napoleão e de Cristina Firmino Napoleão. 
A pretendente: JOICE RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (01/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Ribeiro da Silva e de Severina Maria Ribeiro da Silva.

O pretendente: JOSÉ JANIO MOREIRA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido 
em Candido Mendes, MA, no dia (06/07/1961), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Moreira Lima e de Ildeme Brito Moreira. A pretendente: SILVANA 
CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mogi das 
Cruzes, SP, no dia (07/12/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Cardoso dos Santos Neto e de Maria Emilia Cardoso dos Santos.

O pretendente: JOÃO RODRIGO FERREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão 
balconista, nascido em Marituba, PA, no dia (18/10/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Matos da Cruz e de Gisele dos Reis 
Ferreira. A pretendente: DANIELY RAMOS DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão cartazista, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/01/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cesario Ramos da Silva e de Celia 
Rosa de Souza Silva.

O pretendente: CARLOS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ½ Ofi cial 
de marcenaria, nascido em Salto da Divisa, MG, no dia (13/01/1988), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odivaldo Pereira da Silva e de Lucimar 
Borges Pereira. A pretendente: ESTER ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias Gomes Ribeiro Pereira e de Rosangela 
Alves Pereira.

O pretendente: MICHEL PINHEIRO ROSA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico em 
enfermagem, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/07/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Sebastião do Carmo Rosa e de Marilda de 
Fatima Almeida Rosa. A pretendente: TALITA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1985), resi-
dente e domiciliada em Guaianases, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Ferreira dos Santos 
e de Simone Silva Santos.

O pretendente: LUIS FELIPE FERREIRA DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, 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 preten-
dente: MARIA RENATA MAGALHÃES BRAGA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
comercial, nascida em Itapipoca, CE, no dia (06/01/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Airton Braga e de Maria Jesuita Magalhães Braga.

O pretendente: ALEXANDRE DA COSTA ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo de Jesus Almeida e de Elzita 
Flores da Costa Almeida. A pretendente: ANELISE SANTANA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão fi scal de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/04/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Miguel da Silva e de Rosiane 
Maria de Santana Silva.

O pretendente: ALESSANDRO SANTOS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em Vitoria da Conquista, BA, no dia (16/02/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Silva Rocha e de Ana Vieira dos Santos. A 
pretendente: PAMELA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Adelto Evangelista de Souza e de Iraci Pereira de Souza.

O pretendente: JEAN DE ARAUJO BILIO, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido em Buriti Bravo, MA, no dia (22/09/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Pereira Bilio e de Maria Carmen Vieira de Araujo Bilio. A 
pretendente: SANDRA REGINA DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/08/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Luiz de Assis e de Edna de Assis.

O pretendente: EDÉSIO DE SOUSA REIS, estado civil solteiro, profi ssão fabricante de 
pipas, nascido em Alfredo Marcondes, SP, no dia (23/11/1953), residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Anatalino Gualdino dos Reis e de Nair de Souza Reis. A pre-
tendente: SIDINÉA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (25/09/1963), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Celso Ferreira de Souza e de Maria Aparecida de Souza.

O pretendente: VILMAR FERREIRA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose de Sousa Sobrinho e de Francisca Ferreira de Sousa. A 
pretendente: SANDERLI LEME EUGÊNIO, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/02/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Eugênio e de Sônia Maria Leme.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: GABRIEL FARIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/02/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ana Paula Faria da Silva; A pretendente: THAÍS FRANCO DE SOU-
ZA, nacionalidade brasileira, solteira, recepcionista, nascida em Taboão da Serra - SP, 
aos 12/02/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Ferreira de Souza e de Tanise Franco Alves de Souza.

O pretendente: ALESSANDRE MORAES PEREIRA, nacionalidade brasileira, divorciado, 
operador logístico, nascido em São Paulo - SP, aos 24/02/1974, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Pereira e de Ana Aparecida Pereira; 
A pretendente: ALINE DA SILVA VIANA, nacionalidade brasileira, solteira, manicure, 
nascida em São Paulo - SP, aos 13/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Viana e de Leila Geni da Silva Viana.

O pretendente: ANDERSON RAMOS, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de 
pedreiro, nascido em Vitória da Conquista - BA, aos 24/11/1991, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zélia Ramos; A pretendente: JOSELMA QUEIROZ 
DE SOUZA, nacionalidade brasileira, solteira, babá, nascida em Mascote - BA, aos 
13/11/1976, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gloria 
de Souza e de Maria Nélia Queiroz de Souza.

O pretendente: THIAGO CELESTINO APOLINARIO, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, mecânico, nascido em São Paulo - SP, aos 14/07/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vicente Crispim Apolinario e de Rosaria Celestino 
Apolinario; A pretendente: ANGEL ULIANE VIEIRA LOPES, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 28/03/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos Basilio Lopes e de Lilian Vieira da Silva.

O pretendente: VAGNER ARAÚJO, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em Juazeiro do Norte - CE, aos 28/01/1992, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Socorro Araújo de Lima; A pretendente: JOSA-
NE ALVES SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de produção, nascida 
em Coração de Jesus - MG, aos 23/03/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Geraldo Rodrigues Santos e de Paula de Jesus Alves Santos.

O pretendente: LUCIANO CLAUDIO DE BRITO, nacionalidade brasileira, divorciado, 
mecânico de autos, nascido em São Paulo - SP, aos 16/07/1972, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Pereira de Brito e de Lelia Maria Barbosa 
de Brito; A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA PADULA, nacionalidade brasileira, 
solteira, agente de negocios, nascida em São Paulo - SP, aos 20/04/1973, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Romulo Amaro Padula e de Agueda 
Martins de Oliveira Padula.

O pretendente: SAMUEL DA CRUZ DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, piz-
zaiolo, nascido em Brasília - DF, aos 27/04/1983, residente e domiciliado e domicilaido 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leônidas Pereira da Silva e de Minalva da Cruz 
Brito; A pretendente: TUANA FERREIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
do lar, nascida em Águas Belas - PE, aos 07/01/1992, residente e domiciliada e domi-
cilaida neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josemar Francisco da Silva e de Quitéria 
Ferreira de Araújo Silva.

O pretendente: UANDERSON SANTOS DE JESUS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em Itapitanga - BA, aos 12/08/1991, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Eranildo Santos de Jesus e de Rosana Manoel dos Santos; 
A pretendente: ETIENE FONSECA REIS, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Luís - MA, aos 15/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Elias Rodrigues Reis e de Maria das Dores Souza Fonseca.

O pretendente: EDUARDO SOUZA PINTO, nacionalidade brasileira, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 23/09/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Hermes Fernandes Pinto e de Eva de Souza Viana; A pretendente: 
ALESSANDRA DAS DORES FERREIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, de ser-
viços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 04/09/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adilson do Carmo Ferreira e de Ana Maria das Dores.

O pretendente: ANTONIO FRANCISCO DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
aposentado, nascido em Areia - PB, aos 11/06/1948, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Eliza Freire de Souza; A pretendente: ADALGISA LIMA DE 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, divorciada, aposentada, nascida em Paulista - PE, 
aos 11/09/1955, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Alves de Lima e de Sebastiana Santana de Lima.

O pretendente: WILDNER CARNEIRO FERREIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
garçom, nascido em São Paulo - SP, aos 22/04/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eremilton Aurelio Carneiro Ferreira e de Maria Perpetua 
Socorro dos Santos; A pretendente: PATRICIA TATIANE NUNES DE LIMA, nacionali-
dade brasileira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Serra Talhada - PE, aos 
20/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gonzaga 
de Lima e de Iracy Nunes de Lima.

O pretendente: OSMAR DO NASCIMENTO NOGAR, nacionalidade brasileira, solteiro, 
açougueiro, nascido em São Paulo - SP, aos 30/04/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Nogar e de Rosana do Nascimento Nogar; A pre-
tendente: VANESSA PRADO ALVES DE FRANÇA, nacionalidade brasileira, solteira, 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo - SP, aos 14/01/1994, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Inaldo Alves de França Filho e de 
Eliane Bandeira do Prado França.

O pretendente: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo - SP, aos 31/12/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Francisco da Silva e de Doralice Gomes dos 
Santos; A pretendente: DIONELA NEVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
solteira, operadora de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 20/05/1984, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria das Neves dos Santos.

O pretendente: JOSÉ BONIFÁCIO MARTINS DOS ANJOS, nacionalidade brasileira, 
solteiro, pedreiro, nascido em Ibititá - BA, aos 29/09/1983, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvar Martins dos Anjos e de Ildete Ramos Lemos; A pre-
tendente: JAIARA RODRIGUES ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, fi scal de 
supermercado, nascida em Jacobina - BA, aos 05/02/1985, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge José Rodrigues e de Iraildes Almeida Santos Rodrigues.

O pretendente: RICARDO CARVALHO COSTA, nacionalidade brasileira, solteiro, 
vendedor, nascido em São Paulo - SP, aos 12/12/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, na rua Sebastião Amâncio Pinto, nº 635, Jardim São Luís, São Paulo - SP, fi lho 
de Raimundo Alves da Costa e de Maria da Conceição de Brito Carvalho; A pretendente: 
FABÍOLA SILVA DE ALMEIDA, nacionalidade brasileira, solteira, vendedora, nascida 
em São Paulo - SP, aos 11/09/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Deraldino de Almeida e de Maria de Fatima Silva de Almeida.

O pretendente: KEVIN FARIAS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteiro, auxiliar 
de fi rma, nascido em São Paulo - SP, aos 22/07/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nivaldo Ferreira de Oliveira e de Maria Josefa de Farias Oliveira; A 
pretendente: GABRIELLA DOS SANTOS E SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Paulo - SP, aos 08/01/1999, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos dos Santos e Silva e de Gildete Lemes de Souza.

O pretendente: GILSON BELO DA SILVA, nacionalidade brasileira, divorciado, lider de 
limpeza, nascido em Limoeiro - PE, aos 23/11/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Belo da Silva Filho e de Maria das Dores Belo da Silva; 
A pretendente: ROBERTINA SILVA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, solteira, 
de serviços domésticos, nascida em Araci - BA, aos 11/06/1983, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Brasilio Manoel dos Santos e de Laura da Silva.

O pretendente: RENATO ROGÉRIO CONDÉ, nacionalidade brasileira, divorciado, 
supervisor de vendas, nascido em São Paulo - SP, aos 15/07/1984, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Condé e de Maria Aparecida da 
Silva Condé; A pretendente: ELANNE COSTA GOMES BARBOSA, nacionalidade 
brasileira, divorciada, assistente fi nanceiro, nascida em Teresina - PI, aos 16/07/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Gomes Barbosa Filho 
e de Maria de Lourdes Costa.

O pretendente: HELIO COSTA DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileira, solteiro, 
analista de logística, nascido em Santo André - SP, aos 23/10/1981, residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Costa da Silva e de Lucia Helena 
Costa da Silva; A pretendente: VANESSA LUIZ DE QUEIROZ, nacionalidade brasileira, 
solteira, analista de atendimento, nascida em São Paulo - SP, aos 19/08/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Alves de Queiroz e de 
Davina Luiz de Queiroz.

O pretendente: BRUNO FERREIRA JOSÉ, nacionalidade brasileira, solteiro, operador 
de central, nascido em São Paulo - SP, aos 13/10/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lindalva Ferreira José; A pretendente: BARBARA SILVA 
MENDES, nacionalidade brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 06/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mauro Pereira Mendes e de Marcia da Silva Mendes.

O pretendente: MARCOS LUIS DOS SANTOS JUNIOR, nacionalidade brasileira, solteiro, 
estoquista, nascido em São Paulo - SP, aos 09/01/2000, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos Luis dos Santos e de Ana Lucia da Silva; A pretendente: 
GABRIELLE SILVA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de escritório, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/01/2000, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Judas Tadeu Adelmo de Oliveira e de Silvana Regina Silva de Oliveira.

O pretendente: MÁRCIO EUGÊNIO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, sol-
teiro, técnico de refrigeração, nascido em Bom Conselho - PE, aos 26/02/1979, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Eugênio do Nascimento e de 
Maria do Carmo do Nascimento; A pretendente: FABIANA GONÇALVES DA CUNHA, 
nacionalidade brasileira, solteira, auxiliar de cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 
13/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Julio Gonçalves 
da Cunha e de Floriza Maria de Jesus.

O pretendente: SMAILI ALENCAR DE LIMA, nacionalidade brasileira, solteiro, bancá-
rio, nascido em São Paulo - SP, aos 24/08/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adavalci da Silva Alencar e de Damiana Batista de Lima; A 
pretendente: GEORGIA CAROLINA CAMILO DE MACÊDO, nacionalidade brasileira, 
solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 13/01/2002, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Cleiton Barbosa de Macêdo e de Juliana 
Mendes Camilo.

O pretendente: RENILSON RIBEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, divorciado, 
auxiliar de produção, nascido em Maraú - BA, aos 06/10/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marinalva Ribeiro dos Santos; A pretendente: LISLEY 
DO CARMO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, solteira, atendente, nascida em 
São Paulo - SP, aos 17/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Barbosa Nascimento e de Rita de Cacia Souza do Carmo.

O pretendente: PEDRO GERALDO HENRIQUE, nacionalidade brasileira, divorciado, 
pedreiro, nascido em Colatina - ES, aos 29/06/1965, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Henrique e de Adenecir Moreira Henrique; A pretendente: 
NELCI NASCIMENTO DA CRUZ, nacionalidade brasileira, divorciada, vendedora, nascida 
em Prado - BA, aos 16/01/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Miguel Gonçalves da Cruz e de Erotildes Rita Nascimento Cruz.

O pretendente: REGINALDO ALVES DA ROCHA, nacionalidade brasileira, solteiro, pintor 
de construção civil, nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Momedio Rodrigues da Rocha e de Maria Ester 
Alves da Rocha; A pretendente: ALINE DE SOUZA SALES, nacionalidade brasileira, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 14/08/1992, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jair Coutinho de Sales e de Edinalva Carvalho de Souza.

O pretendente: PEDRO MARTIN DA COSTA, nacionalidade brasileira, divorciado, gerente 
administrativo, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1973, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Gomes da Costa e de Leonor Martin da Costa; 
A pretendente: RENATA CRISTINY LIMA, nacionalidade brasileira, solteira, técnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 28/05/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Deloreta Lima.

O pretendente: ROBSON FERREIRA DE FREITAS, nacionalidade brasileira, solteiro, 
balconista, nascido em Vitória de Santo Antão - PE, aos 07/07/1990, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Ferreira do Nascimento e de Maria Lucia de 
Freitas; A pretendente: JULIANA GOMES DA SILVA, nacionalidade brasileira, solteira, 
balconista, nascida em Teresina - PI, aos 08/03/1989, residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lima da Silva e de Maria Salomé Gomes da Silva.

O pretendente: RAFAEL ANTUNES FIGUEREDO, nacionalidade brasileira, divorciado, 
educador fi síco, nascido em São Paulo - SP, aos 19/12/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilberto Lopes Figueredo e de Aparecida Antunes 
da Rocha Figueredo; A pretendente: LIVIA SOARES DA SILVA, nacionalidade brasi-
leira, divorciada, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 02/11/1984, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvenal Joaquim da Silva e de Eutina 
Soares Fernandes da Silva.
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