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“Sempre que fizer 
algo, mesmo que 
ninguém venha a 
saber, faça como se 
o mundo estivesse 
olhando para você”.
Thomas Jefferson (1743/1826)
3º presidente dos Estados Unidos

Para informações sobre o

faça a leitura do
QR Code com seu celular
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Com um discurso em 
defesa da prioridade 
e urgência da reforma 

da Previdência, a Confede-
ração Nacional da Indústria 
(CNI) entregou ontem (2) 
ao presidente do Congresso 
Nacional, senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP) a Agenda 
Legislativa da Indústria de 
2019. O documento reúne 123 
propostas em tramitação na 
Câmara ou Senado, conside-
radas estratégicas pelo setor. 

Dentre todas as proposi-
ções, a agenda destaca 14 
itens como pauta mínima 
esperada pela indústria, sob 
o argumento de terem maior 
impacto sobre o ambiente 
de negócios. O presidente 

Industriais defendem 
reforma da Previdência 
em nome de juros baixos

interino da CNI, Paulo Afonso 
Ferreira, classifi cou a reforma 
da Previdência ‘imprescindível 
e essencial para que o país 
volte a crescer’. “Ao gerar 
confi ança na sustentabilidade 
fi scal, a reforma será uma fonte 
importante de expansão da 
economia ao reforçar fatores 
que contribuirão para taxas de 
juros mais baixas”, disse.

A reforma Tributária tam-
bém foi defendida pelo indus-
trial. Segundo Paulo Afonso 
Ferreira, o texto aprovado pela 
Comissão Especial da Câmara 
representa avanços importan-
tes em termos de simplifi cação 
do sistema de tributação sobre 
investimentos de exportações, 
apesar disso, ele destacou 

que o texto ainda precisa de 
ajustes. Essa é a primeira vez, 
desde que foi lançado em 1996, 
que esse documento é lança-
do no Congresso, em sessão 
solene conjunta da Câmara e 
do Senado.

“Cabe a nós, ao Congresso, 
às duas casas Legislativas, exa-
minar esses temas e, conforme 
os consensos das lideranças 
partidárias, dar-lhes a devida 
prioridade. É certo que, ao 
fazer isso, estaremos contri-
buindo para o desenvolvimento 
econômico e social do país, 
gerando emprego e renda para 
aqueles que mais precisam 
neste momento difícil que va-
mos atravessando”, disse Davi 
Alcolumbre.

Além das reformas, a agenda 
de prioridades da indústria reú-
ne matérias que tratam de pro-
postas que vão de licenciamento 
ambiental e projetos sobre os 

marcos legais das agências 
reguladoras e do saneamento, 
a Registro Internacional de Mar-
cas, com a adesão ao Protocolo 
de Madri, o que, segundo a CNI, 

garante a prioridade de marca 
e simplifi ca o processo de regis-
tro internacional em 97 países, 
que respondem por 80% do 
comércio mundial (ABr).

Lançamento da Agenda Legislativa da Indústria 2019 no Congresso Nacional,

em sessão solene conjunta da Câmara dos Deputados e do Senado Federal.

Produção industrial 
melhora em 
fevereiro, diz CNI

A produção industrial no país 
melhorou em fevereiro, segun-
do dados da pesquisa Indica-
dores Industriais, divulgada 
ontem (2) pela Confederação 
Nacional da Indústria (CNI). 
O levantamento, segundo eco-
nomistas da entidade, aponta 
para uma recuperação das 
atividades no Brasil.

Um dos principais fatores 
destacados nessa avaliação foi 
o aumento de horas trabalhadas 
na produção dos últimos meses. 
Fevereiro registrou o quarto 
aumento consecutivo do tempo 
de produção, com crescimento 
de 1,6%. O resultado é ainda 3% 
acima do registrado em 2018.

A pesquisa ainda apontou um 
incremento do faturamento de 
1,6% em fevereiro na compara-
ção com janeiro, considerando 
sazonalidades. No mesmo perí-
odo, a utilização da capacidade 
instalada cresceu 0,1 ponto 
percentual e fi cou em 78%.

Apesar de positivo, na com-
paração com fevereiro do ano 
passado, o faturamento teve que-
da de 1,2%. Para especialistas 
da CNI, se houver melhora nos 
resultados de faturamento e de 
dados relacionados ao emprego 
nos próximos meses, o país pode 
registrar aumento de consumo 
e o investimento e, consequen-
temente, aceleração maior da 
atividade industrial (ABr).

O negociador-chefe da União 
Europeia (UE) para o Brexit, 
Michel Barnier, acredita que o 
cenário de saída do Reino Unido 
sem acordo é agora mais prová-
vel, depois dos últimos fatos na 
política interna britânica. Em 
Bruxelas, Barnier disse ontem 
(2) que será necessário um 
“voto positivo” na Câmara dos 
Comuns” para evitar um “hard 
Brexit” em 12 de abril.

Barnier afi rmou que a saída 
sem acordo está agora mais 
próxima.Os avisos de Bruxelas 
chegam um dia depois da nova 
votação inconclusiva por parte 
do Parlamento britânico, que 
na segunda-feira (1º) rejeitou 
quatro alternativas ao acordo 
proposto pela primeira-ministra 

A saída sem acordo está agora mais próxima.

Secretário de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho.

Cronograma do Enem
O Inep disse que o cronograma 

do Enem está mantido e que as 
provas serão aplicadas nos dias 3 e 
10 de novembro, como previsto no 
edital. Em relação à falência da grá-
fi ca contratada para a diagramação 
e impressão dos cadernos de prova 
da edição do Enem, a autarquia 
diz: “existem alternativas seguras 
sendo avaliadas”. As provas do 
Enem são impressas durante dois 
meses, demandando um volume 
de 50 toneladas de papel por dia.

O Brasil caiu da 26ª posição 
para o 27º lugar entre os maio-
res exportadores do mundo, 
em 2018, segundo relatório 
anual divulgado ontem (2) 
pela Organização Mundial do 
Comércio (OMC). Entretanto, 
houve aumento de 10% nas 
vendas em comparação a 2017. 
No ano passado, as exportações 
chegaram a US$ 239,5 bilhões, 
com aumento de 9,6%. As im-
portações cresceram 19,7% ao 
totalizarem US$ 181,2 bilhões. 
O saldo da balança comercial 
em 2018 fi cou em US$ 58,3 bi-
lhões. O 26º lugar foi assumido 
pelo Vietnã. O primeiro lugar no 
ranking é da China, seguida por 

Estados Unidos e Alemanha. O 
último lugar é da Indonésia, em 
30º lugar. 

Segundo dados preliminares 
da OMC, o comércio mundial 
cresceu 3%, em 2018, abaixo 
do previsto em setembro pela 
organização (3,9%). O resul-
tado menor que o esperado é 
explicado principalmente por 
piora no comércio mundial, no 
quarto trimestre. Para 2019, a 
previsão é crescimento de 2,6% 
no comércio mundial, em linha 
com a previsão de crescimento 
do PIB de 2,6%. Em 2020, o 
comércio mundial deve atingir 
crescimento de 3%, com previ-
são para o PIB em 2,6% (ABr).

O 26º lugar foi assumido pelo Vietnã. O primeiro lugar é da 

China, seguida por Estados Unidos e Alemanha.

Yves Herman/Reuters
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Divulgação/Portal Gov.Brasil

O ministro da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio Moro, 
disse ontem (2) que precisa 
entender melhor as circunstân-
cias em que o governador do 
Rio de Janeiro, Wilson Witzel, 
propôs utilizar atiradores de 
elite contra criminosos com 
fuzil, mas afi rmou que “policiais 
não precisam tomar um tiro de 
fuzil para reagir”. Moro parti-
cipou da feira LAAD Defesa e 
Segurança, no Rio de Janeiro, 
onde ministrou uma palestra. 

“O fato é que um policial não 
precisa levar um tiro de fuzil 
para reagir. Mas tem que ver 
em quais circunstâncias que 
haveria essa autorização”, disse 
Moro a jornalistas após a pales-
tra, ressaltando a importância 
de combater organizações cri-
minosas, sejam elas facções ou 
milícias. “Para mim, Comando 
Vermelho, PCC e milícias são 
tudo a mesma coisa. Muda um 
pouco o perfi l do criminoso, 
mas mesmo assim estamos 
falando de uma criminalidade 
grave e que tem que ser com-
batida”. 

Moro disse ter confi ança de 
que o Pacote Anticrime será 
aprovado pelos parlamentares 
no Congresso. “Tenho confi ança 
que, em mais ou menos tempo, 
com eventuais modifi cações ou 
eventualmente até aprimora-

Ministro da Justiça e Segurança 

Pública, Sérgio Moro.
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O governo vai continuar a 
defender a proposta integral 
de reforma da Previdência, 
mas as novas regras de apo-
sentadoria rural e do Benefí-
cio de Prestação Continuada 
(BPC), poderão ser suprimi-
das se a maioria dos parlamen-
tares decidir. A afi rmação é 
do secretário de Previdência 
e Trabalho, Rogério Marinho: 
“Certamente a vontade sobe-
rana do Congresso se fará ou-
vir e representar. Se a maioria 
assim entender, os itens serão 
suprimidos”, disse. 

O secretário disse ainda que 
o governo tem o compromisso 
de mostrar aos parlamenta-
res os números de economia 
previstos em cada item da 
reforma proposta. “Temos 
um compromisso com o par-
lamento de  abrirmos os nú-

Governo aceita negociar alterações 
na reforma, sinaliza Marinho

que a aposentadoria rural e o 
BPC são pontos que nós não 
vamos considerar. O deputado 
Júlio César (PSD-PI) disse 
que a exclusão das novas 
regras do BPC e da aposen-
tadoria rural fará com que a 
resistência dentro do partido 
à aprovação da reforma seja 
“muito pequena”.

O líder do PSL na Câmara, 
major Vitor Hugo (GO), disse 
que ainda é cedo para se falar 
em mudanças na proposta de 
reforma. “Não vamos fazer 
esse tipo de concessão neste 
momento, é até prematuro. 
Até mesmo na discussão da 
admissibilidade, a CCJ tem 
um poder limitado para cortar 
texto”, disse, ao acrescentar 
que o  governo tem a intenção 
de “preservar o máximo possí-
vel” do texto proposto (ABr).

meros no detalhamento. Até 
porque há interesse da socie-
dade de saber se determinada 
concessão for feita, qual o 
custo que será resultante da 
concessão”, disse.

Segundo o líder do PSD, An-
dré de Paula (PE), a retirada 

do BPC e da aposentadoria 
rural da reforma já é um ponto 
pacifi cado da bancada. “Nós, 
na semana passada, junto com 
outros líderes – mais de 290 
deputados – formalizamos 
a nossa posição de apoio à 
reforma da Previdência, mas 

Brasil cai para
27º entre os maiores 

exportadores do mundo

Brexit: UE diz que saída sem 
acordo é “mais provável”

Theresa May. “Nunca quisemos 
o cenário sem acordo. Mas a 
União Europeia já está pronta. 
Fica mais claro a cada dia”, disse 
o negociador durante evento do 
think-thank European Policy 
Centre, na capital belga. 

Ele citou cenários possíveis 
para a saída do Reino Unido 
da UE: chegar a acordo esta 
semana sobre o entendimento 
proposto por Theresa May, a 
uma variação dessa proposta, 
a uma saída sem acordo, ou à 
extensão do Artigo 50, este que, 
na sua opinião, necessitaria de 
forte justifi cativa. De acordo 
com Michel Barnier, uma nova 
extensão do prazo “traria riscos 
signifi cativos para a União Euro-
peia, e por isso seria necessária 
uma forte justifi cação”.  

O jornal The Guardian des-
taca que um adiamento para 
depois de 12 de abril, ou 22 de 
maio, só seria possível em caso 
de marcação de eleições ante-
cipadas ou com a realização de 
um segundo referendo.  

Os deputados britânicos 
rejeitaram as quatro opções al-
ternativas ao acordo de saída do 
Reino Unido da UE, defendido 
pela primeira-ministra Theresa 
May (ABr).

“Policiais não precisam 
tomar tiro para reagir”

mentos, o governo vai conseguir 
aprovar esse projeto”. O minis-
tro visitou o estande da Imbel, 
conferiu carros da montadora 
Mitsubishi e conheceu novas 
tecnologias como scanners e 
bloqueadores de sinal de celular 
e internet para presídios. 

Moro defendeu o uso de 
tecnologia para reduzir custos 
e aumentar a eficiência do 
trabalho dos agentes de se-
gurança pública. Na avaliação 
dele, a segurança nos presídios 
está entre as áreas que podem 
ser beneficiadas por novas 
tecnologias como scanners e 
bloqueadores. “Temos que in-
vestir na tecnologia porque isso 
faz com que possamos diminuir 
e facilitar o trabalho” (ABr).

Mourão: governo 
está comprometido 
com reformas

Ao participar da abertura da 
12ª edição da Laad Defence 
& Security, o presidente em 
exercício, Hamilton Mourão, 
destacou que o governo federal 
está comprometido em promo-
ver as reformas econômicas. 

“O presidente Bolsonaro 
está engajado em promover 
reformas estratégicas para 
destravar a nossa economia, 
criando as melhores condições 
para que o livre comércio seja 
alavancado no Brasil. O exem-
plo disso na área econômica é 
a elevada expectativa de que 
nos próximos meses o Parla-
mento brasileiro aprove a nova 
Previdência e em sua esteira a 
reforma tributária”.

Mourão afi rmou ainda que “a 
arte da guerra foi e continua 
sendo de fato a execução da 
política por outros meios”. O 
setor de defesa e segurança 
oferece uma “excepcional 
oportunidade” para a expan-
são da indústria nacional, “por 
meio de expressiva produção 
da cadeia produtiva industrial 
de todos os elos da defesa e 
segurança”. Destacou que o 
evento é uma oportunidade 
para “a efetivação de gran-
des negócios” e também de 
“apresentação de meios que 
impactarão a arte da guerra 
e as atividades da segurança 
pública e corporativa” (ABr).



Página 2

Geral
São Paulo, quarta-feira, 03 de abril de 2019

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Empregos do futuro: como 
se manter mais relevante 

que as máquinas

Desde a 1ª Revolução 

Industrial, existe uma 

tensão na relação entre 

homens e máquinas

Enquanto a tecnologia 
avança, do tear me-
cânico à inteligência 

artifi cial, movimentos ludistas 
tomam formas diferentes, e a 
obsolescência humana força 
uma evolução de pensamento 
que mantenha na humanida-
de um recurso valioso para 
os processos produtivos. Por 
um lado, a tecnologia se de-
senvolve para servir de aliada, 
enquanto que por outro, ela se 
torna aparente uma ameaça. 
Há um impasse que parece 
jamais ser resolvido, ou que ao 
menos ainda precisa de mais 
variáveis para chegar a uma 
solução completa. 

A verdade é que já temos os 
meios de resolvê-lo, mas isso 
demanda uma certa mudança 
na postura humana com rela-
ção ao trabalho.

Precisamos das máquinas 
para sustentar a crescente de 
nossa sociedade, mesmo que 
isso custe empregos. Entre-
tanto, a própria economia de-
pende de humanos com poder 
aquisitivo para funcionar. É 
um impasse que atinge o tra-
balhador, o detentor do meio 
de produção, o consumidor e, 
basicamente, toda a atividade 
socioeconômica humana.

Em 2013, um famoso arti-
go de Carl Benedikt Frey e 
Michael Osborne, ambos pes-
quisadores da Universidade 
de Oxford, mexeu com a visão 
que temos da tecnologia em 
crescente desenvolvimento. 
O estudo apontava que 47% 
dos empregos nos Estados 
Unidos estavam ameaçados 
por robôs que fariam as tarefas 
de forma mais efi ciente, efi caz 
e lucrativa, dispensando a mão 
de obra humana. É a metade 
dos empregos de uma nação. 

Não à toa, o estudo motivou 
milhares de outros trabalhos 
semelhantes, que se utilizam 
de análises, métodos e variá-
veis distintas. Hoje, já temos 
números que indicam uma 
mudança, mas que não é exa-
tamente tão catastrófi ca. Já 
sabemos que muitos trabalhos 
podem ser substituídos por 
máquinas, sejam elas robôs, 
algoritmos, etc. Porém, há 
muito mais trabalhos surgindo, 
indicando algumas mudanças 
na atuação humana, ao invés de 
sua obsolescência. O impacto 
tecnológico já mudou o modo 
como o mundo funciona e 
continuará mudando. 

Logicamente, a maneira 
como os profi ssionais são for-
mados também precisa mudar, 
assim como os espaços de 
trabalho, as composições de 
equipes e, acima de tudo, a 
mentalidade dos profi ssionais. 
Não há volta. Não se pode 
impedir o progresso, mas se 
pode progredir com ele. É 
preciso haver movimentos 
que incentivem mais e mais 

uma evolução do pensamento 
humano. Não falo de uma 
alteração genética, nem nada 
vindo de uma história de fi cção 
científi ca, mas de uma melhor 
utilização do potencial e capa-
cidades humanas. 

Atualmente, lemos em um 
único dia mais do que nossos 
bisavôs leram em suas vidas 
inteiras. Interagimos com mais 
pessoas em uma semana do 
que eles em anos. Exercitamos 
a mente de formas diferen-
tes. Temos maios acesso à 
informação e, com tudo isso, 
já mudamos a maneira como 
nossos cérebros funcionam. 
Estamos mais produtivos e 
capazes do que nunca. Os pa-
pas da inovação afi rmam que 
todas as atividades repetitivas, 
vazias de criatividade, deverão 
ser substituídas por máquinas.

O fato é que as máquinas 
imitam o homem, mas elas 
ainda não tem a capacidade 
de criatividade e imaginação 
humana. Por mais impressio-
nante que seja um robô que 
sabe tudo sobre um determi-
nado assunto, nossos cérebros 
ainda são superiores, mais 
efi cientes e complexos. Eles só 
são diferentes. Uma máquina 
pode analisar inúmeros livros 
jurídicos e dominar as leis, 
aplicar atenuantes. Contudo, 
o julgamento, a criação das 
leis, as considerações éticas, 
morais e a compreensão socio-
lógica, demandam um tipo de 
abstração que ainda é apenas 
humana. 

O que é mecânico será sim 
substituído, mas novas por-
tas serão abertas porque o 
valor humano está em coisas 
intangíveis e complexas. As 
profi ssões do futuro são as que 
demandam um pensamento 
abstrato, a arte, a imaginação, 
a criatividade. Ser mais rele-
vante que uma máquina inclui 
ainda saber usá-las da melhor 
forma possível, alimentar sua 
mente com informação, com 
criatividade, com uma postura 
e pensamento capaz de retirar 
o melhor das situações. 

Enquanto seu bisavô se 
preocupava em apertar um 
parafuso, você pode observar 
toda a cadeia de produção e 
como ela pode ser melhor. Seus 
netos poderão melhorar pro-
dutos, métodos de produção, 
gerenciamento de recursos, 
dentre diversas outras coisas, 
de maneira ágil, descompli-
cada e simplesmente porque 
sua mente está preparada 
para lidar com problemas 
mais complexos. O chão de 
fábrica se tornará lugar dos 
qualifi cados a pensar além, 
gerenciar grandes quantidades 
de problemas e ideias. 

A evolução das máquinas, 
na verdade, representa apenas 
mais um passo da evolução 
humana.

(*) - Engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e 

bacharel em física nuclear aplicada 
pela USP,  é fundador da Palas, 

consultoria em gestão da qualidade e 
inovação (www.gestaopalas.com.br).

Alexandre Pierro (*)

Editorias 

Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br); TV: Tony Auad (central-noticia@
bol.com.br).

Colaboradores: Cícero Augusto, Eduardo Shinyashiki, Geraldo Nunes, 

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Diretora Comercial: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Ricardo Baboo; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza e 
Eduardo Oliveira. Impressão: LTJ Gráfi ca Ltda. Serviço informativo: Agências 
Estado, Brasil, Senado, Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira rersponsabilidade de seus autores,
que não recebem remuneração direta do jornal. 

Jornal Empresas & Negócios Ltda

Administração, Publicidade e Redação: Rua Vergueiro, 2949 - 12º andar 
- cjs. 121 e 122 - Vila Mariana - Cep: 04101-300. Tel. 3043-4171 / 3106-4171 -
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) -  Site:  (www.netjen.com.br).
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Heródoto Barbeiro,  J. B. Oliveira, Leslie Amendolara, Mario Enzio Belio Junior.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de 

confi ança, ou ligue paranetjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

ISSN 2595-8410

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

News@TI
Plataforma de Manufatura Aberta 
@O BMW Group e a Microsoft anunciaram nesta terça-feira (2), em 

Hanover (Alemanha), uma parceria estratégia e de longo prazo 
para o aumento de efi ciência e produtividade na indústria automotiva e 
de manufatura em geral, por meio do desenvolvimento de tecnologias 
e soluções que enfrentem os atuais desafi os da indústria e pavimentem 
o caminho para o maior uso da Internet das Coisas (Internet of Things, 
ou IoT, na sigla em inglês) no setor industrial. O objetivo é otimizar a 

A evaporação líquida só é superada pelo retirada e pelo consumo de água pela irrigação.

De acordo com a agência, 
o país usa, em média, a 
cada segundo, 2 milhões 

e 83 mil litros de água. Em 
2030, esse total deve superar a 
marca de 2,5 milhões de litros 
por segundo. O Manual de Usos 
Consuntivos da Água no Brasil 
traça um panorama das deman-
das pelos recursos hídricos em 
todos os municípios brasileiros 
entre 1931 e 2030. 

Ele se baseia no chamado 
consumo consuntivo quando 
a água retirada é consumida, 
parcial ou totalmente, no pro-
cesso a que se destina. 

Os principais usos consunti-
vos da água no Brasil são o abas-
tecimento humano (urbano e 
rural), o abastecimento animal, 
a indústria de transformação, a 
mineração, a termoeletricida-
de, a irrigação e a evaporação 
líquida de reservatórios arti-
fi ciais. Somente a agricultura 
irrigada é responsável por 52% 
de toda a água retirada no país. 
Em seguida, vêm o uso para 
abastecimento urbano, com 
23,8%, a indústria, com 9,1%, e 
o uso animal, em especial para 
dessedentação, com 8%.

O volume de uso consuntivo 
conjunto de água na agricultu-
ra irrigada, no abastecimento 
urbano e na indústria de trans-
formação responde por 85% 

O estudioso italiano Ric-
cardo Magnani, especialista 
sobre a vida de Leonardo Da 
Vinci (1452 -1519), revelou 
que a história contada sobre o 
gênio renascentista é baseada 
em “mentiras”. Com base em 
pesquisas ofi ciais, Magnani 
revisa alguns fatos sobre a vida 
do artista. Entre as contesta-
ções, ele explica que o gênio 
italiano não nasceu em 1452, 
não era fi lho de Piero Da Vinci, 
sua mãe era de origem nobre 
e não humilde e ele nunca foi 
aluno do pintor Andrea del 
Verrochio.

Formado em Economia e 
Comércio pela universidade 
da Lombardia, o italiano apre-
sentará sua tese em Florença, 
no próximo dia 15, em uma das 
sete conferências dedicadas 
ao pintor, que está sob os ho-
lofotes pelas comemorações 
dos 500 anos de sua morte. 
“Dele [Da Vinci] pensamos 
que sabemos tudo, mas Le-
onardo Da Vinci não nasceu 
em 1452, ele não era o fi lho, 
mas sobrinho adquirido pelo 
notário Piero, sua mãe não 
veio das classes mais baixas 
da sociedade, mas era uma 
nobre, e ele não era aluno de 

Pesquisador apresentará tese sobre gênio em Florença.

Cresceu o número 
de alunos com 
autismo 

O número de alunos com 
transtorno do espectro autista 
(TEA), atendidos pela rede 
estadual de São Paulo, cresceu 
33% no último ano. No total, 
a rede estadual de São Paulo 
e as instituições conveniadas 
atendem juntas 7.788 alunos 
com autismo, segundo dados 
de janeiro. Em maio do ano pas-
sado, eram 5.828 matrículas. 
Ontem (2) foiu comemorado o 
Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo.

Somente nas escolas esta-
duais de São Paulo houve um 
aumento de 30% no último ano. 
Em maio do ano passado, o 
número de alunos com autismo 
na rede era 4.031; em janeiro, 
as matrículas saltaram para 
5.261. Se comparado a maio de 
2016, o aumento na matrícula 
de alunos autistas, somente 
nas escolas regulares, cresceu 
94%. Em 2016, eram 2.711; hoje 
são 5.261. 

Cresceu também o número de 
alunos com autismo atendidos 
exclusivamente por meio de 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) e 
outras instituições convenia-
das. Houve um aumento de 40% 
no último ano. Em 2018, havia 
1.797 alunos atendidos por 
meio dessas entidades; agora 
em 2019 são 2.527 (AI/SEESP).
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Estudo prevê crescimento de 24% 
do consumo de água até 2030

O consumo e o uso das águas no país devem crescer 24% até 2030, diz um estudo lançado na 
segunda-feira (1º) pela Agência Nacional de Águas (ANA)

das retiradas de água em corpos 
hídricos, totalizando 2,083 mi-
lhões de litros por segundo. O 
uso de águas para a agricultura 
irrigada prevalece nas regiões 
Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Na 
Região Norte, prevalecem atual-
mente as retiradas de água para 
termelétricas e abastecimento 
humano urbano. No Sudeste, 
predominam o abastecimento 
urbano e a maior demanda de uso 
na indústria de transformação.

A agricultura irrigada tam-
bém é destaque entre os muni-
cípios que mais consomem água 

no país, sendo responsável por 
oito das dez maiores vazões de 
retirada de água, fi cando atrás 
apenas de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, primeiro e segun-
do lugares, respectivamente, 
onde o principal uso é para 
abastecimento urbano. Juntos, 
os dois municípios têm cerca 
de 19 milhões de habitantes 
e retiram pouco mais de 101 
milhões de litros por segundo 
para abastecimento. 

Outro ponto de destaque 
analisado pela agência regula-
dora foi a evaporação líquida 

em reservatórios artifi ciais, o 
que inclui hidrelétricas e açu-
des. De acordo com o estudo, 
em 2017, houve evaporação 
líquida de 669,1 mil litros por 
segundo. “Este volume é apro-
ximadamente 35% maior que 
o retirado para abastecimento 
urbano (496,2 mil litros por 
segundo) e 6,8 vezes maior que 
o consumido por este uso (99,2 
mil l/s). A evaporação líquida 
só é superada pela retirada e o 
consumo de água por irrigação 
(respectivamente 1083,6 e 
792,1 mil l/s)”, diz a ANA (ABr).

Estudioso italiano desconstrói 
origens de Leonardo Da Vinci

Verrocchio”, ressaltou.
De acordo com Magnani, “o 

único dado que é praticamente 
confi ável em biografi as é o da 
morte em 2 de maio de 1519, 
em Amboise”, porque, alguns 
especialistas, afi rmam que, na 
época de seu falecimento, Da 
Vinci tinha pouco mais do que 
75 anos de idade. “Um cálculo 
matemático fácil é sufi ciente 
para entender que na mais res-
tritiva das hipóteses ele nasceu 
antes de 1444”, ressaltou. Além 
disso, o pesquisador explicou 

que Da Vinci sempre mais 
hábil do que Verrocchio tanto 
na pintura quanto na escultura 
e, portanto, está convencido 
de que ele não pode ter sido 
aluno do fl orentino, até por-
que ambos teriam quase a 
mesma idade. 

Para Magnani, nem mesmo a 
representação física do gênio 
italiano seria verdadeira. O 
estudo sobre o parentesco e a 
data de nascimento de Da Vin-
ci modifi ca toda a origem da 
vida e de suas obras (ANSA).

produção, reduzindo o tempo e aumentando a efi ciência, por meio da 
Plataforma de Manufatura Aberta (Open Manufacturing Platform, ou 
OMP, na sigla em inglês), um sistema de tecnologia aberta que agrega uma 
comunidade industrial cujos membros podem contribuir com soluções 
que serão compartilhadas entre os seus participantes. Hospedada na 
plataforma de nuvem Microsoft Azure Industrial IoT, a Plataforma de 
Manufatura Aberta fornece aos membros uma arquitetura de referência 
com componentes de código aberto baseados em padrões industriais. 
Assim, além de facilitar a colaboração, esse método desbloqueia e 

padroniza modelos de dados que permitem cenários analíticos e de 
aprendizado de máquinas - dados estes tradicionalmente gerenciados 
em sistemas fechados. Usando como referência os dados de código 
aberto, os membros da comunidade e outros parceiros poderão de-
senvolver seus próprios serviços e soluções, mantendo o controle e 
sigilo sobre os seus dados. Atualmente com mais de três mil máquinas, 
robôs e sistemas de transporte autônomos conectados à plataforma 
BMW Group IoT, o BMW Group planeja contribuir para a comunidade 
OMP (www.bmw.com.br). 



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para
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Como a tecnologia pode 
estimular o conhecimento 

e a criatividade 
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O tempo parece muito 

mais curto quando 

observamos a velocidade 

de transformação das 

novas tecnologias

O que surgiu há seis me-
ses pode se tornar ul-
trapassado num piscar 

de olhos, especialmente com 
a disseminação de soluções 
disruptivas como Analytics, 
Blockchain, Inteligência Arti-
fi cial, IoT e Machine Learning. 
Imagine o que será quando 
tivermos acesso à computação 
quântica. O que as pessoas po-
derão criar? Qual será o limite? 
Haverá limite?

Confesso que não tenho res-
postas, mas me sinto como se 
tivesse que descobrir tudo de 
novo, como aconteceu com os 
grandes navegadores. A trans-
formação digital nos levou a um 
patamar maior de exigência em 
que é preciso pensar além das 
fronteiras. Mas como preparar 
profi ssionais para que atuem 
dessa forma e adotem um min-
dset de crescimento? Neste 
caso, sugiro um caminho que 
priorize a educação.

Com as transformações 
tecnológicas e surgimento de 
novas profi ssões, a tendência 
é que a carreira agregue, cada 
vez mais, novas habilidades. 
Mesmo que a pessoa seja for-
mada em uma área, ela deverá 
ter uma visão do todo, se prepa-
rar para desenvolver projetos 
diferentes, simultaneamente. 
O futuro da educação está 
em sua continuidade durante 
toda a vida. 

A colaboração será outra 
tônica presente na sala de aula 
e nos ambientes profi ssionais, 
por meio de coworking, para 
agregar conhecimentos e 
solucionar problemas. Na era 
da digitalização, criar mais, 
propor e se expor mais farão a 
diferença. E todo esse preparo 
deve começar no ensino bási-
co, valorizando a pesquisa e a 

descoberta desde cedo. A edu-
cação para o mundo 4.0 prevê 
a nossa (des)formatação, ou 
seja, nos libertar de padrões 
que limitam a criatividade. 

Para fazer esta roda girar, 
o professor deve estimular o 
debate para que as crianças 
aprendam umas com as outras 
e, ao mesmo tempo, sejam 
desafi adas a questionar e en-
contrar novas respostas. Neste 
cenário, a conectividade terá 
um papel imprescindível para 
levar informação às localida-
des mais remotas do Brasil. 
Com os dispositivos de IoT, é 
possível preparar professores, 
compartilhar conhecimento e 
qualifi car os profi ssionais das 
mais diversas áreas em tempo 
integral.

Mais do que consolidar 
informações, a educação in-
tensifi ca o diálogo e oferece 
mais oportunidades para o 
desenvolvimento de habilida-
des que poderão transformar o 
futuro do trabalho. Com as pla-
taformas digitais disponíveis e 
com o crescimento econômico 
estimado nos próximos anos, 
novos empregos deverão ser 
criados, mesmo que alguns 
desapareçam em função da 
automação. 

É o momento para que todos 
se preparem para profundas 
mudanças, que não neces-
sariamente significam algo 
ruim ou ameaçador, apenas 
diferente e com mais desafi os 
educacionais pela frente. A 
cultura da inovação, do empre-
endedorismo e da segurança 
– inclusive para proteger o seu 
próprio ambiente doméstico e 
profi ssional – deve se tornar 
mais frequente. Vivemos a era 
do crescimento exponencial 
em que a força de trabalho e 
o conhecimento tendem a se 
reinventar pela tecnologia.

(*) - É vice-presidente da Stefanini, 
5ª empresa mais internacionalizada 

segundo o Ranking da Fundação 
Dom Cabral 2018.

Ailtom Nascimento (*)

A - Concurso Público 
A Fundação Santo André disponibiliza inscrições para Concurso Público 
que visa o provimento de vagas e formação de cadastro reserva para 
cargos de nível médio/técnico e nível superior, com remuneração de até 
R$ 4.038,99. Os cargos são: Advogado I, Analista Administrativo de Con-
tratos e Convênios, Analista Contábil, Analista de Compras, Analista de 
Sistemas I, Assistente Administrativo de Contratos e Convênios, Auditor 
Financeiro, Secretário Executivo, Auxiliar de Administração I, Auxiliar 
de Almoxarifado, Auxiliar de Compras, Auxiliar de Recursos Humanos, 
Auxiliar Financeiro I, Operador de Máquina Copiadora, Técnico em La-
boratório de Ciências Naturais, Técnico em Manutenção Mecatrônica, 
Vigilante Patrimonial e Web Designer. Inscrições: (www.ibfc.org.br). 

B - Programa de Estágio
Últimos dias para concorrer a uma das 150 vagas de estágio da Lojas 
Americanas. Podem se candidatar universitários dos cursos de Admi-
nistração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção, 
Marketing e Publicidade e Propaganda com previsão de formatura para 
julho ou dezembro de 2019. As vagas são para atuação nas capitais ou 
em cidades do interior dos estados de Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, 
Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do 
Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do 
Distrito Federal. Inscrições (http://talentos.lasa.com.br/estagioloja/).

C - Voos Compartilhados 
A GOL Linhas Aéreas acaba de fi rmar acordo de compartilhamento 
de voos (Codeshare) com a MAP Linhas Aéreas, companhia que atua 
na região Norte do país, nos estados do Amazonas e Pará. A parceria 
proporcionará a conexão de 11 novos destinos regionais com toda a 
malha da GOL no país. Neste momento, estão contempladas as cidades 
de: Eirunepé, São Gabriel da Cachoeira, Carauari, Lábrea, Coari, Tefé, 
Barcelos e Parintins. Já no Pará, as cidades disponíveis são: Itaituba, 
Porto Trombetas e Altamira. Com a combinação de trechos GOL e MAP, 
o cliente fará apenas um check-in em todo o percurso, facilitando e 
otimizando a sua viagem. 

D - Vendas Diretas 
No dia 7 de maio, das 8h30 às 17h30, no Villa Blue Tree (Chácara 

Santo Antônio), com o tema “Ideias Transformadoras”, acontece o 
2º Congresso Nacional de Vendas Diretas, que conta com a presença 
de importantes nomes do Brasil e do exterior. Direto dos Estados 
Unidos, o copresidente global da Herbalife Nutrition, John Agwuno-
bi, compartilhará sua visão mundial de vendas diretas e falará sobre 
os impactos positivos de uma gestão efi caz. A programação também 
reserva um espaço para o Encontro de Líderes. O painel contará com 
a participação de Erasmo Toledo, vice-presidente de venda direta da 
Natura, José Vicente Marino, presidente da Avon Brasil e Alvaro Po-
lanco, presidente da Mary Kay Brasil. Mais informações e inscrições: 
(www.congressonacional.abevd.org.br).

E - Ludo Educativo 
O grupo de desenvolvimento de jogos educacionais Ludo Educativo 
(www.ludoeducativo.com.br), sediado na UFSCar, acaba de lançar o 
Ludo Simulado, jogo eletrônico voltado a estudantes do Ensino Médio, 
visando apoiá-los na preparação para vestibulares. O aplicativo conta 
com mais de 10 mil questões de diversas áreas, como Química, Física, 
Biologia, Matemática, História e Geografi a, dentre outras. Fornece ao 
estudante um relatório no fi nal, com informações como tempo médio 
utilizado por questão e o tempo total para a resolução das questões. 
Pode ser baixado gratuitamente na Google Play, através do link (http://
bit.ly/ludosimulado).

F - Operações Logísticas
Capacitar profi ssionais nas análises das operações logísticas, esta é a 
ideia do treinamento ‘Formação de Analistas em Operações Logísticas’ 
do Grupo IMAM. O curso objetiva transferir aos participantes os conhe-
cimentos necessários (técnicas, métodos e ferramentas de trabalho) 
à adequada análise e desenvolvimento das operações logísticas nas 
organizações. Podem participar todos os profi ssionais analistas das 
áreas de logística, materiais, planejamento, engenharia, bem como 
aqueles profi ssionais escolhidos para o aprimoramento da logística nas 
organizações. O evento será ministrado nos próximos dias 8 e 9, em 
sua sede (Rua Loefgreen, 1057, Metrô Santa Cruz).Mais informações: 
(www.imam.com.br). 

G - Tecnologia e Inovação
A Kludo, startup brasileira que desenvolve soluções de gamifi cação para 
o mundo corporativo, foi escolhida para participar do The Next Web, 

conferência que reúne CEOs, investidores, empreendedores e visioná-
rios de companhias e instituições como Wikipedia, Google, Booking, 
Bosch, European Comission, entre outras. A Kludo foi aprovada num 
programa especial de startups e terá um estande para mostrar as suas 
soluções durante a conferência que acontece nos dias 9 e 10 de maio, 
em Amsterdã. É um dos maiores eventos de tecnologia e inovação do 
mundo, onde além da construção de negócios e desenvolvimento de 
novas tendências, são discutidos os caminhos, impactos e políticas para 
o desenvolvimento tecnológico. 

H - Futuro do Brasil
A ‘Brazil Conference at Harvard & MIT 2019’ ocorre em tempos de 
discussões acaloradas sobre os rumos do país para os próximos anos. 
Brasileiros que estudam em terras norte-americanas organizam anual-
mente o evento que, só ano passado, mobilizou mais de 600 participantes 
e mais de uma centena de palestrantes. Este ano a organização lança 
um novo lema: #JuntosSomos+. “Porque o Brasil somos nós: brasileiros. 
Porque só nós podemos, juntos, determinar o que queremos ser daqui 
em diante. Já avançamos muito ao longo da história, e podemos ser 
mais. Nós acreditamos. E você?”, essa é chamada para uma imersão 
em debates que promovem o Brasil no exterior nos próximos dias 5, 
6 e 7, em Boston, nos Estados Unidos. Saiba mais em: (https://www.
brazilconference.org/). 

I - Páscoa Zero Açúcar
A Páscoa já não é mais sinômino de que é preciso abrir mão de uma 
dieta com restrição de açúcares. Em linha com seu propósito de me-
lhorar a qualidade de vida e contribuir para um futuro mais saudável, 
a Nestlé traz para a Páscoa 2019 o ovo feito com chocolate ao leite 
sem adição de açúcar, embalado em uma embalagem 100% reciclável. 
O lançamento é mais uma novidade no portfólio da empresa que, 
este ano, conta com 50% de inovações em sua linha de produtos. O 
Ovo Zero Açúcar refl ete a jornada da Nestlé na busca por atender 
novas demandas de consumo e oferecer produtos que levem saúde, 
nutrição e bem-estar. 

J - Projetos Audiovisuais
O BrLab, único laboratório de desenvolvimento de projetos audiovisuais 
no Brasil, que incentiva e recebe projetos de toda América Latina e Pe-
nínsula Ibérica, acaba de abrir a sua convocatória anual para diretores e 
produtores interessados em participar da sua nona edição, que acontece 
de 3 a 9 de outubro em São Paulo. Os profi ssionais interessados em 
participar poderão inscrever seus projetos gratuitamente até o próximo 
dia 26, no site (www.brlab.com.br).   Projetos de longa-metragem de 
fi cção em desenvolvimento de qualquer país da região ibero-americana 
poderão ser inscritos, desde que já tenham produtor e diretor defi nidos 
e que estes possam comparecer a todos os dias do evento.

A - Concurso Público 
A Fundação Santo André disponibiliza inscrições para Concurso Público 

Santo Antônio), com o tema “Ideias Transformadoras”, acontece o 
2º Congresso Nacional de Vendas Diretas, que conta com a presença 
de importantes nomes do Brasil e do e terior Direto dos Estados

Produção 
industrial 
cresceu 0,7%, 
revela IBGE

A produção industrial bra-
sileira cresceu 0,7% na passa-
gem de janeiro para fevereiro, 
segundo dados da Pesquisa 
Industrial Mensal divulgados 
ontem (2),  no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE. De dezembro para 
janeiro, o setor caiu 0,7%. Na 
comparação com fevereiro de 
2018, houve uma alta de 2%. 
A indústria acumula queda 
de 0,2% no ano e alta de 0,5% 
em 12 meses. Na média móvel 
trimestral, a variação é de 0,1%.

Três das quatro categorias 
econômicas tiveram alta de 
janeiro para fevereiro: bens 
de capital, isto é, máquinas e 
equipamentos (4,6%), bens 
de consumo duráveis (3,7%) 
e bens de consumo semi e não 
duráveis (0,7%). Os bens inter-
mediários, ou seja, os insumos 
industrializados usados no setor 
produtivo, caíram 0,8%.

Dezesseis das 26 atividades 
industriais pesquisadas tiveram 
alta, com destaque para veícu-
los automotores, reboques e 
carrocerias (6,7%), produtos 
alimentícios (3,2%) e coque, 
produtos derivados do petróleo 
e biocombustíveis (4,3%). Dez 
ramos industriais apresenta-
ram queda. O principal recuo 
veio das indústrias extrativas 
(-14,8%), resultado infl uencia-
do pelo recuo na produção de 
minério de ferro relacionada ao 
rompimento da barragem de 
Brumadinho, em 25 de janeiro 
último (ABr).

A infl ação medida pelo IPC-S cresceu em seis 
das sete capitais pesquisadas pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV) na passagem de fevereiro 
para março. A maior alta foi observada em Porto 
Alegre: 0,87 ponto percentual, ao subir de 0,02% 
em fevereiro para 0,89% em março.

Também tiveram alta o Rio de Janeiro (0,47 
ponto percentual, ao passar de 0,36% para 0,83%), 

Salvador (0,43 ponto percentual, foi de 0,21% para 
0,64%), Brasília (0,34 ponto percentual, indo de 
0,13% para 0,47%), Recife (0,18 ponto percentual, 
ao passar de 0,53% para 0,71%) e São Paulo (0,03 
ponto percentual: de 0,53% para 0,56%). Por outro 
lado, apenas Belo Horizonte teve queda na taxa de 
fevereiro para março (-0,47 ponto percentual), ao 
recuar de 0,65% para 0,18% (ABr).

Ele participou ontem 
(2) da sétima edição 
da World Travel Ma-

rket, feira internacional do 
setor de viagens realizado na 
capital paulista. A queda dos 
valores pode ocorrer com a 
aprovação no Congresso da 
MP que autoriza as empresas 
de aviação nacionais a terem 
participação ilimitada de ca-
pital estrangeiro. 

A lei determina limite máximo 
de 20% de investimento vindo 
de fora. No último dia 20, o texto 
foi aprovado pela Câmara. “Vai 
aumentar a competitividade, 
sem dúvida nenhuma, geran-
do, sobretudo, a redução da 
tarifa. A modernização da lei 
geral do Turismo foi aprovada 
na Câmara juntamente com as 

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

O governo do Brasil vai 
começar a abrir mão do trata-
mento especial e diferenciado 
(TED) em negociações na 
Organização Mundial do Co-
mércio (OMC). A iniciativa, 
no entanto, não implica “qual-
quer alteração ou redução da 
fl exibilidade já existente no 
que respeita a certas regras 
dos acordos da OMC vigen-
tes”, segundo o Ministério das 
Relações Exteriores.

Em nota, o Itamaraty in-
forma que as negociações 
foram anunciadas durante o 
encontro dos presidentes Jair 
Bolsonaro e Donald Trump, 
em Washington, no último dia 
19. “A variedade das medidas 
de TED e o fato de que algumas 
delas valeram apenas por um 
período demonstram que o 
TED é dinâmico e evolutivo”, 
diz o texto. Conforme o minis-
tério, a chamada fl exilidade é 
resultado de “extensas nego-
ciações no passado e não será 
rediscutida”, podendo variar, 
segundo acordos e o grau de 
desenvolvimento de grupos 
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Ministro do Turismo quer reduzir 
o preço das passagens aéreas

O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, declarou que uma das ações do governo para o 
incremento do setor turístico no Brasil é a redução do valor das passagens áreas

sidade de vistos para entrada de 
estrangeiros procedentes dos 
Estados Unidos, do Canadá, da 
Austrália e do Japão.

Segundo o ministro, o pleito 
vinha sendo requerido há mais 
de 15 anos pelo setor. A expec-
tativa é que a medida atraia US$ 
1 bilhão por ano com a circu-
lação desses estrangeiros, de 
acordo com os estudos iniciais.

“Um momento como esse 
é muito importante para o 
desenvolvimento do turismo, 
sobretudo nos municípios. O 
Brasil apresenta uma economia 
liberal, abrindo ao mundo os 
investimentos na nossa terra”, 
declarou. “O turismo tem tudo 
para deslanchar e movimentar 
essa cadeia enorme, gerando 
milhões de empregos” (ABr).

aéreas. Uma série de fatores 
que vão impactar positivamente 
o turismo”.

Outra ação do governo, que 
começará a valer em 17 de 
junho, será a isenção da neces-
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Brasil vai abrir mão do 
tratamento especial na OMC

Em nota, o Itamaraty informa que as negociações foram 

anunciadas durante o encontro dos presidentes Jair Bolsonaro 

e Donald Trump, em Washington, no último dia 19.

de países.
A nota cita exemplos, como o 

Acordo sobre Salvaguardas, no 
qual os países em desenvolvi-
mento, dependendo do nível de 
suas exportações, são isentos 
de salvaguardas aplicadas por 
parceiros comerciais. 

Também menciona o Acordo 
de Agricultura por meio do 
qual um grupo de países em 
desenvolvimento é submetido 
a uma porcentagem maior de 
apoio doméstico à produção 
isento de compromissos de 
redução (ABr).

Infl ação pelo IPC-S cresceu em seis capitais
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Liberdade e progresso

A liberdade política, 

econômica e social 

provou ser condição 

necessária para atingir 

quatro objetivos: o 

respeito ao ser humano, 

o desenvolvimento 

das potencialidades 

individuais, a 

prosperidade material e 

a justiça social

A defi nição de liberdade 
da qual mais gosto é de 
Friedrich von Hayek: 

“A liberdade é a ausência de 
coerção de indivíduos ou de 
grupos de indivíduos sobre in-
divíduos”. Entende-se por “co-
erção” a imposição que obriga 
os indivíduos a agirem em 
função de interesses alheios 
e, portanto, em detrimento 
de seus próprios interesses. A 
coerção é má porque anula o 
indivíduo como ser que pensa, 
avalia e decide, já que o trans-
forma em mero instrumento 
dos interesses e fi ns de outrem.

A vida somente pode ser 
autêntica se for autônoma. 
Hegel, o filósofo que mais 
infl uenciou Karl Marx, dizia: 
“A fi losofi a nos ensina que 
todas as qualidades do espírito 
subsistem apenas pela liberda-
de”. Por óbvio, cada um deve 
respeitar, nos outros, a mesma 
liberdade que quer para si, 
logo, ninguém tem o direito de 
agredir a vida, a segurança, a 
liberdade e a propriedade de 
seus semelhantes. As leis e os 
códigos jurídicos existem para 
garantir os direitos individuais 
e punir seus transgressores. É 
a liberdade sob a lei.

O governo é um aparato de 
coerção e punição, por isso a 
organização política nacional 
deve pautar-se por determi-
nados preceitos: o Estado de 
direito (império das leis), a 
limitação dos poderes do go-
verno, a democracia política, 
a economia de mercado, o 
direito de propriedade e a liber-
dade de escolha. Um princípio 
essencial é que o primeiro pa-
trimônio do ser humano é seu 
corpo, e o segundo é o direito 
de apropriar-se livremente 
dos frutos de seu trabalho, 
que se realiza pelo direito de 
propriedade e pela liberdade 
de escolha.

Quanto à democracia, ela 
está longe de ser perfeita, mas, 
em comparação com as outras 
opções, sua superioridade 
reside em seis atributos: a 
liberdade de opinião, o voto se-
creto, a existência de oposição, 
o mandato defi nido, o rodízio 
de lideranças e a separação dos 
poderes. O mandato limitado 
e as eleições periódicas são a 
alternativa às armas e repre-
sentam o meio para substituir 
um governante por via civili-
zada, sem violência. 

Há ditaduras que usam o 
verniz de eleições periódicas, 
mas sem limitação do número 
de mandatos, e mantêm seus 

governantes no poder indefi ni-
damente. Em geral, terminam 
mal, com deposição violenta. 
O caso da Venezuela caminha 
para esse desfecho.

A liberdade provou ser o 
melhor instrumento de pros-
peridade material e desenvol-
vimento social. A vida moderna 
tornou-se complexa, e o nível 
de bem-estar depende de 
enorme gama de bens e servi-
ços somente obteníveis pelo 
avançado estágio da ciência, do 
conhecimento e da tecnologia. 

A mais efi ciente máquina 
de produzir é o capitalismo, 
sob a propriedade privada e a 
liberdade econômica. Porém, 
a produção por si só não bas-
ta para garantir bom padrão 
de bem-estar para todos. É 
necessário também um bom 
sistema de distribuição, capaz 
de incluir os pobres e os menos 
favorecidos. Para a distribui-
ção da renda e a inclusão social 
do maior número de pessoas, 
as sociedades livres têm a 
tributação. 

No Brasil, mais de um terço 
da produção nacional é entre-
gue ao Estado, nas três esferas 
federativas, e representa a 
tributação efetivamente ar-
recadada pelo governo. Até 
mesmo importantes pensa-
dores socialistas perceberam 
que a economia totalmente 
estatizada, sem direito de pro-
priedade e sem mercado livre, 
não funciona. Sem a liberdade 
de trocas não há formação de 
preços, sem preço não há cál-
culo econômico, e sem cálculo 
não há sistema produtivo.

Antonio Gramsci, ideólogo 
da esquerda, dizia que os co-
munistas deviam abandonar a 
ideia de destruir o capitalismo, 
a economia deveria ser deixada 
a cargo do setor privado, e 
o governo tomaria parte da 
riqueza produzida pela via 
da tributação. Ele sabia que 
um governo que tome 40% da 
renda nacional pode controlar 
a sociedade, controlando a 
educação, a cultura, a saúde, 
a segurança, a justiça e os 
costumes.

Mas a história mostra que, 
mesmo com cargas tributárias 
elevadas, os governos não 
foram efi cientes na redução 
da desigualdade. Pelo con-
trário: o Estado em muitos 
casos tornou-se concentrador 
de renda, conforma provam 
estudos feitos pelas próprias 
instituições governamentais. 

O Ipea, órgão do governo 
federal brasileiro, já publicou 
estudos mostrando isso. Os 
que pregam mais governo, mais 
estatização e mais controles 
sobre a economia e a socieda-
de, com redução da liberdade 
em nome da distribuição de 
renda, não percebem que estão 
receitando doses maiores do 
veneno causador do mal que 
pretender combater.

(*) - Economista e reitor da
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

A proposta de reforma da 
Previdência não fere a Cons-
tituição, disse o presidente 
da CCJ da Câmara, deputado 
Felipe Francischini (PSL-
-PR). Depois de reunião com 
o secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, ele reiterou que não 
há indicações de mudanças na 
reforma na CCJ e que traba-
lhará para aprovar a proposta 
na comissão sem alterações. 
“Todos os técnicos com quem 
venho conversando, tanto da 
Câmara como do governo, 
não veem nenhuma afronta a 
cláusulas pétreas da Consti-
tuição”, disse Franchischini. 

O presidente da CCJ ex-
plicou que cabe à comissão 
apenas analisar a admissibili-
dade da proposta, sem entrar 
no mérito do texto. Segundo 
ele, apenas em casos de des-
respeito a cláusulas pétreas da 
Constituição, pontos da pro-
posta podem ser retirados por 
meio de emendas supressivas. 
Francischini disse desconhe-
cer a proposta de partidos do 
centrão de pedir a retirada das 
mudanças nas regras do Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC), da aposentadoria rural 
e a desconstitucionalização. 

Presidente da CCJ da Câmara, deputado

Felipe Francischini (PSL-PR).

Segundo ele, está aberto 
ao diálogo. Afi rmou tam-
bém que, no segundo 

semestre, pretende visitar 
países árabes. Os locais estão 
sendo defi nidos. Reiterou que 
a proposta da reforma da Previ-
dência é um projeto para o país 
e, não de governo. “O que eu 
apresentei para o Parlamento 
com a reforma da Previdência 
não é um projeto meu, é do 
Brasil” argumentou.

O presidente disse compre-
ender as manifestações dos 
parlamentares sobre eventuais 
alterações na proposta da re-
forma, relacionadas ao Bene-
fício de Prestação Continuada 
(BPC) e à aposentadoria rural. 
De acordo com ele, a preocu-
pação com os trabalhadores 
no campo é com as fraudes. 
“[Vamos buscar] uma forma de 
cadastrar os benefícios. Dizem 
que uma parte considerável é 

Bolsonaro e Netanyahu visitam exposição de produtos de 

empresas de inovação, em Jerusalém.

O senador Alvaro Dias (Pode-
-PR) apelou por celeridade 
para votação do projeto de sua 
autoria, na CCJ. O objetivo do 
projeto é acabar com os privilé-
gios dos ex-presidentes da Re-
pública, condenados por crimes 
de responsabilidade ou crime 
comum. O senador alertou que 
as despesas com assessores e 
locomoção, por exemplo, pagos 
com recursos públicos, geram 
grandes prejuízos para o país. 
Para sustentar sua opinião, 
Alvaro apresentou ao Plenário 
planilha publicada pelo jornal 
O Estado de São Paulo, que 
detalha os gastos

Citando o jornal, ele revelou 
que Dilma Rousseff, ex-presi-
dente que sofreu impeachment, 
foi candidata ao Senado por 
Minas Gerais em 2018 e utilizou 
dinheiro público na campanha 
eleitoral. Ainda segundo a 
matéria do jornal paulista, a ex-
-presidente gastou R$ 632,2 mil 
no ano passado com itens como 
viagens, diárias, passagens de 
assessores e combustível.

“São recursos públicos que 
pagam essas despesas. Nós 
temos que conter esse des-
calabro de gastos, aprovando 
esse projeto. Fica desconfor-
tável conviver nesse ambiente 

Senador Alvaro Dias (Pode-PR).

A CCJ do Senado analisa na 
reunião de hoje (3) uma pro-
posta que disciplina as relações 
dos pacientes com profi ssionais 
e serviços de saúde. Entre 
outros pontos, o projeto altera 
o Código Penal para deixar de 
punir como crime a omissão de 
tratamento, ou procedimento 
de saúde, a um paciente que 
recuse expressamente a oferta 
desses cuidados para prolongar 
sua vida.

Embora a eutanásia (prática 
pela qual se busca abreviar a 
vida de um doente incurável) 
seja considerada crime no 
Brasil, com penas que podem 
chegar a 20 anos de prisão, essa 
possibilidade de descrimina-
lizar a falta de um suporte de 
vida está prevista no projeto, 
de autoria do ex-senador Pe-
dro Chaves. Caso o paciente 
não consiga manifestar sua 
vontade, esse direito de recusa 
poderá ser exercido por seu 
representante legal.

Auxílio-creche 
para famílias de 
baixa renda é 
aprovado

Famílias de baixa renda que 
não conseguirem matricular 
suas crianças em creches, 
ou pré-escolas públicas ou 
conveniadas, poderão receber 
um auxílio financeiro para 
inscrevê-las em instituições 
privadas. A previsão está no 
projeto do senador José Serra 
(PSDB-SP), aprovado ontem 
(2) pela Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE). O texto 
segue para o Plenário em urgên-
cia, conforme acordo de líderes.

Os prefeitos fi cam autorizados 
a criar o programa, desde que 
existam recursos disponíveis, 
para garantir a matrícula de 
crianças de até cinco anos em 
um estabelecimento de edu-
cação infantil. O auxílio será 
distribuído aos benefi ciários do 
Bolsa Família que tenham crian-
ças na faixa etária determinada 
e que não estejam matriculadas 
em unidades de ensino da rede 
pública ou conveniada. 

Para a manutenção do auxílio, 
os responsáveis deverão com-
provar mensalmente o pagamen-
to da creche privada, por meio de 
recibos. A ajuda será concedida 
a no máximo três crianças por 
família, com ressalvas para os 
casos em que há gêmeos. O valor 
do auxílio será determinado pelo 
prefeito, não pode consumir re-
cursos já destinados à educação 
básica pública e será reajustado 
anualmente pelo do IPCA (Ag.
Senado).

Kajuru destaca pontos 
positivos na reforma 
da Previdência

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) destacou ontem 
(2) alguns pontos que consi-
dera positivos na propostade 
reforma da Previdência. En-
tre eles, mencionou o fi m da 
aposentadoria especial para 
parlamentares, a restrição ao 
refi nanciamento de dívidas com 
a Previdência e o combate à 
sonegação. 

O parlamentar também disse 
concordar com a proposta de 
aumentar a idade mínima para 
aposentadoria dos trabalhado-
res urbanos, para 62 anos para 
mulheres e para 65 anos para 
homens. Ele lembrou que em 
países desenvolvidos essa idade 
é de 66 anos.

Entre os pontos negativos da 
proposta de reforma da Previ-
dência do governo Bolsonaro, 
Kajuru aponta a exigência de, 
no mínimo, 20 anos de contri-
buição para os trabalhadores 
rurais, e idade de 60 anos para 
homens e mulheres do campo 
se aposentarem.

O senador disse discordar 
também da iniciativa do gover-
no de encaminhar ao Congresso 
Nacional a proposta de mudan-
ças na Previdência dos militares 
juntamente com um projeto 
que reestrutura as carreiras e 
aumenta os seus salários. Para 
ele, uma decisão contraditória 
(Ag.Senado).
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Bolsonaro diz que irá ao Oriente 
Médio no segundo semestre

Encerrando a viagem a Israel, o presidente Jair Bolsonaro disse que vai reservar “meio dia da agenda no 
Brasil” para receber parlamentares e conversar

interessam as críticas. Tem de 
falar a verdade”. Em seguida, 
Bolsonaro detalhou. “Como 
é feita hoje em dia a taxa? 
Leva-se em conta quem está 
procurando emprego. Quem 
não procura emprego, não está 
desempregado”, disse. 

“Então, quando há uma pe-
quena melhora, essas pessoas 
que não estavam procurando 
emprego, procuram, e, quando 
procuram e não acham, au-
menta a taxa de desemprego. 
É uma coisa que não mede a 
realidade. Parecem índices 
que são feitos para enganar a 
população”.

Para o presidente, o ideal é 
adotar uma metodologia “to-
cante à taxa de desemprego”. 
“É você ver dados bancários, 
dados junto à Secretaria de 
Trabalho, quantos empregos 
geramos a mais ou a menos no 
mês”, disse (ABr).

fraude. Nós queremos atender 
aquele que quer se aposentar 
como produtor rural. Queremos 
combater a fraude”.

Com relação ao desemprego, 
o presidente disse que a me-
todologia utilizada pelo IBGE 

não refl ete a realidade. “Com 
todo respeito ao IBGE, essa 
metodologia, em que pese ser 
aplicada em outros países, não 
é a mais correta.”, afi rmou. 
“Tenho dito aqui, fui muito 
criticado, volto a repetir, não 

Reforma da Previdência ‘não 
desrespeita’ Constituição

O parlamentar, no entanto, 
admitiu existir a possibilidade de 
que um acordo de líderes resulte 
em pedidos de emendas supres-
sivas a serem votados pela CCJ. 
“Vamos conversar com as lide-
ranças para ver se algum partido 
vai querer supressão de texto”, 
disse o deputado. Segundo o 
deputado, o fórum apropriado 
para alterar a reforma da Pre-
vidência é a comissão especial 
da Câmara que discutirá a PEC 
ponto por ponto. 

Apesar de considerar que a 

reforma não fere a Constitui-
ção, Francischini disse que, 
do ponto de vista técnico, as 
alterações no BPC poderiam 
ser retiradas da reforma ainda 
na CCJ, porque a proposta do 
governo prevê a redução do 
benefício para R$ 400, abaixo 
do salário mínimo de R$ 998, 
para pessoas de 60 a 70 anos. 
No caso da aposentadoria 
rural e da desconstitucio-
nalização, o presidente da 
comissão disse que a exclusão 
é improvável (ABr).

É preciso ‘cortar privilégios’ de 
ex-presidentes condenados

da política aceitando essas 
injustiças. Privilégios devem 
ser combatidos. Há privilégios 
que são insustentáveis e per-
duram, sobrevivem ao tempo. 
Nós não podemos mais fi car 
calados diante deles, sob pena 
de também sermos julgados 
impiedosamente pela popula-
ção”, disse.

O parlamentar também fez 
um apelo ao Ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, para 
que considere a dívida pública 
brasileira, que consome 7% do 
PIB, como calcanhar de Aquiles 
da sua gestão. Ele alertou que 

é preciso buscar alternativas 
para uma administração mais 
comprometida com a redução 
da dívida pública. 

“E, quando nós buscamos as 
estatísticas dos países endivi-
dados, nós vamos verifi car que 
a dívida do Brasil é crescente 
enquanto as dos outros países é 
decrescente. E nós vamos veri-
fi car ainda que a dívida pública 
brasileira está muito acima da 
dívida do setor público de paí-
ses emergentes como o nosso. 
Entre os países emergentes, o 
Brasil é o mais endividado de 
todos” (Ag.Senado).

Direito de recusar 
procedimentos

de suporte à vida
A eutanásia não é citada 

textualmente no Código Pe-
nal, mas é interpretada com 
base nos artigos 121 e 122 
do texto. O primeiro trata de 
homicídio simples; o segun-
do aborda o induzimento ao 
suicídio. O relator, senador 
Lasier Martins (Pode-RS), 
recomenda a aprovação do 
projeto e considera a alteração 
no Código Penal como impor-
tante para livrar o profi ssional 
de saúde de punições em caso 
de recusa do paciente à oferta 
de assistência.

No seu ponto de vista, “o 
respeito à manifestação do 
paciente consagra o princípio 
da autonomia da vontade, in-
clusive nessa delicada fase da 
vida, consagrando a liberdade 
individual e aperfeiçoando 
nosso modelo de assistência 
à saúde”. O projeto receberá 
decisão fi nal da CCJ e, caso 
aprovado, seguirá para a Câ-
mara (Ag.Senado).
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0171761-13. 2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Valéria Longobardi, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Ademilson Kohatsu, brasileiro, casado, RG Nº 15.911.118, CPF Nº 027.604.938-
14, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$19.386,95. referente às da taxa de conservação do lote 24, da Quadra EZ, do Loteamento Ninho 
Verde - Gleba II, situado na zona urbana do município de Pardinho, comarca de Botucatu/SP. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido 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 0013488-92. 2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da 
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Ana Paula de Lima Porse, CPF 033.347.709-07, que 
tramita por esta Vara/ Ofí cio a presente ação de cumprimento de sentença movida por União Social 
Camiliana, objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.948,88 (Dez mil novecentos e quarenta e 
oito reais e oitenta e oito centavos). Encontrando-se a ré 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 retro 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatí 
cios 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 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, sendo-lhe nomeado 
Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Março de 2019. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0034605-73. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo Santos 
Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Cesar Augusto Grosso, CPF 331.490.298-
05, 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 deter minada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$24.123,83(referente a 
setembro/2017), 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. Antes de esgotado este último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição 
(bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2019. 

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001090-73. 2019.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Iago Miotti Chaves, Brasileiro, RG 
39.277.818-X, CPF 387.466.008-76, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92. 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$18.800,05, devidamente 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 20 dias - Processo Nº 1001781-29. 2016.8.26.0471 A MM. Juíza de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Porto Feliz, Estado de SP, Dra. Ana Cristina Paz  Neri Vignola, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Izolina Rodolfo Barbosa EPP, empresária individual, RG n. 26. 438. 
940-2, CPF n. 201.963.638-70, CNPJ n. 14.237.338/0001-76, que lhe foi proposta uma ação Moni 
tória por parte de Jn Fomento Mercantil Ltda, alegando em síntese que a autora é credora da 
quantia de R$ 42.821,97, representada pelos cheques nº 850465, 850466, 850467 e 850468, no 
valor de R$ 7.980,00 cada, devolvidos e não pagos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, proceder ao pagamento da 
quantia especificada na petição inicial e efetuar o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa ou apresentar embargos ao mandado monitório, nos 
termos do artigo 701 do CPC, sob pena de constituir-se de pleno direito título executivo. Não sendo 
contestada a ação, a ré 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 Porto Feliz, aos 12 de março de 2019 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0061471-18. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 21ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Maria Carolina de Mattos Bertoldo, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Juliana Nascimento, CPF 156.372.138-44, que lhe foi proposta 
uma ação Monitória, em fase de Cumprimento de Sentença por parte de União Social Camiliana, 
alegando em síntese: a ação principal foi julgada procedente, constituindo, de pleno direito, o título 
executivo judicial referente às cinco parcelas de R$ 431,42, totalizando um valor de R$ 9.324,51, 
atualizado em 07/2017. Encontrando-se o supracitado em local ignorado, expede-se edital de 
intimação, para que no prazo de 15 dias úteis, a fluir os 20 dias supra, pague o débito, sob pena de 
execução coativa (Cumprimento de Sentença) e pena de multa de 10% e honorários em fase de 
Cumprimento de Sentença (NCPC 523, § 1º), onde o executado poderá apresentar impugnação no 
prazo de 15 dias, a contar do decurso de prazo para o pagamento voluntário da obrigação, 
independentemente de penhora ou nova intimação (art. 525 do NCPC), nos termos do artigo 257, IV 
do NCPC. Para conhecimento de todos, é expedido o presente edital, que será afixado e publicado 
na forma da Lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de julho de 2018. 

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20 e 
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório, 
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento 
Imobiliário Ltda. Encon trando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi deter mi nado sua 
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre `` lote 28, da quadra AG, do empreendimento 
"Terras de Sta. Cristina, Gleba I", objeto da matrícula 21.787 do Registro de Imóveis de Avaré), 
do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Madalena Aparecida Ferr, 
Rg Aresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão 
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências 
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais.  

Edital de  Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001491-26. 2017.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Cristiane Vieira, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Milena Cristina Dos Santos, Brasileiro, RG 27858285-0, CPF 
347.853.528-09, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.703,21, referente contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, contados do prazo supra, efetue o pagamento da quantia especificada devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será 
isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo; caso não cumpra o 
mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, ficando advertido que será 
nomeador curador especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011591-06. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Najara Ferreira Serra, Brasileira, RG 44.113.755-6, CPF 
332.899.288-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 10.598,91, referente contrato de prestação de serviços 
educacionais firmado entre as partes. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital citada para os termos e atos da ação proposta. 
Ficando advertida de que terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 
embargos. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001662-70. 2018.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Heitor Febeliano dos 
Santos Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Rosana Castro Gomes, Brasileiro, Solteira, RG 
35.421.942-X, CPF 373.092.128-27, Outros Dados: ro_gcastro@hotmail.com, com endereço à Av. 
das Comunicacoes, 04,Industrial Anhanguera , CEP 06276-190, Osasco - SP, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: a Requerida 
firmou com a Requerente o competente, Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativo ao 
curso de Especialização em Nutrição Esportiva e Estética com Ênfase em Wellness em 2012. Não 
obstante a prestação de referidos serviços, a Requerida é devedora da Requerente por haver 
inadimplido com 05 mensalidades relativas aos meses de Fevereiro à Junho de 2013, no valor de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) cada. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente(m) embargos ou pague(m) a 
quantia mencionada na petição inicial, devidamente atualizada até a efetiva data de pagamento. Se 
não opostos embargos em 15 dias, converte-se a decisão monitória em decisão executiva, prosse 
guindo-se a fase de execução de título judicial. Caso cumpra(m) o(s) réu(s) o comando emergente 
do edital, ficará(ão) isento(s) das custas processuais e pagará(ão) honorários de advogado no valor 
de cinco por cento do valor atribuído à causa (CPC 701, parágrafo primeiro). Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0007982-29. 2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo 
Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vitor Jasgovicius Filho, RG Nº 10.812.144, CPF/MF Nº 
017.405.628-10, que União Social Camiliana, propôs ação monitória em fase de cumprimento de 
sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento 
do valor de R$ 24.927,00, (maio/2018), nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi 
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no 
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, 
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento 
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

2ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000262-70.2018. 
8.26.0011 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Andrea Ferraz Musa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MONICA BARBATO, Brasileiro, 
RG 12.164.549-6, CPF 245.786.678-20, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Instituto Presbiteriano Mackenzie, alegando em síntese: o autor é credor da ré pela importância 
nominal de R$ 17.659,55 oriundos de débitos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a cheques 
devolvidos e protestados, bem como do saldo de confissão e novação de dívida, balizada por nota 
promissória, sendo certo que os serviços educacionais foram usufruídos por NATALIE BARBATO 
GUIMARÃES, mediante matrícula 31455190. O valor atualizado do débito até a presente data é de R$ 
24.999,83, tanto do saldo da novação de dívida, quanto dos cheques, em planilhas distintas. Tendo em 
vista as diversas tentativas infrutíferas de receber o crédito amigavelmente, alternativa não restou senão 
propor a presente. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO E 
INTIMAÇÃO, 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 da quantia especificada na inicial 
no valor de R$ 24.999,83 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, no prazo de 15 
dias úteis, nos termos do artigo 701 do CPC. Caso não atenda à intimação no prazo e os embargos não 
forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade. Não sendo oferecidos embargos, a ré 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 27 de fevereiro de 2019. DOCUMENTO ASSINADO 
DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0039872-62.2013.8.26.0100 - 672/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª 
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) João Pedro, Enrico Manograsso, réus ausentes, incertos, 
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Isabel 
Cristina Bernal ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Rua Francisco Retti, 112, 33º Subdistrito, Alto da Mooca, São Paulo - SP, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.  

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0005349-58.2012.8.26.0100 - 130/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia 
Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Edmar da Silva Oliveira ou Edmar Maria 
da Silva, Severina Pereira das Neves, Gerusia Silva Nogueira, Paulo Nogueira Coelho, 
Paulo Nogueira Coelho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que João Roberto Abra e Rosa Maria Silva Alves 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na 
Rua dos Corrego, 10, São Paulo - SP. alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando 
em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 
15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

13ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006323-
08.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Soares Fialdini , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ONIX 
BLINDAGEM E MONTAGEM LTDA, CNPJ. 07.194.892/0001-58 e SWANI BENEDETTI, CPF. 
119.097.318-97, que lhes foi proposta uma ação MONITÓRIA por parte de HIGH GLASS SOLUTION 
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA ME, objetivando o recebimento de R$ 101.285,20 
(Dez/2016), oriundos dos cheques nº 005582 no valor de R$ 58.000,00 e nº 883961 no valor de R$ 
21.000,00 ambos sacados contra o Banco HSBC e devolvidos por falta de fundos. Estando os 
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, paguem o valor supra devidamente corrigido, que os tornará isentos das custas e 
honorários advocatícios ou embarguem, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, ficando advertidos que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de dezembro de 2018. 

6ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0216074-
33.2009.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO 
ANTONIO DIAS DOS SANTOS, CPF 279.070.988-23, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Procedimento Comum, movida por CONDOMÍNIO ESPORTE E VIDA HORTO DO YPE. 
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, acerca da PENHORA que recaiu sobre o apartamento 
nº63 localizado no 6º andar, bloco 01, integrante do condomínio ESPORTE E VIDA HORTO DO YPE, 
situado na Rua Osiris de Camargo, nº 100, bairro Parque Munhoz, 29º Subdistrito- Santo Amaro, 
registrado no 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, sob a matrícula nº 318.293, 
podendo Vossa Senhoria oferecer impugnação no prazo legal. Será o presente edital , por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião de Diretoria. Data, Hora e Local: Aos 07/03/19, às 10h, na sede social situada na 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo/
SP. Convocação e Presença: Dispensada a convocação prévia face à presença da totalidade dos 
membros da Diretoria da Companhia, tendo sido convidada Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek 
para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a abertura de filial da Companhia na 
Cidade de Osasco/SP. Após as discussões relativas às matérias constantes da Ordem do Dia, os 
Diretores, nos termos do Artigo 2º, do Estatuto Social da Companhia, aprovaram por unanimidade 
(i) a abertura de filial da Companhia na Cidade de Osasco/SP, na Rua São Bento, 452, quadra 88ª, 
Galpão 6, Vila Quitaúna, podendo exercer a atividade de manutenção e reparação de equipamentos e 
a instalação e manutenção de sistemas de ventilação e refrigeração, autorizando que sejam adotadas 
todas as providências necessárias perante os órgãos públicos competentes para implementação da 
referida deliberação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até 
a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada 
por todos os presentes. São Paulo, 07/03/19. Assinaturas: Presidente da Mesa, Ryo Miyajima. Secre-
tária da Mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Jucesp Nire nº 3590582761-8 e registro nº 
155.582/19-7 em 15/03/19. 

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Data e horário: às 14h do dia 11/03/19. Local: sede social, na 
Avenida das Nações Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo, São Paulo/SP. Mesa: 
Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & 
Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (“MGEB”), acionistas representando a totalidade 
do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). Convocação: dispensada 
a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que trata o 
artigo 133 da Lei 6.404/76, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da 
referida lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Koichi Wakana do cargo de Presidente do 
Conselho de Administração; (ii) a eleição do Sr. Yukinobu Nakano para o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração. Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por 
deliberação unânime dos acionistas: (i) a aprovação da renúncia do Sr. Koichi Wakana, japonês, casado, 
empresário, portador do Passaporte Japonês nº TH4441725, com escritório em 1-24-1, Kami-Kitazawa, 
Setagaya-ku, na cidade de Tóquio, Japão, como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. 
Os membros presentes na reunião agradecem toda a colaboração e o trabalho do Sr. Koichi Wakana durante 
seu mandato; (ii) a eleição do Sr. Yukinobu Nakano, japonês, casado, empresário, portador do Passaporte 
Japonês nº TZ1155573, com escritório em 200 Park Avenue 35FL, Nova York, NY, EUA, para o cargo de 
Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato de 3 anos a contar da presente data. 
O conselheiro ora eleito declara, sob pena da lei, que não está impedido por lei especial, nem condenado ou 
sob efeitos de condenação a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por 
crime falimentar de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
a fé pública ou a propriedade, e assina o respectivo Termo de Posse no devido livro societário. O membro do 
Conselho de Administração aqui eleito, renuncia ao direito de ser remunerado, pois já é remunerado por outras 
empresas do grupo. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados os trabalhos e suspensa a assembléia pelo 
tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada conforme, aprovada e por 
todos os presentes assinada, em 3 vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 11/03/19. (aa) Ryo 
Miyajima, Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek, Secretária de Mesa. Acionistas 
Presentes: Mitsui & Co., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por 
seu Diretor de Participações, Sr. Rogério Soares Leite. Jucesp nº 171.333/19-6 em 25/03/19.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2018 (em Reais)

Demonstração do Resultado do Exercício
 Notas 
Receitas Operacionais Explicativas     31/12/2018    31/12/2017
Construção Civil  10.022.807,55 7.977.494,29
Impostos Incidentes   (1.321.946,34) (1.030.369,04)
Receitas Liquidas  8.700.861,21 6.947.125,25
Custo das Obras  (8.413.445,33) (7.653.323,53)
Lucro Bruto  287.415,88 (706.198,28)
Despesas Operacionais
Departamento Técnico  (1.124.603,71) (1.558.135,41)
Despesas de Vendas  (197.667,71) (189.154,74)
Despesas Administrativas  (3.117.665,44) (3.138.448,98)
Outras Despesas Operacionais   (1.433.260,59) (1.883.106,67)
Total das Despesas Operacionais  (5.873.197,45) (6.768.845,80)
Movimentação Financeira
Receitas Financeiras 10 142.528,95 360.616,02
Despesas Financeiras 10    (58.085,18)     (2.637,71)
Resultado Financeiro Líquido  84.443,77 357.978,31
Lucro Operacional  (5.501.337,80) (7.117.065,77)
Despesas Não Operacionais
Resultados Não Operacionais       (6.363,61)    53.685,45
Resultado Não Operacional  (6.363,61) 53.685,45
Resultado antes do Imposto de Renda  (5.507.701,41) (7.063.380,32)
Encargos sobre o Lucro
Contribuição Social  - -
Imposto de Renda  - -
Lucro Líquido do Exercício  (5.507.701,41) (7.063.380,32)
Lucro Líquido por Ação  (6,88) (8,83)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais      31/12/2018     31/12/2017
Lucro Líquido Consolidado  (5.507.701,41) (7.063.380,32)
Lucro Ajustado  (5.507.701,41) (7.063.380,32)
Variação do Ativo
Contas a Receber  (1.096.475,81) 469.046,41
Impostos a Recuperar  (28.497,81) (139.958,69)
Demais Ativos      140.195,41 1.891.839,59
Total  (984.778,21) 2.220.927,31
Variação do Passivo
Fornecedores  72.450,79 (1.115,20)
Demais Contas a Pagar  (1.201.674,79) 3.391.939,03
Total  (1.129.224,00) 3.390.823,83
Geração de Caixa Antes das
 Atividades Financeiras  (7.621.703,62) (1.451.629,18)
Variação de Resultados Diferidos    (65.645,72)     180.888,78
Geração Operacional de Caixa  (7.687.349,34) (1.270.740,40)
Atividades de Investimento
Investimento no Imobilizado        -     (7.894,98)
Caixa Utilizado no Investimento  - (7.894,98)
Atividades de Financiamento
Integralização de Capital  6.000.000,00       -
Caixa Utilizado no Financiamento  6.000.000,00 -
Variação do Capital Circulante Líquido  (1.687.349,34) (1.278.635,38)
Variação do Caixa  (1.687.349,34) (1.278.635,38)
Saldo Inicial  3.701.974,65 4.980.610,03
Saldo Final  2.014.625,31 3.701.974,65

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Descrição Capital Reserva Reserva Resultado Patrimônio
        Social         Legal      de Lucros do Exercício        Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 10.000.000,00 194.549,00 (1.035.288,18) 0,00 9.159.260,82
Lucro do Exercício    (7.063.380,32) (7.063.380,32)
Destinação Proposta:     -
- Reserva de Lucros   (7.063.380,32) 7.063.380,32 -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 10.000.000,00 194.549,00 (8.098.668,50) 0,00 2.095.880,50
Aumento de Capital 6.000.000,00    6.000.000,00
Lucro do Exercício    (5.507.701,41) (5.507.701,41)
Destinação Proposta:     -
- Reserva de Lucros   (5.507.701,41) 5.507.701,41 -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 16.000.000,00 194.549,00 (13.606.369,91) 0,00 2.588.179,09

ALUFER S.A. CONSTRUÇÕES
CNPJ/MF n° 54.095.351/0001-52

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à V.Sas., o balanço encerrado em 31 de dezembro de 2018 com 
todos os demonstrativos contábeis e financeiros correspondentes e permanecemos ao seu inteiro dispor para os esclarecimentos que julguem necessá-
rios. São Paulo, 31 de janeiro de 2019. A DIRETORIA

 Roberto Palenga - Diretor Guido Romolo Giovanni Palenga - Diretor Marcio Quilez Ferreira - Diretor Nelson Penteado Jr. - Contador CRC 1SP1177899/O-0

Notas Explicativas
Nota 1- A Companhia tem por objeto social a prestação de serviços de 
construção civil, a execução dos serviços técnicos de engenharia e projeto, 
planejamentos, coordenação, instalação e montagens de estruturas metáli-
cas. Nota 2- As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as disposi-
ções contidas nas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09; pronunciamen-
tos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, 
tendo optado pela adoção do Pronunciamento Técnico CPC-PME–Contabi-
lidade para Pequenas e Médias Empresas e normas do Conselho Federal 
de Contabilidade, que são, em geral, convergentes ou em acordo com as 
normas internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stan-
dard Board (IASB). Nota 3- Principais práticas contábeis adotadas: a) 
As demonstrações contábeis são apresentadas em Reais, moeda funcional 
e de apresentação; b) O resultado foi apurado pelo regime de competên-
cia dos exercícios; c) As disponibilidades estão representadas por saldo de 
caixa e depósitos bancários a vista e aplicações financeiras de liquidez ime-
diata; d) As contas a receber são registradas no balanço pelo valor nominal 
dos títulos; e) Os bens do Ativo Imobilizado tiveram seus preços corrigidos 
monetariamente até 31 de dezembro de 1995 e foram depreciados a taxas 
correspondentes a vida útil e a desvalorização econômica dos mesmos; f) 
Os serviços em andamento e os custos diferidos foram contabilizados pelo 
valor de execução e são mencionados na nota explicativa nº 8; g) O Imposto 
de Renda e a Contribuição Social foram calculados com base nos lucros tri-
butáveis, de acordo com a legislação tributária brasileira, à taxa de 15% de 
imposto de renda, com adicional de 10% sobre o excedente a R$ 240.000,00 
e 9% de Contribuição Social; h) Os demais ativos, passivos circulantes e 
não circulantes são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
incluídos os encargos e variações monetárias incorridas, quando aplicável. 
Nota 4- Caixa e Equivalentes a Caixa:          2018         2017
Caixa  10.428,21 18.987,71
Bancos Conta Movimento
Banco Itau S.A.  498.066,77 452.637,15
Banco Santander S.A.  1.047,72 5.092,79
Outras Instituições Financeiras  355,16 355,16
Aplicações Financeiras
Banco Itau S.A.  1.482.757,64 3.205.183,12
Outras Instituições Financeiras       21.969,81      19.718,72
  2.014.625,31 3.701.974,65

Ativo Notas  
Ativo Circulante Explicativas     31/12/2018     31/12/2017
Caixa 4 10.428,21 18.987,71
Bancos 4 499.469,65 458.085,10
Aplicações Financeiras 4 1.504.727,45 3.224.901,84
Clientes 5 1.972.826,54 876.350,73
Adiantamentos  276.916,76 417.112,17
Impostos a Recuperar      253.071,52     224.573,71
Total do Ativo Circulante  4.517.440,13 5.220.011,26
Ativo Não Circulante
Imobilizado
Imóveis  1.200.944,11 1.200.944,11
Equipamentos e Instalações  485.876,91 485.876,91
Veículos  1.376.161,69 1.376.161,69
Depreciação Acumulada   (843.922,45)  (843.922,45)
Total do Imobilizado  2.219.060,26 2.219.060,26
Total do Ativo Não Circulante  2.219.060,26 2.219.060,26
Total do Ativo  6.736.500,39 7.439.071,52

Passivo Notas 
Passivo Circulante Explicativas     31/12/2018      31/12/2017
Fornecedores  134.118,97 61.668,18
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 6 653.452,72 630.798,75
Transações com Partes Relacionadas 7 2.024.316,58 3.248.645,34
Contas à Pagar      592.758,57     592.758,57
Total do Passivo Circulante  3.404.646,84 4.533.870,84
Passivo Não Circulante
Contas Diferidas
Receita Diferidas 8 3.332.103,67 3.286.032,68
Custo e Despesas Correspondentes 8  (2.588.429,21)  (2.476.712,50)
Total Contas Diferidas  743.674,46 809.320,18
Patrimônio Líquido
Capital Realizado 9 16.000.000,00 10.000.000,00
Reserva Legal  194.549,00 194.549,00
Reserva de Lucros  (13.606.369,91)  (8.098.668,50)
Total do Patrimônio Líquido  2.588.179,09 2.095.880,50
Total do Passivo  6.736.500,39 7.439.071,52

        2018      2017
Receitas Diferidas  3.332.103,67 3.286.032,68
Custos e Despesas Correspondentes  (2.588.429,21) (2.476.712,50)
  743.674,46 809.320,18
Nota 09- O Capital Social, totalmente subscrito e integralizado é de R$
16.000.000,00 (dezesseis milhões de reais) e está dividido em 800.000 
(oitocentas mil) de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, assim
distribuídas: Ações:
        2018      2017
Siro Palenga S.A. Administração de Bens 768.000 768.000
Roberto Palenga  16.000 16.000
Guido Romolo Giovanni Palenga      16.000     16.000
  800.000 800.000
Nota 10- Resultado Financeiro Líquido:       2018       2017
Receitas Financeiras
Aplicações Financeiras  121.892,98 348.306,55
Juros e Outras Receitas Financeiras  20.635,97 12.309,47
Despesas Financeiras
Descontos Concedidos  (54.261,68) -
Juros e Outras Despesas Financeiras     (3.823,50)    (2.637,71)
  84.443,77  357.978,31

As Aplicações Financeiras referem-se a títulos de renda fixa do tipo certi-
ficados de depósito bancário e operações compromissadas bancárias ou 
fundos de investimentos lastreados em título de renda fixa. Todas com liqui-
dez imediata e taxas de juros praticadas de acordo com as de mercado.
Nota 5- Contas a Receber:          2018         2017
Clientes  1.972.826,54 876.350,73
(-) Provisão para Créditos de Difícil Liquidação - -
  1.972.826,54 876.350,73
A Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa não foi constituída, pois 
todos os títulos ainda são considerados recebíveis.
Nota 6- Obrigações Fiscais e Trabalhistas
Trabalhistas         2018        2017
Salários e Ordenados  186.205,44 280.885,12
INSS a Recolher  80.020,59 26.310,13
FGTS a Depositar  27.156,33 52.035,34
Outras Obrigações Trabalhistas    76.197,70   74.557,84
  369.580,06 433.788,43
Fiscais         2018        2017
ISS a Recolher  161.012,78 116.602,21
Cofins a Recolher  44.534,58 24.008,45
PIS a Recolher  9.649,16 5.200,75
Outras Obrigações Fiscais  68.676,14 51.198,91
  283.872,66 197.010,32
  653.452,72 630.798,75
Nota 7- Transações com Partes Relacionadas: 2018         2017
Mútuo com Alufer S.A. Estruturas Metálicas 1.645.831,09 2.870.159,85
Mútuo com Alufer S.A. Aço Estrutural     378.485,49     378.485,49
  2.024.316,58 3.248.645,34
O mútuo com as empresas coligadas não são atualizados e não tem prazo 
de vencimento. Nota 8- Contas Diferidas: A utilização do grupo de contas 
denominado Contas Diferidas permite demonstrar o real efeito dos valo-
res no tempo. Pelas características operacionais da Companhia, o simples 
lançamento pelo regime de competência dos valores recebidos ou custos 
incorridos distanciaria o faturamento de determinada obra de seu custo 
efetivamente aplicado, causando distorções na real apuração do resultado. 
Diferindo os recebimentos de adiantamentos de clientes e os custos incor-
ridos para confrontar ambos no real momento de faturamento corrige-se 
esta distorção.

Demonstrações Financeiras Findas em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores Empressos em Reais)
Balanço Patrimonial 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido pela Legislação Societária em 2018 e 2017

Ativo 2018 2017
Circulante 2.119.188 2.055.439 
Caixa/Bancos 637.814 983.289 
Estoques 637.494 453.408 
Clientes 619.890 419.030 
Impostos a Recuperar 189.590 167.570 
Outras contas 18.981 32.143 
Despesas do exercício seguinte 15.419 - 
Não Circulante 170.373 114.099 
Investimentos 11.370 11.370 
Imobilizado Administrativo 144.654 87.798 
Intangível 14.349 14.931 
Total Ativo 2.289.561 2.169.539 

Eventos Capital Reservas de Capital Reservas Legal Reservas de Lucros Lucros ou Prejuizos Acumulados Total
Saldos Em 31/12/2016 960.000 11.810 137.648 771.960 - 1.881.418 
Lucro/Prejuízo do exercício - - - - (230.200) (230.200)
Transferência reserva de lucros - - - (230.200) 230.200 - 
Saldos em 31/12/2017 960.000 11.810 137.648 541.760 - 1.651.218 
Lucro/Prejuízo do exercicio - - - - 57.189 57.189 
Reserva Legal - - 2.859 - (2.859) - 
Transferência reserva de lucros - - - 54.330 (54.330) - 
Saldos em 31/12/2018 960.000 11.810 140.507 596.090 - 1.708.407

Passivo 2018 2017
Circulante 581.154 518.321 
Fornecedores a pagar 116.590 161.729 
Impostos/Obrigações a recolher 267.923 149.846 
Salários a pagar - 114.219 
Contas e obrigações a pagar 183.292 92.527 
Imposto de Renda e Contribuição Social 13.349 - 

Patrimônio Líquido 1.708.407 1.651.218 
Capital 960.000 960.000 
Reserva de capital / Legal / Lucros 748.407 691.218 

Total do Passivo 2.289.561 2.169.539 

   Demonstração dos Resultados 2018 2017
Receita Bruta 5.905.549 4.719.108 
(-) Impostos,  abatimentos e devoluções (879.214) (701.657)
(-) Custo de serviços e mercadorias (1.417.274) (1.818.043)
(=) Lucro Bruto 3.609.061 2.199.408 
(-) Despesas com pessoal/vendas/administrativas (3.451.896) (2.412.671)
(+) Resultado financeiro liquido (86.628) (16.938)
 Lucro/Prejuízo Operacional 70.537 (230.201)
( + ) Outros resultados operacionais 1 1 
  Resultado Antes do Imposto de Renda 70.538 (230.200)
( - ) Imposto de Renda e Contribuição Social (13.349) -
  Lucro  Líquido (Prejuízo) do Exercício 57.189 (230.200)
  Lucro Líquido (Prejuízo) por ação do Capital Social 0,12 -0,48

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional: È uma pessoa jurídica de direito privado brasi-
leiro, tem sede e foro na Avenida Senador Queiros, 96, 5º andar salas 501 a 
515, no Bairro Centro/SP. 2. Sumário das principais práticas Contábeis: 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demons-
trações financeiras são definidas abaixo. 2.1 Declaração de conformida-
de: As demonstrações financeiras estão apresentadas com valores expres-
sos em reais pelo regime de competência e foram elaboradas de acordo 

com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legis-
lação societária e os Pronunciamentos Técnicos. 2.2 Ativo e Passivo Cir-
culante e não circulante: O ativo e passivo circulante e não circulante são 
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, variações cambiais incorridas até 
a data do balanço patrimonial. 2.3 Contingência: Não existem contingên-
cias em andamento contra a empresa. 3 - Informações complementares: 
3.1 Capital: O capital é composto de 480.000 ações ordinárias sem valor 
nominal. 3.2. Estoques: Os estoques são avaliados ao preço de custo pela 
média ponderada. 3.3. Ativo imobilizado: O imobilizado está representado 
pelo custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, depreciação 
esta, calculada pelo método linear, atendendo a aplicação do CPC 27. 
Luiz Alberto Whitaker Sobral - Diretor Superintendente; Marton Spitz - 
Diretor Técnico; Fernanda Natalino-Contadora CRC - SP 1SP144709/O

ALÉM MAR COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
CNPJ nº 60.833.092.0001-12

Congresso 
‘é que deve 

decidir’ sobre 
prisão após 
2ª instância

No próximo dia 10, o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
volta a discutir a legalidade 
da prisão após condenação 
em segunda instância. E na 
opinião do senador Lasier 
Martins (Pode-RS), enquanto 
o Congresso Nacional não vo-
tar o projeto que torna legal 
esse tipo de prisão, a questão 
continuará a depender do 
entendimento dos ministros 
da Corte.

“Se o STF recuar de novo 
e determinar que não cabe a 
prisão em segunda instância, 
haverá a libertação de cen-
tenas e centenas de delin-
quentes, de todas as origens 
e naturezas. E é essa apre-
ensão que está dominando o 
sentimento dos brasileiros”, 
alertou.

Lasier lembrou que o pacote 
anticrime e anticorrupção en-
caminhado pelo ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sergio Moro, ao Congresso 
Nacional contém uma propos-
ta nesse sentido. O próprio 
senador também é autor de 
um projeto que regulamenta 
a prisão em segunda instância 
(Ag.Senado).
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Especial

O Guia de Consumo Responsável 
de Pescado, lançado ontem (2) 
pela WWF-Brasil, organização não 
governamental que integra a rede 
do Fundo Mundial Para a Natureza 
(WWF), pesquisou 38 espécies de 
peixe de maior valor comercial, 
que são as mais procuradas pelos 
consumidores

Alana Gandra/Agência Brasil

Do material avaliado, 58% ou o equivalente a 22 espécies 
foram classifi cados na categoria vermelha, como espécies 
oriundas de pescarias ou fazendas não sustentáveis e, que 

por isso, não devem ser consumidas. É o caso do camarão-rosa 
e do tubarão-azul (ou cação).

Na categoria amarela, foram listadas oito espécies, cor-
respondentes a 21% do total, entre as quais se encontram 
a tilápia e o bonito listrado. Embora sejam provenientes de 
fontes que mostram algum risco à sustentabilidade, essas 
espécies podem ser consumidas, mas com moderação. Na 
categoria verde, foram incluídas também oito espécies (21%) 
mais seguras para serem consumidas, como o salmão rosa e 
alguns tipos de moluscos.

A gerente do Programa Marinho da WWF-Brasil, Anna Carolina 
Lobo, especialista em gestão ambiental, observou que entre as 
espécies de pescado situadas na lista verde e recomendadas para 
consumo, nenhuma é produzida no Brasil, como o salmão, por 
exemplo, que vem do Chile. Somente na aquicultura, o país tem 

quatro espécies cultivadas na categoria verde, que são o mexilhão, 
a ostra do pacífi co, a ostra do mangue e a vieira.

O guia revela ainda que, das principais espécies consumidas 
no Brasil e avaliadas pelo WWF-Brasil, apenas 28% têm opção 
de produtos com certifi cação quanto à sustentabilidade de pes-
ca ou cultivo. As espécies de maior valor comercial estão mais 
ameaçadas de extinção, como o camarão, por exemplo. Polvo e 
lagosta são outras espécies ameaçadas. “Estão acabando. Daqui 
a pouco, as pessoas vão parar de consumir” porque não há mais 
disponibilidade”, afi rmou Anna.

Pesquisa indica peixes que podem 
ser consumidos por brasileiros

Povo Paumari pesca pirarucu.

Divulgação/Opan/Adriano Gambarini

Consumo consciente
O guia comprova que, além dos principais problemas enfrenta-

dos pelo Brasil na área pesqueira, que são a sobrepesca e a falta 
de gestão, outra difi culdade é a escassez de informações para o 
público consumidor em relação aos pescados vendidos. “O Brasil 

é um dos grandes países que 
consomem carne de tubarão 
no mundo”. 

Anna Carolina afi rmou que 
o tubarão é um animal em 
extinção, considerado topo de 
cadeia alimentar e importante 
para a biodiversidade marinha, 
mas a população acaba com-
prando tubarão com a falsa 
ideia de que é cação. “As pes-
soas devem evitar (consumir). 
Não dá para ter esse consumo 
desenfreado. As pessoas têm 
que perguntar, procurar se 
informar”, sugeriu.

Segundo a gerente do Pro-
grama Marinho da WWF-Brasil, 
alguns pescados já são certi-
fi cados, tanto de aquicultura, 
quanto de pesca comum. É 
preciso que haja uma mudança 
de comportamento do consumi-
dor, para que ele passe a ques-
tionar sobre a procedência do 
pescado que pretende comprar 
e sua certifi cação.

Além do estado alarmante 
de conservação dessas espécies, Anna Carolina destacou outra 
questão que é a venda dos peixes para o consumidor fi nal intei-
ramente contaminados, com muitas toxinas prejudiciais à saúde. 
Um exemplo é o panga, classifi cado na categoria amarela, que 
deve ser consumido apenas ocasionalmente. 

A gerente do WWF-Brasil observou que algumas espécies de 
panga resultantes do cultivo em aquicultura são as melhores 
para serem consumidas, porque não estão contaminadas com 
toxinas de rios do Vietnã, Tailândia e Camboja, de onde a espécie 
é proveniente.

Método da pesca
Além disso, o consumidor deve estar atento aos métodos da 

pesca, porque alguns são extremamente nocivos. Nos cercos, por 
exemplo, somente as espécies maiores fi cam presas na rede. Anna 
Carolina afi rmou que outras espécies marinhas, como tartarugas 
e golfi nhos, quando capturadas de maneira acidental, devem ser 
devolvidas ao mar por pescadores antes de tirar os cercos da água.

Já o método do arrasto para 
camarão é considerado uma das 
piores técnicas de pesca porque 
acaba trazendo todo o tipo de 
vida existente no fundo do mar. 
“Invariavelmente, somente 10% 
da pesca de arrasto compreen-
dem camarão, que seria o objeti-
vo primário da pesca, e 90% são 
captura acidental, trazendo toda 
essa vida marinha que está no 
fundo do mar”. A maioria chega 
quase morta nos barcos, alertou.

Esse é o primeiro estudo do 
tipo lançado no Brasil, embora 
existam outros similares em 
outros países. “Aqui no Brasil, 
nunca nenhum tipo de guia foi feito em escala nacional, pela nossa 
falta de monitoramento e pela defi ciência de gestão pesqueira no 
país”, disse ela. O estudo levou três anos para ser concluído. A gerente 
do WWF acredita que, se a rede varejista mudar sua postura, adqui-
rindo pescados certifi cados, os estoques poderão ser recuperados 
e um novo levantamento deverá ser feito dentro de alguns anos.

Programas de melhoria
Em alguns lugares da costa brasileira, a WWF-Brasil está im-

plantando programas de melhoria de gestão pesqueira, como no 
litoral norte de São Paulo. Ali, algumas famílias pescam utilizando 
a técnica do cerco fl utuante, oriunda do Japão, com baixo impacto 
ao meio ambiente. Um trabalho é feito também com o consumidor 
fi nal e os donos de restaurantes, além dos pescadores.

“A gente espera que, para o futuro, o cenário esteja muito melhor 
e que a gente tenha conseguido alcançar, por meio dessa parceria 
com o setor privado e com o aumento da conscientização da socie-
dade, melhores níveis de saúde das espécies de peixe”, observou. 
A Páscoa é um ótimo momento para as pessoas pensarem bem na 
hora de levar o pescado para suas casas, lembrou Anna Carolina.

O método do arrasto para camarão é das piores técnicas de pesca porque acaba trazendo todo o tipo de vida 
existente no fundo do mar.

Governo de SP/Divulgação

Pelos rios próximos à capital amazonense é comum encontrar pescadores
nas portas das casas.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de relacionamento e o SEXO 
DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 03 de Abril de 2019. Dia de São Ricardo, Santa Irene, São 
Sixto I, São Gandolfo de Binasco e Dia do Anjo Hariel, cuja virtude é a 
pureza. Hoje aniversaria a cantora e atriz Dóris Day que completa 97 
anos, o ator Eddie Murphy que nasceu em 1961, o ator e cantor Maurício 
Mattar que faz 56 anos e o Padre Fabio de Melo que nasceu em 1971.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau possui grande facilidade em con-
vencer os outros da validade dos assuntos espirituais e das diferenças 
de opinião. É uma pessoa espirituosa e engraçada, uma companhia 
agradável. Possuidora de fortes traços dramáticos pode se deixar levar 
pelas emoções e fazer muitas cenas teatrais. Vivem radicalmente todas 
as suas experiências, retirando das mesmas o que a média das pessoas 
não consegue perceber. No lado negativo precisa vencer a melancolia e 
a tristeza e encarar a vida com clareza e simplicidade. 

Dicionário dos sonhos
NÚ - Estar sem roupa, problemas em família. Ver 
alguém, negócios lucrativos. Ver sua mulher, traição. 
Ver seu marido, ciúmes. Ver noivo ou noiva, intrigas. 
Ver criança, nascimento. Ver pessoa de cor oposta 
à sua, sorte no jogo durante a fase em que sonhou.
Números da sorte: 09, 16, 18, 46 e 71

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

Esta quarta é o vigésimo nono dia da lunação. A Lua faz bons aspectos com Saturno e Plutão que trazem mais estabi-

lidade e segurança. Porém, durante a tarde poderemos perder a medida e cometer alguns excessos. A Lua em tensão 

com Júpiter pode nos fazer exagerar na expressão das nossas emoções. Após este aspecto a Lua vai fi car fora de curso 

e sem fazer aspectos com outros planetas, até ingressar em Áries um pouco antes da meia-noite. Não vai adiantar 

ter pressa nem forçar a barra para tomar decisões durante este período. Com a Lua solta não teremos o controle das 

situações e tudo poderá sair ao contrário do que se esperava. 
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O Sol em seu signo o levará a con-
tatos sociais muito alegres nesta 
metade de semana. Este é um dia 
em que a compreensão das neces-
sidades dos outros. A tarde a Lua 
vai fi car fora de curso e sem fazer 
aspectos com outros planetas, até 
ingressar em Áries um pouco antes 
da meia-noite. 67/467 – Marrom.

O dia é ótimo para reorganizar os 
seus valores e ver o outro lado de 
uma situação. A lida diária com o 
ambiente em que vive será benéfi -
ca. Empenho em suas atividades 
aumentará sua confi ança para uma 
nova fase promissora depois do 
aniversário. 69/469 - Azul.

Mudanças podem tumultuar sua 
vida afetiva e devem ser reali-
zadas com cuidado. Os ânimos 
fi cam exaltados, precisa evitar as 
explosões e a brabeza exagerada 
e fi carmos afastados de provoca-
ções. Comece a manter a rotina 
desde a tarde nesta quarta-feira. 
88/488 – Amarelo.

Bem cedo um bom momento para 
clareza nas comunicações. O 
conhecimento através da raciona-
lidade e o senso de liberdade até 
mesmo na lida diária será decisivo. 
Uma boa nova social dará um novo 
ânimo para o trabalho e trará um 
novo ideal de vida. 57/657 – Verde.

É à hora de dar espaço para o novo, 
inédito e fora do comum. Faça tudo 
bem pensado e planejado, no entan-
to. Com a Lua na fase minguante 
aconselha a terminar suas tarefas 
e recuperar bem a sua saúde. Não 
vai adiantar ter pressa nem forçar a 
barra para tomar decisões durante 
este período. 53/353 – Vermelho.

Cuidado com o desgaste que ati-
tude egoísta provoca, afastando 
pessoa que ama. Tende a afastar 
as pessoas de seu convívio por 
atitudes críticas e negativas. Evite 
preocupar-se com as aparências, 
valorize o prático nesta metade de 
semana. 55/255 – Verde.

Em todos os seus atos evite exa-
geros tanto na confi ança como no 
pessimismo. As viagens e passeios 
serão felizes se feitas a dois e esti-
verem programadas. Final da noite 
com falta de contentamento, mas 
mantenha a rotina em tudo que 
fi zer. 50/450 – Cinza.

Este é um dia em que a compreen-
são das necessidades coletivas 
refl ete seu grau de maior impacto 
em nossa maneira de ser. Precisa 
planejar as situações antes de agir 
preparando o futuro. A Lua em 
tensão com Júpiter pode nos fazer 
exagerar na expressão das nossas 
emoções. 53/153 – Azul.

O dia não é bom para assuntos de 
dinheiro, mas benefi cia a saúde 
e as viagens. A comunicação não 
está favorecida pela falta de cla-
reza e compreensão das palavras. 
Dedique-se ao que mais importa 
a grande riqueza que é a interior. 
45/745 – Amarelo.

Com a Lua fora de curso cultive a 
paciência e evite ser rude em seus 
atos. Use de atos de compreensão e 
tolerância até o irracional na busca 
pela liberdade. Mantenha-se alerta 
a uma boa chance que surgirá em 
sua vida, pois depois ela não se 
repetirá tão cedo. 34/134 – Verde.

Este é um dia em que deve or-
denar o pensamento evitando o 
vagar sem rumo defi nido. Tudo 
que envolva relacionamento e 
amizade terá destaque. Difi cul-
dades podem ocorrer no amor, 
até desentendimentos conjugais 
podem perturbar. 29/829 – Branco.

Com a Lua solta será melhor dia 
ater-se a atividades corriqueiras, 
evitando alterações naquilo que 
já foi programado. Sozinho poderá 
menos e será difícil chegar onde 
pretende. O conhecimento assume 
papel preponderante e benéfi co. 
52/652 – Azul.

Simpatias que funcionam
Livrar-se de problemas: Escreva em papel uma lista 
de todas as difi culdades que tem enfrentado ultima-
mente. Em seguida, pique a folha em pedacinhos e os 
coloque em um saco de papel que deve ser descartado 
num coletor de lixo (recipiente) bem distante de 
onde você mora.  Ao chegar em casa, tome banho, 
vista roupas de cor clara e faça uma outra lista, desta 
vez citando todas as coisas positivas que você deseja 
conquistar ao longo do ano. Por fi m, dobre o papel 
guardando-o entre as páginas de um livro. 

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Mostra-
dor das

estações
no rádio

Indumen-
tária de
grupos

folclóricos

Gorilas,
babuínos,
micos e
monos

Acrescen-
tar, em
inglês

Realizam
chamada
telefônica

(?) entre
nós: em

particular

O açúcar
produzido
do melaço
da cana

Função do
vírus, na
guerra

biológica
Descrente
na existên-
cia de Deus

(fem.)

Tecla que
inicia a

gravação

Tira (o
preso) da
peniten-
ciária

Condição
do item 

que "pesa"
no bolso

Iodo
(símbolo)
Orelha, 

em inglês
Molécula-

grama
Minuto
(abrev.)

Campo
biomédi-
co a que
Leonardo
Da Vinci
se dedi-

cou como
diletante

Arma
indígena
Promon-

tório
Rumou
Vila (?),

município
capixaba

Braço, em
inglês

Religioso
monástico

Prancha de
madeira

Pode vaiar
ou aplaudir

Alcoólicos
Anônimos

(sigla)
Botequim

Político da
Câmara

Municipal
Em + este

Local para o qual deve se dirigir
o brasileiro que queira um 
visto para entrar nos EUA

Material de artesanato

Estado 
nordestino

Fruto
brasileiro

Muito animados
Informação no rótulo 

de alimentos
industrializados

Relâm-
pago

Pequeno
presente

Privativa

Recurso
da poesia

Armadilha
para pei-

xes (bras.)

Furgões;
peruas

Cenário,
em inglês

(?) das
Bruxas: 31
de outubro

Zelosa
Classe;

categoria
(fig.)

"(?) Cas-
murro", ro-
mance de
Machado
de Assis

Deixe
indefeso

3/add — arm — ear — set. 7/cercada. 8/garridos.

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171

netjen@netjen.com.br

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  8.846.048,17 9.115.122,40
Caixa e Equivalentes a Caixa  919.055,02 1.184.250,48
Clientes  1.005,10 -
Imóveis à Venda  7.925.166,91 7.925.166,91
Adiantiantamento a Empregados  174,11 338,13
Tributos a Recuperar  647,03 5.366,88
Não Circulante  23.952.329,35 23.738.384,95
Créditos a Receber  592.104,00 592.104,00
Depositos e Cauções  371.955,97 125.692,02
Investimentos  384.319,69 384.319,69
Imobilizado  22.603.949,69 22.636.269,24
Total do Ativo  32.798.377,52 32.853.507,35

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  50.311,77 82.719,89
Financiamentos  9.581,01 40.835,40
Obrigações Trabalhistas e Sociais  24.780,10 24.818,18
Obrigações Tributárias  15.950,66 17.066,31
Não Circulante  24.295.754,08 24.278.922,87
Fornecedores  21.264.076,78 21.264.076,78
Créditos de Pessoas Ligadas  1.351.677,30 1.334.846,09
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  1.680.000,00 1.680.000,00
Patrimônio Líquido  8.452.311,67 8.491.864,59
Capital Social  952.901,00 952.901,00
Reservas de Lucros  7.499.410,67 7.538.963,59
Total do Passivo  32.798.377,52 32.853.507,35

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro 2018
  2018/R$ 2017/R$
Receita Operacional Bruta
Vendas de Produtos e Arrendamentos  42.169,96 45.949,40
(-) Impostos s/Receitas  1.539,20 1.677,17
Receita Operacional Líquida  40.630,76 44.272,23
Despesas Administrativas  121.217,29 163.181,32
Depreciação  38.458,07 6.489,30
Impostos e Taxas  9.940,99 14.170,16
Despesas Financeiras  (127.425,74) (165.586,67)
Lucro/Prejuízo Antes 
 dos Efeitos Fiscais  (1.559,85) 26.018,12
Imposto de Renda e 
 Contribuição Social  37.993,07 51.334,88
Prejuízo Líquido do Exercício  (39.552,92) (25.316,76)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2018/R$ 2017/R$
 operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  (39.552,92) (25.316,76)
Ajuste por:Depreciações e Amortizações  38.458,07 6.489,30
Lucro Liquido Ajustado  (1.094,85) (18.827,46)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  (1.005,10) 3.543,80
Tributos a Recuperar  4.719,85 (4.943,64)
Depositos e Cauções  (246.263,95) (116.242,02)
Outros ativos  164,02 146,78
Aumento (Redução) das contas do passivo
Financiamentos  (31.254,39) -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  (38,08) (1.580,50)
Obrigações Tributarias  56,92 (783,85)
Imposto de Renda e Contribuição Social  (1.172,57) 2.345,07
Fluxo de Caixa das atividades
 operacionais  (275.888,15) (136.341,82)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução na Aquisição 
 de Imobilizado  (6.138,52) (5.807,76)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  (6.138,52) (5.807,76)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Aumento (Redução) de Empréstimos 
 e Financiamentos  16.831,21 (120.718,04)
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Financiamentos  16.831,21 (120.718,04)
Fluxo de caixa do exercício  (265.195,46) (262.867,62)
Saldo no início do exercício  1.184.250,48 1.447.118,10
Saldo no final do exercício  919.055,02 1.184.250,48
Fluxo de caixa do exercício  (265.195,46) (262.867,62)

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

A Diretoria Marcial Celso de Lima - CRC 1SP159694/O-5

Agropecuária Oriente S.A.
C.N.P.J. 54.828.736/0001-81

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referente ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 11 de Março de 2019.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reserva de Lucros Reserva Legal Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  952.901,00 7.348.383,39 190.580,20 8.491.864,59
Resultado do Exercício  - (39.552,92) - 39.552,92
Em 31/12/2018  952.901,00 7.308.830,47 190.580,20 8.452.311,67

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com 
o CPC PME, em concordância com às Leis nº 6404/76, 11638/2007 
e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem depósi-
tos bancários (R$1.324,74 em 2018 e R$903,58 em 2017) e apli-
cações financeiras (R$917.730,28 em 2018 e R$1.183.346,90 em 
2017). 3- Imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição 
(R$22.896.546,63 em 2018 e R$22.890.408,11 em 2017), menos a 
depreciação acumulada (R$ 292.596,94 em 2018 e R$254.138,87 
em 2017). As depreciações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 4- As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 5- O 
Capital Social é de R$952.901,00 totalmente integralizado e repre-
sentado por 690.450.594 ações ordinárias sem valor nominal. 6- O 
Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com base 
no lucro presumido.

COMPCOMPCOMPCOMPCOMPANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIALANHIA INICIADORA PREDIAL
CNPJ Nº. 60.583.507/0001-47

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas, o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.

São Paulo, 18 de janeiro de 2019 A Diretoria
 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Ativo      31.12.2018     31.12.2017
Ativo Circulante
Disponibilidades 527.388,22 367.710,29
Aplicações Financeiras 9.382.026,27 6.629.597,22
Contas à Receber 184.124,67 70.524,60
Despesas Antecipadas 3.382,44 4.322,00
Total do Ativo Circulante 10.096.921,60 7.072.154,11
Ativo Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 8.310.669,93 7.975.635,85
Imóveis 7.388.705,67 7.199.219,11
Devedores Diversos 618.650,04 503.650,04
Depósitos Judiciais 280.337,09 258.481,49
Impostos à Recuperar 22.977,13 14.285,21
Investimentos 678.026,95 671.783,28
Participação no Capital de Outras Sociedades 370.000,00 370.000,00
Outros Investimentos 308.026,95 301.783,28
Imobilizado 631.470,88 533.280,91
Móveis e Utensílios, Máquinas e Acessórias 57.170,67 62.535,32
Veículos 7.365.847,65 7.249.247,28
Outras Imobilizações 280.880,34 268.051,80
( - ) Depreciações Acumuladas (7.072.427,78) (7.046.553,49)
Total do Ativo Não Circulante 9.620.167,76 9.180.700,04
Total do Ativo 19.717.089,36 16.252.854,15

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2018     31.12.2017
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas 27.715,74 32.662,59
Impostos à Pagar 267.558,62 250.474,01
Dividendos à Pagar - 27.304,63
Contas à Pagar 557.016,99 499.858,91
Provisão para Contribuição Social 52.647,90 66.932,68
Provisão para Imposto de Renda 137.412,24 146.786,78
Total do Passivo Circulante 1.042.351,49 1.024.019,60
Passivo Não Circulante
Contas à Pagar 352.682,31 176.867,69
Total do Passivo Não Circulante 352.682,31 176.867,69
Patrimônio Líquido
Capital Social 4.134.773,52 4.134.773,52
Reservas de Capital 148.058,05 148.058,05
Reserva Legal 1.397.837,49 1.397.837,49
Reservas de Lucros 12.641.386,50 9.371.297,80
Total do Patrimônio Líquido 18.322.055,56 15.051.966,86

Total do Passivo 19.717.089,36 16.252.854,15

 Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

     31.12.2018      31.12.2017
Receita Operacional Bruta 6.031.853,36 5.745.758,78
Receitas de Locação de Imóveis 6.031.853,36 5.745.758,78
Despesas (Receitas) Operacionais (1.898.873,50) (3.687.275,54)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (941.304,25) (971.053,93)
Despesas Financeiras - (86,60)
Despesas Tributárias (253.026,07) (243.010,80)
Despesas Imobiliárias (249.544,57) (308.316,56)
Outras Despesas Administrativas (1.094.425,13) (1.058.181,53)
Despesas Patrimoniais (44.455,69) (1.442.233,25)
Outras Despesas (312,39) (2.637,90)
Receitas Financeiras 684.194,60 299.245,03
Receitas Diversas - 39.000,00
Resultado Antes dos
  Impostos e Contribuições 4.132.979,86 2.058.483,24
Provisão para Contribuição Social (233.294,72) (195.937,24)
Provisão para Imposto de Renda (629.596,44) (520.270,14)
Saldo à Disposição da Diretoria 3.270.088,70 1.342.275,86

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

      31.12.2018      31.12.2017
Atividades Operacionais 3.314.544,39 2.784.509,11
Lucro Líquido do Exercício 3.270.088,70 1.342.275,86
Depreciações 44.455,69 1.442.233,25
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (596.583,92) 758.398,59
Contas à Receber (113.600,07) (4.834,27)
Despesas Antecipadas 939,56 174,40
Imóveis (189.486,56) 306.258,31
Devedores Diversos (115.000,00) -
Depósitos Judiciais (21.855,60) -
Impostos à Recuperar (8.691,92) -
Acréscimo de Investimentos (6.243,67) 205.685,75
Acréscimo do Imobilizado (142.645,66) 251.114,40
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 194.146,51 9.224,32
Contribuições e Encargos à Recolher (4.946,85) (9.101,81)
Impostos à Pagar 17.084,61 18.694,78
Contas à Pagar 205.668,07 (6.826,87)
Contribuição Social sobre Lucro (14.284,78) (5.686,70)
Imposto de Renda (9.374,54) 12.144,92
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 2.912.106,98 2.016.886,20
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 6.997.307,51 4.980.421,31
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 9.909.414,49 6.997.307,51
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 2.912.106,98 2.016.886,20

renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2018 e serão recolhidas nos
devidos prazos. O contas à pagar registrado no passivo não circulante
refere-se a valores em caução como garantia de alugueis. As receitas e
despesas foram contabilizadas pelo regime de competência. A contribui-
ção social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita
ajustada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a
receita ajustada acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em
cada trimestre, conforme previsto na Legislação. O regime tributário adota-
do pela empresa no ano calendário de 2018, foi o de lucro presumido. O
capital social totalmente subscrito e integralizado, está representado por
4.134.773 ações ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. O
lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2018, fica à disposição
da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder
de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de
caixa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em
bancos = 527.388,22; Aplicações financeiras de curto prazo = 9.382.026,27;
Caixa e equivalentes de caixa = 9.909.414,49.

São Paulo, 18 de janeiro de 2019

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demons-
trações contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018, foram preparadas de acôrdo com as disposições contidas nas prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas esta-
belecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas
Contábeis - As aplicações financeiras estão representadas por aplicações
de curto prazo, registradas ao custo de aquisição. O contas à receber são
valores devidos por terceiros, que serão recebidos nos próximos exercíci-
os. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão lançados pelo
seu custo de aquisição. Na conta devedores diversos estão registrados os
valores à receber de terceiros. Os depósitos judiciais estão em garantia de
processos de IPTU sobre imóveis, processos trabalhistas e demais pro-
cessos judiciais. O imobilizado está registrado ao custo de aquisição, e a
depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que le-
vam em consideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no
resultado do exercício. O contas à pagar, são as obrigações assumidas
com terceiros, cujos pagamentos serão efetuados no próximo exercício.
As provisões para a contribuição social sobre o lucro e para o imposto de

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Capital Reservas Reserva Reservas
Patrimônio Líquido            Social       de Capital             Legal           de Lucros                Totais
Saldo em 31.12.2016 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 8.029.021,94 13.709.691,00
Lucro Líquido do Exercício - - - 1.342.275,86 1.342.275,86
Saldo em 31.12.2017 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 9.371.297,80 15.051.966,86
Lucro Líquido do Exercício - - - 3.270.088,70 3.270.088,70
Saldo em 31.12.2018 4.134.773,52 148.058,05 1.397.837,49 12.641.386,50 18.322.055,56

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 18 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa
Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; (ii) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleger
os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do Presidente e do
Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da
Companhia; (v) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (vi) atualizar o capital autorizado da
Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: (vii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício de 2019; (viii) fixar a remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019; (ix) aprovar
a consolidação do Estatuto Social da Companhia; (x) rerratificar o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária 
da Companhia de 29 de novembro de 2018; e (xi) instruir o voto da Companhia, na condição de acionista única da Santo Antônio 
Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as
mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv”, “v”, “vii”, “viii” e “ix” acima no âmbito de sua subsidiária integral. Instruções
Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de 
mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo,
03 de abril de 2019. Madeira Energia S.A. - MESA. Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração.
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Evento gratuito 
e on-line sobre 

o cenário 
econômico do 

Brasil
A Sankhya promoverá no 

próximo dia 10 deste 
mês, o Sankhya Live, 

evento gratuito transmitido ao vivo 
pela Internet a todo Brasil. A live 
contará com a presença de William 
Waack, que ministrará a palestra 
“100 dias do novo governo. Quais 
as perspectivas políticas e econô-
micas?”. O renomado jornalista irá 
abordar como tudo o que acontece 
no Brasil refl ete na gestão dos 
negócios: as reformas, a economia, 
a conjuntura política e como as 
empresas que entendem bem este 
cenário conseguem tomar decisões 
cada vez mais estratégicas e garan-
tir um crescimento sustentável. 
“Será uma oportunidade única 
para os interessados em saber mais 
sobre as expectativas do futuro 
do nosso país, bem como a gestão 
poderá mudar nossa realidade, 
impactando não só o negócio das 
empresas, como também uma 
sociedade como um todo”, afi rma 
Felipe Calixto, CEO da Sankhya, 
ressaltando que aguarda mais de 
2 mil inscritos para participar do 
evento. O Sankhya Live é direcio-
nado qualquer pessoa interessada 
pelo tema, clientes e parceiros da 
empresa. Os interessados podem 
fazer as inscrições por meio do link: 
http://www.sankhya.com.br/live/.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 E

55
B-

9F
B3

-E
99

A-
91

52
.



São Paulo, quarta-feira, 03 de abril de 2019Página 8

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:  ARTHUR CHAVENCO DA CONCEIÇÃO, estado civil  solteiro, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido em  São Paulo - SP, no dia 20/09/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Milton Teixeira da Conceição e de Márcia 
Cristina Chavenco da Conceição. A pretendente:  YANDRA DE CARVALHO SILVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/01/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ariovaldo Silveira e de 
Luciane de Carvalho Silveira.

O pretendente:  JOSE RIBEIRO NETO, estado civil  solteiro, profi ssão do comércio, nascido 
em Brotas de Macaubas - BA, no dia 15/04/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lourivaldo Ribeiro dos Santos e de Ana Oliveira Santos. A pretendente: 
VANILDA DE OLIVEIRA BRAGA, estado civil  solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida 
em  São Paulo - SP, no dia 24/09/1987, residente e domiciliada nesta Capital São Paulo - SP, 
fi lha de Manoel Francisco Braga e de Maria do Remédio do Nascimento.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS LIMA, estado civil  solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/02/1983, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos Lima e de Vera Clara do 
Nascimento. A pretendente: MARINA UGO GOMES, estado civil  solteira, profi ssão 
psicopedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 18/10/1986, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Gomes Júnior e de Giliola Marisa Ugo Gomes.

O pretendente: IGOR DE OLIVEIRA, estado civil  solteiro, profi ssão tecnico em celulares, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/06/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jairo Barbosa de Oliveira e de Patricia Alves dos Santos. A pretendente: 
MONIQUE DOS SANTOS PAZZINI, estado civil  solteira, profi ssão estagiária de direito, 
nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 15/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sandro Pazzini e de Jaci dos Santos.

O pretendente: GABRIEL SPINA DOS SANTOS, estado civil  solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Renato dos Santos e de Maria Raquel Spina dos Santos. A pretendente: 
ANA PAULA SANCHES COLELLA, estado civil  solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 10/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Roberto Colella e de Alexandra Sanches Colella.

O pretendente: BRUNO VINICIUS BARBOSA, estado civil  solteiro, profi ssão encarregado de 
Recursos Humanos, nascido em Guarulhos - SP, no dia 03/07/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Zelia Maria Barbosa. A pretendente: ANDREZA 
SILVA OLIVEIRA, estado civil  solteira, profi ssão consultora juridica, nascida em Itabuna - BA, 
no dia 10/11/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivanilda 
Silva Oliveira.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DE SOUZA MENDONÇA, estado civil  divorciado, 
profi ssão analista de câmbio, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/12/1981, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Mendonça Telles e de 
Marilda Fatima de Souza Mendonça. A pretendente: CRISTIANA ANDRADE BRUNO, estado 
civil  solteira, profi ssão analista de controles internos, nascida em Santo Anastácio - SP, no dia 
04/02/1976, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto 
Cançado Bruno e de Ana Augusta Andrade Bruno.

O pretendente: RICARDO MAEDA LIBERADO, estado civil  solteiro, profi ssão gerente de 
tecnologia, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/03/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Liberado Filho e de Marieta Maeda 
Liberato. A pretendente: GLAUCIANA APARECIDA DA GUIRRA, estado civil  solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Sabaúdia - PR, no dia 23/10/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Augustinho da Guirra Neto e de Elena 
Aparecida da Guirra.

O pretendente: ULISSIS CARLOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão desenhista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 21/02/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Idalci Carlos Pereira e de Silvia Helena da Cruz Pereira. A pretendente: CAROLINE 
MOREIRA GREGORIO, estado civil  solteira, profi ssão tecnica de informática, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 09/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Carlos Bonadio Gregorio e de Suzane Moreira Neves Bonadio Gregorio.

O pretendente: FERNANDO CARDOSO FONGOSI, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 15/02/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Fongosi e de Greice Cardoso Fongosi. A pretendente: 
GABRIELLA ROSSETO, estado civil  solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 10/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Adilson da Silva Rosseto e de Keila Viegas Rosseto.

O pretendente: LEANDRO GRILLI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 12/03/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Guilherme Grilli Neto e de Ofelia Sconamiglio Grilli. A pretendente: TELMA SEDRAN 
GALLO, estado civil  solteira, profi ssão representante comercial, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 09/06/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Antônio Gallo e de Lucileia Sedran Gallo.

O pretendente: WOJCIECH JULIAN LIPSKI, estado civil  solteiro, profi ssão restaurador, 
nascido em Polônia, no dia 30/06/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Julian Lipski e de Halina Elizbieta Lipska. A pretendente: MARILDA CRISTINA 
CARNEIRO BRETAÑA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 27/08/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Benedito Carneiro e de Geralda Jorgina Carneiro.

O pretendente: OSVALDO RODRIGO MOREIRA DE LIMA, estado civil  solteiro, profi ssão 
funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/07/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Alves de Lima e de Maria de Lourdes 
Moreira Trajino. A pretendente: ROSEANE FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Flores - PE, no dia 03/06/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo da Silva e de Luiza Rita Ferreira da Silva.

O pretendente: VLADIMIR HOLMO, estado civil  divorciado, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 13/09/1966, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Estevam Holmo Lao e de Clara Fibra Holmo. A pretendente: VANESSA APARECIDA 
ANDUOLO, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/05/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de André Anduolo 
e de Nurimar Aparecida Maria Anduolo.

O pretendente: VINICIUS SANCHES INFANTE DE SOUZA, estado civil  solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Anastacio de Souza e de Magali Sanches 
Infante de Souza. A pretendente: GLENIA DANIELE BABETO, estado civil  solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/03/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marcos Babeto e de Cleusa Cardoso da Silva 
Babeto.

O pretendente:  MAURO WANZO HOHL, estado civil solteiro, profi ssão analista de seguros, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 23/05/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Mauro Antonio Hohl e de Thais Helena Ribeiro Wanzo Hohl. A pretendente: 
BARBARA NETO CORREIA, estado civil  solteira, profi ssão enfermeira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 17/11/1992, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiz Carlos Neves Borges Correia e de Paula Maria Ribeiro Neto Correia.

O pretendente: CASSIO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Barra - BA, no dia 07/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Elenizi Pereira dos Santos. A pretendente: KARINA PACHECO DA SILVA, 
estado civil  solteira, profi ssão ajudante, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1991, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Pacheco da Silva e de 
Maria Cicera Bezerra da Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, 
profissão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1958), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Benedito dos Santos e 
de Nair Bernardo. A pretendente: MAGALY APARECIDA MARQUES DA SILVA, 
estado civil viúva, profissão do lar, nascida em: São Paulo, SP, no dia (20/10/1959), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Isidoro Marques 
e de Alzira Liuti Marques. 

O pretendente: LUCAS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
engenheiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Souza dos Santos e de 
Rosemeire Maria da Silva. A pretendente: ÉRIKA OLIVEIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão arquiteta, nascida em; São Paulo, SP, no dia (09/05/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Gildo da Silva 
e de Roselina Antonia de Oliveira. 

O pretendente: VINÍCIUS MORAES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autonômo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Gilson Alves dos Santos e de Sandra 
Cristina Moraes dos Santos. A pretendente: LARISSA LIMA FERREIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em; São Paulo, SP, no dia (19/06/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Clayton Neris Ferreira 
e de Zumara Barbosa Lima. 

O pretendente: LUCAS DA SILVA GOMES, estado civil solteiro, profissão 
repositor, nascido em Igaporã, BA, no dia (16/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Joaquim Gomes e de Anelita 
Nogueira da Silva Gomes. A pretendente: POLIANA DA SILVA PEREIRA, estado 
civil solteira, profissão domestica, nascida em Igaporã, BA, no dia (04/04/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luiz Pereira da Silva 
e de Creuza da Silva. 

O pretendente: JOÃO ANTÔNIO FEITOZA DIAS, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em Brasília, DF, no dia (26/02/2000), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Fábio dos Santos Dias e de Maria de Fátima 
Feitoza. A pretendente: JENNIFER RIBAS VIANA, estado civil solteira, profissão 
atendente de telemarketing, nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (28/05/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Batista Viana 
e de Simone Ribas da Silva Viana. 

O pretendente: JEFERSON EDUARDO TEIXEIRA, estado civil solteiro, profissão 
agente de apoio, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lourival Eduardo Teixeira e 
de Elisabete Tavares da Silva Teixeira. A pretendente: JENIFFER FELIPE DA 
COSTA, estado civil solteira, profissão freelance, nascida em; São Paulo, SP, no 
dia (19/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sandra Regina Felipe da Costa. 

O pretendente: BRENNO RICARDO DOS SANTOS VALVERDE, estado civil 
solteiro, profissão cozinheiro, nascido em Brasilia, DF, no dia (04/11/1994), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alisson Ricardo 
Pereira Valverde e de Zuleide Batista dos Santos. A pretendente: SHIRLEY 
LOPES BORGES DA COSTA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em; 
São Paulo, SP, no dia (20/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Adailton Borges da Costa e de Cilene Lopes dos Santos Costa. 

O pretendente: WILSON SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rivaldo Francisco dos Santos e de Maria da 
Silva Regis dos Santos. A pretendente: KARINE DE JESUS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em; São Paulo, SP, no dia (18/02/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Emilia Raimunda 
da Silva. 

O pretendente: ADELINO DA SILVA MATOS, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em Monte Santo, BA, no dia (14/10/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Hamilton da Silva Matos e 
de Maria Balbina de Silva. A pretendente: NATALIANE PASCOAL SOBRINHO, 
estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em Arapiraca, AL, no 
dia (25/12/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
José Pascoal Sobrinho e de Maria José Sobrinho. 

O pretendente: BRUNO DA SILVA NEVES, estado civil solteiro, profissão pintor, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (26/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Sérgio Lages Neves e de Ana Paula 
Gomes da Silva. A pretendente: GABRIELLE DA SILVA MACEDO, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em; São Paulo, SP, no dia 
(28/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos 
Alves de Macedo e de Edvania Aprigio da Silva. 

O pretendente: LEVI CELSO LEÃO, estado civil divorciado, profissão auxiliar de 
manutenção predial, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/10/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Izildinha Leão. A pretendente: 
CAROLINA CAIMME CAMARGO SANTANA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em; São Paulo, SP, no dia (01/02/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Antonio Camargo Santana e de Maria 
Aparecida Lucas Santana. 

O pretendente: JOSÉ LUÍS DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz dos Santos e de Maria Ivone dos 
Santos. A pretendente: TATIANA MARIA ARAUJO, estado civil solteira, profissão 
pedagoga, nascida em; São Paulo, SP, no dia (14/08/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Silva Araujo e de Marcolina Maria 
da Conceição Araujo. 

O pretendente: LUIZ CARLOS DE SANT'ANA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1972), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Crispim Martins de Sant'ana e de 
Rosalina Damasceno Sant'ana. A pretendente: VANDA PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida em; São Paulo, SP, no 
dia (25/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edna Pereira dos Santos. 

O pretendente: PAULO CESAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
passador, nascido em Guaira, SP, no dia (02/05/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alcides Nunes dos Santos e de Sandra Regina 
Dias de Freitas Santos. A pretendente: JESSICA DO PRADO NOGUEIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em; São Paulo, SP, no dia (17/08/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Carlos Nunes 
Nogueira e de Adriana Lucia do Prado Nogueira. 

O pretendente: JONAS BORGES RODRIGUES, estado civil solteiro, profissão 
ajudante geral, nascido em Foz do Iguaçu, PR, no dia (31/10/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Borges Rodrigues e de 
Daici Maria Borges Rodrigues. A pretendente: MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão analista de logistica, nascida em; São Paulo, SP, 
no dia (22/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Abiguimar Lourenço dos Santos e de Ivete Aparecida Lourenço dos Santos. 

O pretendente: LUCAS RODRIGUES ALVES, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em Santo André, SP, no dia (28/12/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Alvino Alves Neto e de Renata Rodrigues 
Correia. A pretendente: GABRIELLY ALVES BARBOSA DE OLIVEIRA, estado 

civil solteira, profissão do lar, nascida em; São Paulo, SP, no dia (28/02/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Barbosa de 
Oliveira e de Eliane Oliveira Alves. 

O pretendente: NÉLIO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/12/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Nelson Santos Pereira e de Cremilda 
Maria da Silva. A pretendente: THAIS ALEXSANDRA BRITO DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em; São Paulo, SP, no dia 
(06/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João 
Alexandre dos Santos e de Sheila Alves Brito. 

O pretendente: SAMUEL DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Amaro dos Santos Filho e de Cleonice 
de Souza Francelino dos Santos. A pretendente: BRUNA SOUTO DE LIMA, 
estado civil solteira, profissão autonoma, nascida em; Santo André, SP, no dia 
(07/01/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Klecio 
Rodrigues de Lima e de Crisleide Souto Oliveira de Lima. 

O pretendente: JONATHAN RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/08/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Evangelista da Silva e de Marinete 
Ramos de Sena Silva. A pretendente: TAMIRIS CONSTANTINO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão dobradeira, nascida em; São Paulo, SP, no dia (26/12/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Claudio Roberto da 
Silva e de Ivonete Constantino Santos. 

O pretendente: JOSÉ PEDRO LOPES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
caldereiro, nascido em Maceió, AL, no dia (29/06/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Durval Lopes de Lima e de Joana Ferreira 
de Lima. A pretendente: DORILENE LEOPOLDINO, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, nascida em Maceió, AL, no dia (30/05/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Leopoldino e de Maria Leopoldina de 
Lima. 

A pretendente: JACQUELINE FERREIRA REIS DE PAULA, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em: São Paulo, SP, no dia (20/12/1988), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alberto Cirilo de Paula e de 
Julita Ferreira Reis. A pretendente: ROSANA RAQUEL DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em: São Paulo, SP, no dia 
(24/11/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir 
Luiz dos Santos e de Ana Cristina dos Santos. 

O pretendente: PAULO SERGIO JUSTINO, estado civil divorciado, profissão 
professor, nascido em Andirá, PR, no dia (02/11/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nilson Justino e de Eunice da Silva Justino. 
A pretendente: JOSEFA GOMES DE ARAUJO, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em Itiuba, BA, no dia (03/05/1966), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Alves de Araujo e de Benedita Alves 
de Araujo. 

O pretendente: ANTONIO BARBOSA DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profissão ajudante geral, nascido em Flores, PE, no dia (03/10/1982), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Barbosa da Silva e 
de Maria Lúcia Ferreira da Silva. A pretendente: MILENE MARTINS PEREIRA, 
estado civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em; São Paulo, SP, no 
dia (08/11/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Raimundo Santos Pereira e de Maria Martins da Silva. 

O pretendente: ADIAEL DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
departamento pessoal, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Heleno Justino da Silva e 
de Maria dos Anjos da Silva. A pretendente: DUANE FRANÇA SANTOS UCHOA, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Suzano, SP, no 
dia (27/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Deusimar Urbano Uchoa e de Sueli França Santos Uchoa. 

O pretendente: EDVAN EVANGELISTA DA COSTA, estado civil divorciado, 
profissão armador, nascido em Mansidão, BA, no dia (28/01/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Dias dos Santos e de Floripa 
Costa dos Santos. A pretendente: JOELMA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil 
divorciada, profissão estudante, nascida em Mansidão, BA, no dia (15/07/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Lima Oliveira e 
de Edilma Batista da Silva. 

O pretendente: CARLOS EDUARDO JESUS RIBEIRO, estado civil divorciado, 
profissão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1973), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Vargas Souza Ribeiro 
e de Maria Aparecida de Jesus Ribeiro. A pretendente: BEATRIZ DE OLIVEIRA 
VIEIRA, estado civil solteira, profissão psicologa, nascida em Suzano, SP, no dia 
(16/09/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elismar 
Rodrigues Vieira e de Ionice Lima de Oliveira Vieira. 

O pretendente: APARECIDO ANTONIO, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Antonio e de Amélia Galego Antonio. 
A pretendente: MARIA LÚCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
oficial aministrativo, nascida em; São Paulo, SP, no dia (07/07/1968), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cícero Nogueira dos Santos e de 
Antônia Sampaia dos Santos. 

O pretendente: ALEX DOS SANTOS LEAL, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Duarte Leal e de Rita Bernardina 
dos Santos. A pretendente: LUZIA GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Iguatu, CE, no dia (18/03/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Moraes da Silva e de 
Antonia Gonçalves da Silva. 

O pretendente: GIOVANI BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Ivo da Silva e de Maria Aparecida 
Batista da Silva. A pretendente: GESSICA FERNANDA SALES DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida em Malhada, BA, no 
dia (01/01/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ana 
Sales de Souza. 

O pretendente: OTAVIO FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
soldador, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Augusto de Souza Lima e de Rita 
da Silva Ferreira Lima. A pretendente: THAÍS MARQUES DE SOUZA, estado 
civil solteira, profissão auxiliar de cozinha, nascida em; São Paulo, SP, no dia 
(09/12/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Moisés 
Pereira de Souza e de Rita de Cássia Marques de Souza. 

O pretendente: ÉDER ELIAS JESUS DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, 
profissão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edivaldo dos Santos Silva e de 
Nair Francisca de Jesus Silva. A pretendente: RENATA SANTOS DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profissão analista comercial, nascida em; São Paulo, SP, no 
dia (21/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Mariano Santos de Oliveira e de Maria do Carmo de Oliveira. 

O pretendente: GERIVANIO MANOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em Pesqueira, PE, no dia (14/09/1972), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Honorato da Silva e 
de Rita Quitéria da Silva. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA 
GALINDO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Pesqueira, PE, no dia 
(06/03/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma 
Paz Galindo e de Maria José Teixeira Galindo.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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

O custódio da Terra Santa, o padre 
Francesco Patton, fez um apelo para 
a preservação de Jerusalém como 

“patrimônio comum da humanidade” e para 
a compreensão do valor da cidade e uso da 
diplomacia, além de posições políticas. A decla-
ração foi dada em entrevista ao Vatican News 
paralela a primeira visita ofi cial do presidente 
Jair Bolsonaro a Israel. O brasileiro visitou o 
Muro das Lamentações, local sagrado aos ju-
deus e localizado em Jerusalém, acompanhado 
do premier israelense, Benjamin Netanyahu.

O gesto de Bolsonaro pode signifi car, para 
muitos, o reconhecimento da soberania de 
Israel sobre a região, em detrimento dos 
palestinos. Em contrapartida, o fato de Ne-
tanyahu estar presente pode ser interpretado 
com grande simbolismo de apoio ao Brasil. 
Segundo o representante do papa Francisco, 

é preciso ter consciência ‘de que, quando se 
toca Jerusalém, se toca uma realidade que 
é extremamente delicada’. 

“Eu diria que não devemos esquecer que 
hoje a política de todo o mundo se move 
como se estivéssemos sempre em campanha 
eleitoral. Isso acontece na Itália, aqui e tam-
bém em outros países do mundo. Às vezes 
seria útil usar os tons da diplomacia, com 
a capacidade de tecer formas possíveis de 
reunião em vez de confronto”, alertou. Para 
ele, “faz sentido reiterar o fato de que, quando 
falamos de Jerusalém, devemos ir além das 
categorias políticas e compreender o valor 
que esta cidade tem: uma cidade símbolo 
para as três religiões e depois aqui, em nível 
local, uma cidade símbolo para dois povos, 
o povo judeu e o povo palestino”.

“Em Jerusalém percebe-se sempre uma 

certa tensão de um lado, e depois também 
um certo desejo, do outro”, acrescentou o 
religioso ressaltando que dos dois lados há 
a pretensão de ter alguma exclusividade na 
cidade. Durante a entrevista, ele também fez 
uma refl exão sobre o pedido feito por Fran-
cisco, e pelo rei do Marrocos, Mohammed VI, 
em Rabat, para “preservar” a Cidade Santa 
especialmente para os fi éis das três religiões 
monoteístas - judeus, cristãos e muçulmanos 
- e como um “lugar de encontro e símbolo 
de convivência pacífi ca, onde se cultivam o 
respeito mútuo e o diálogo”. 

Patton ainda ressaltou que o desejo “é 
que cada um dos crentes das três grandes 
religiões, que também têm uma raiz comum, 
possa vir em paz, possa rezar em paz e possa 
também, ouso dizer, aprender a viver a sua 
fé no respeito pela fé dos outros” (ANSA). Declaração foi dada durante visita do presidente Bolsonaro.

Representante do Papa faz apelo 
por diplomacia em Jerusalém

O gesto de Bolsonaro pode signifi car, para muitos, o reconhecimento da soberania de Israel sobre a região, em 
detrimento dos palestinos.
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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:

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

Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

FELIPE PRESENTE COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
farmácia, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/246.FLS.200V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (11/01/1996), 
residente e domiciliado Rua São João das Duas Barras, 139, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Costa da Silva e de Clarice Martins Presente da 
Silva. GABRIELLE CRISTINA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar de produção, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/361.
FLS.247-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil 
novecentos e noventa e três (22/06/1993), residente e domiciliada Rua São João das 
Duas Barras, 139, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildo Luiz da 
Silva e de Celia Adriano Vieira da Silva.

SILAS SOARES DE MOURA CANDIDO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Porto Calvo, Estado de Alagoas (CN:LV.A/020.FLS.028V-MATRIZ DE 
CAMARAGIBE/AL), Porto Calvo, AL no dia quatorze de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (14/08/1995), residente e domiciliado Avenida Naylor de Oliveira, 189, 
Cidade Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Candido e de 
Geone Maria Soares de Moura. ANGELA CECÍLIA IVO MOREIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e um (22/05/1991), resi-
dente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 1562, casa 02, Vila Carmosina, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Moreira e de Nilza Porcino Ivo Moreira.

REGINALDO FERREIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante patrimonial, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-023,FLS.080 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de maio de mil novecentos e setenta e oito (08/05/1978), residente e domici-
liado Rua Itajutiba, 64, Vila Aurea, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Roza 
Alves e de Valdy Ferreira Alves. DÉBORA DE OLIVEIRA SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-035,FLS.09V 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e dois (23/12/1982), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 726, bloco A, 
apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Eraldo Ferreira de Sousa e de Marli de Oliveira Sousa.

MICHAEL BORGES, estado civil divorciado, profi ssão promotor de aplicação I, nas-
cido em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, MG no dia dezoito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (18/01/1983), residente e domiciliado 
Rua França Velho, 37, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Itamar 
Borges e de Rita Maria Candido Borges. TATIANE LOPES FERREIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão vendedora, nascida em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
Belo Horizonte, MG no dia dezessete de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(17/05/1985), residente e domiciliada Rua França Velho, 37, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sílvio Lopes Ferreira e de Sandra Santana de Sena 
Lopes.

VINICIUS DOS SANTOS VIANA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Arujá, neste Estado (CN:LV.A/050.FLS.210V-ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia nove de 
setembro de mil novecentos e noventa (09/09/1990), residente e domiciliado Rua As-
sis Valente, 504, casa 02, Vila Guilhermina, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Emerson Viana e de Lindete dos Santos Viana. DINARA SILVA GUERRA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Ruy Barbosa, Estado da Bahia (CN:L-
V.A/038.FLS.122-RUY BARBOSA/BA), Ruy Barbosa, BA no dia trinta de setembro de 
mil novecentos e setenta e cinco (30/09/1975), residente e domiciliada Rua Jucuruçu, 
745, casa 02, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cesar 
Araujo Guerra e de Maria José da Silva.

JOÃO MANOEL DE FRANÇA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão do lar, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia doze de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco (12/06/1975), residente e domiciliado Rua Gita, 51, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Manoel de França e de Maria 
da Paz da Conceição. ROSINEIDE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/189.FLS.036-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de novembro de mil novecentos e sessen-
ta e oito (09/11/1968), residente e domiciliada Rua Gita, 51, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria de Souza.

LEANDRO DE OLIVEIRA CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A 208,FLS.223-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta e cinco 
(06/05/1985), residente e domiciliado Rua Dança das Borboletas, 19, casa 03, Con-
junto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luciano 
Cabral e de Maria José de Oliveira Cabral. SARINA FERREIRA GALDINO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-474,-
FLS.265-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (11/03/1989), residente e domiciliada Rua Dança das Borboletas, 19, 
casa 03, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Dos Prazeres Galdino da Silva.

JORGE FERNANDO MELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instrutor veicu-
lar, nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/007.FLS.296-RECIFE/PE), 
Recife, PE no dia doze de março de mil novecentos e oitenta e três (12/03/1983), re-
sidente e domiciliado Rua Francisco Vaz, 49, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco da Silva e de Joseni Dione de Melo. 
TANIA REGINA ROCHA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/093.FLS.142-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (22/12/1986), residente e do-
miciliada Rua Francisco Vaz, 49, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Roberto da Rocha Cruz e de Judite Aurea da Cruz.

KEVEN ADRIANO CAJUEIRO CARBONE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/385.FLS.040V-ITAQUERA/
SP), Santo André, SP no dia vinte e cinco de outubro de dois mil (25/10/2000), resi-
dente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 818, casa 03, Vila Regina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Correia Carbone e de Veronice Cajueiro Guima-
rães. DANIELA MENDONÇA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/236.FLS.169-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (18/09/1995), residente 
e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 818, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Daniel Pereira Barbosa e de Sandra Regina Oliveira Mendonça.

ORESTES PIMENTEL SOARES DE MISQUITA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de segurança, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/091.FLS.157V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(13/08/1986), residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 201, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Soares de Misquita e de Raimun-
da Ferreira Pimentel de Misquita. CAROLINA FRANÇA COLMAN, estado civil soltei-
ra, profi ssão analista bancária, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/109.FLS.015-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e oito (14/08/1988), residente e domiciliada Rua Mariano Galvão Bueno Trigueirinho, 
18, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elpidio Colman e de Ana 
Severina França.

MARCELO FERRARI, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em Gua-
rulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia nove de maio de mil novecentos e seten-
ta e um (09/05/1971), residente e domiciliado Rua Presidente Gamal Abdel Nasser, 
30, Gopoúva, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de Norberto Ferrari e de 
Celenê dos Santos Ferrari. ALDIR PATEZ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Tremedal, Estado da Bahia (CN:LV.A/043.FLS.186 
ANAGÉ/BA), Tremedal, BA no dia primeiro de maio de mil novecentos e sessenta e 
nove (01/05/1969), residente e domiciliada Rua Fraternidade, 686, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Amaral da Silva e 
de Alicia Evangelista Patez.

RAFAEL GOMES TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/355.FLS.205V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia deze-
nove de setembro de mil novecentos e noventa e nove (19/09/1999), residente e do-
miciliado Rua Gonçalo Brandão, 44, F, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Rodrigues Tavares e de Vera Lucia Gomes dos Santos. DIANA SOUZA 
ASSUNÇÃO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar geral, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/274.FLS.018-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de fevereiro de mil novecentos e noventa (09/02/1990), residente e domiciliada Rua 
Gonçalo Brandão, 57, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salvador 
Matos Assunção e de Ileia Souza dos Santos.

RAPHAEL DE SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público es-
tadual, nascido em Bauru, neste Estado (CN:LV.A/148.FLS.153V 1º SUBDISTRITO 
DE BAURU/SP), Bauru, SP no dia três de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(03/05/1982), residente e domiciliado Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 336, casa 02, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Re-
nato Custodio da Silva e de Lucia Helena Soares de Souza Silva. LIGIA DA SILVA 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão funcionário público municipal, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/030.FLS.044-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (13/02/1982), residente 
e domiciliada Rua Jerônimo de Abreu do Vale, 310, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Natalino Jose de Oliveira e de Luzia Conceição 
da Silva Oliveira.

PAULO MICHEL SILVA NUNES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.073-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e oito (20/07/1988), 
residente e domiciliado Rua Kampala, 200, bloco 10, apartamento 41, Jardim América 
da Penha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Roque Nunes de Souza e de Ana 
Gloria de Jesus Silva. SHIRLEY LUIZA ZERBINATI, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/118.FLS.079V TU-
CURUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (27/11/1975), residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 749, 
apartamento 13-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Luiz Zerbinati e de Maria Luiza Zerbinati.

JEFERSON APARECIDO MARIANO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil nove-
centos e setenta e nove (15/06/1979), residente e domiciliado Rua Duarte Lobo, 45, bloco A, 
apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jesus Mariano e de Leandra Aparecida Bernardo. ANDRÉIA OLIVEIRA MENDES, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de monitoriamento, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e setenta e oito (10/03/1978), residente e 
domiciliada Rua Duarte Lobo, 45, bloco A, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clovis de Souza Mendes e de Joana Maria Oliveira.

CRISTIAN MICHEL TOMAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/160.FLS.244V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e dois (14/04/1992), residente e 
domiciliado Rua Irará, 429, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Horacio da Silva e de Edite Tomaz do Nascimento. 
ELLEN DORIA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão negociadora, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.065 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e cinco (04/05/1995), residente 
e domiciliada Rua Irará, 429, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Doria de Araujo e de Silvana Regina da Silva 
de Araujo.

OSMAR DE MACÊDO CAMPOS, estado civil divorciado, profi ssão frentista, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de 
mil novecentos e oitenta e dois (28/05/1982), residente e domiciliado Rua Joaquim 
Meira de Siqueira, 289, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Helio Ribeiro Campos e de Maria Aparecida de Macêdo Campos. 
BETINA DIAS DA SILVA JOAQUIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.068 TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e três (07/04/1993), residente e 
domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 289, casa 03, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Joaquim e de Ana Maria 
Dias da Silva.

JAILTON JEFERSON DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV-A-057,FLS.288 IGUAÍ/BA), Iguaí, BA no 
dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e noventa e um (24/05/1991), residente 
e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 21, A, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Josafá Santos Silva e de Jailda Bispo dos Santos. GEISLA DE 
OLIVEIRA BASTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Iguaí, Es-
tado da Bahia (CN:LV-A-057,FLS.227-IGUAÍ/SP), Iguaí, BA no dia onze de julho de 
mil novecentos e noventa (11/07/1990), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro 
Branco, 21, A, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gersulino Alves 
Bastos Filho e de Valdelice Silva de Oliveira.

RONY EDSON DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão monitor, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e se-
tenta e sete (14/10/1977), residente e domiciliado Avenida Coroa de Frade, 12, casa 
01, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Olavo do Nasci-
mento e de Edna Aparecida do Nascimento. IRIS JOSEFA CAMARGO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/124.
FLS.202-SANTA EFIGÊNIA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecen-
tos e sessenta e seis (13/05/1966), residente e domiciliada Rua Nossa Senhora dos 
Remédios, 51, casa 01, Jardim Santo Antônio, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
José Camargo e de Maria Thereza Camargo.

DIEGO ANACLETO CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/102.FLS.089-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (07/12/1987), residente e domiciliado 
Rua Emburi, 82, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Irineu Cardoso e de Maria Auxiliadora Anacleto. DAIANE PENINCK FERREIRA, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/123.
FLS.092 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (24/09/1994), residente e domiciliada Rua Emburi, 
82, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
Ferreira e de Julia Aparecida Peninck.

ALAN BEZERRA MATOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/190.FLS.297V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de abril de mil novecentos e noventa e um (10/04/1991), residente e domiciliado Rua 
da Paz, 1137, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Adilson Felix de Matos e de Gersilene dos Santos Bezerra. MIRIÃ DOS 
PASSOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/392.FLS.155V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de março de 
dois mil e um (02/03/2001), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 1194, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonino 
Alves de Lima e de Nelci Orsi dos Passos Lima.

MARCIO ALVES DE BRITO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, 
nascido em Andradina, neste Estado, Andradina, SP no dia vinte e um de fevereiro de 
mil novecentos e setenta e dois (21/02/1972), residente e domiciliado Rua Deputado 
Romeu de Campos Vergal, 54, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Alves de Brito e de Maria Aparecida Alves de Brito. FA-
BIANA PEREIRA BRITO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Vitória 
de Santo Antão, Estado de Pernambuco, Vitória de Santo Antão, PE no dia dezoito de 
novembro de mil novecentos e setenta e sete (18/11/1977), residente e domiciliada 
Rua Deputado Romeu de Campos Vergal, 54, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Gilvanete Bezerra da Silva.

PAULO SÉRGIO VENEZIANI, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e 
cinquenta e dois (20/06/1952), residente e domiciliado Rua Nova Beira, 274, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romeu Veneziani e de Amalia Aveleiz Veneziani. VIL-
MA VIEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Alcântaras, 
Estado do Ceará (CN:LV-A-005,fl s.069 MERUOCA/CE), Meruoca, CE no dia oito de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e sete (08/01/1967), residente e domiciliada Rua 
Nova Beira, 274, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Vieira de Souza e de 
Maria das Graças Vieira de Souza.

CLEONILDO SOUSA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão diretor de arte, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital, (CN:LV.A/052,FLS.022-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e setenta e oito 
(12/12/1978), residente e domiciliado Rua Nilce, 61, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Clinauto Rocha da Silva e de Maria Rita Sousa Silva. 
ADRIANA CAREN RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, (CN:LV.A/036,FLS.287-SUBDISTRITO VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(10/07/1985), residente e domiciliada Rua Nilce, 61, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues Bezerra e de Geni Rita Rodrigues.

RAFAEL DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão professor de educação 
física, nascido em Fortaleza, Estado de Ceará (CN:LV.A/161.FLS.027-ANTÔNIO BE-
ZERRA/CE), Fortaleza, CE no dia vinte e oito de maio de mil novecentos e noventa e 
cinco (28/05/1995), residente e domiciliado Rua Cintra, 1009, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Sousa e de Maria Lucia 
da Silva Sousa. REBECA EVELYN DE VITO, estado civil solteira, profi ssão bombeira, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/397.FLS.142-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e 
noventa e cinco (29/03/1995), residente e domiciliada Travessa Hilda Gonçalves de 
Oliveira, 14, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Luiz de Vito e de 
Ana Maria Nascimento de Vito.

DIEGO APARECIDO LISBOA BRUNO, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
logística, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/371.FLS.109-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e três (14/12/1993), residente e domiciliado Rua Laços de Ouro, 198, casa 03, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luciano Lisboa Bruno e de Jussara 
Aparecida da Silva. CRISTIANE PEREIRA DE ANDRADE, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/070.FLS.111V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e três (01/06/1983), 
residente e domiciliada Rua Laços de Ouro, 19, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Miquéias Macedo de Andrade e de Aparecida Alves Pereira.

LUCAS GONÇALVES CERQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Santo André, neste Estado, (CN:LV.A/292,FLS.102 ITAQUERA/SP), Santo 
André, SP no dia onze de outubro de mil novecentos e noventa e sete (11/10/1997), 
residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 1053, casa 02, Itaquera, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Pedro Cerqueira e de Elzenir Gonçalves Cer-
queira. MAYARA DOS PASSOS CABRAL, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital, (CN:LV.A/186,FLS.078-V SUBDISTRITO 
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e noventa e 
cinco (19/07/1995), residente e domiciliada Rua Goiatá, 179, A, casa 01, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cloves dos Santos Cabral e de 
Normisa Pereira dos Passos Cabral.

CARLOS EDUARDO BONASSA SELAU, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, 
nascido em Criciúma, Estado de Santa Catarina (CN:LV.A/034.FLS.102-IÇARA/SC), 
Criciúma, SC no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (09/01/1996), 
residente e domiciliado Rodovia Paulino Burigo, 11425, Vila Nova, Içara, Estado de 
Santa Catarina, Içara, SC, fi lho de Luiz Carlos Souza Selau e de Zeide Bonassa. 
CAMILA DE CÁSSIA GONZAGA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/121.FLS.172V IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e oitenta e oito (26/05/1988), 
residente e domiciliada Rua dos Tilburis, 61, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Eduardo Gonzaga e de Fatima Aparecida Gonzaga.

FÁBIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico em eletronica, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/218.FLS.195 TUCURUVI/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de abril de mil novecentos e oitenta e sete (13/04/1987), residente 
e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 764, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Sobrinho e de Adenilsa Alves de Oliveira. ANA-
LIZE RODRIGUES DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Subdistrito de Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/197.FLS.202V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(28/09/1988), residente e domiciliada Rua Serra de São Domingos, 764, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Rodrigues de Moraes e de Sonia 
Aparecida Rodrigues de Moraes.

ADAUTO MARCIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão passador, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, (CN:LV.A/043,FLS.222-SUBDISTRITO VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e sessenta 
e quatro (13/10/1964), residente e domiciliado Rua Jucuruçu, 955, casa 01, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Marciano da Silva e de 
Mercedes Mauricio da Silva. DAGMAR ALVES DE QUEIROZ, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/159,FLS.101-SUB-
DISTRITO PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de março de 
mil novecentos e setenta e dois (16/03/1972), residente e domiciliada Rua Jucuruçu, 
955, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Januário 
Mariano de Queiroz e de Generosa Alves de Queiroz.

LUIZ CARLOS PEREIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital, (CN:LV.A/144,FLS.105V-SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (19/12/1974), 
residente e domiciliado Rua Facheiro Preto, 1053, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Costa e de Odelita Pereira Batista. GABRIELA DU-
ARTE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo - Capital, (CN:LV.A/099,FLS.293 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e dois (13/05/1992), residente e 
domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 05, Viela 04, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Rozeno de Oliveira e de Regina Duarte de Souza.

TATIANA MARIA PIRES DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão enfermei-
ra, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia vinte e cinco de 
maio de mil novecentos e oitenta e cinco (25/05/1985), residente e domiciliada Estra-
da Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 08, apartamento 44, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Jose de Carvalho e de Maria Pires Sousa. 
LÍVIA SCHMIDT DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em Colatina, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/110.FLS.074V COLATINA/ES), Co-
latina, ES no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e nove (14/04/1989), 
residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 08, apartamento 44, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Schmidt de 
Souza e de Lucimar da Silva Souza.

EDUARDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nas-
cido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/219.FLS.035V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e oi-
tenta e sete (17/07/1987), residente e domiciliado Avenida Campanella, 676, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Alves de Oliveira e de Selma 
Lúcia Vasconcelos de Oliveira. DIANE CAITANO FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão especialista em soluções logísticas, nascida em Subdistrito Aclimação, 
nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.078V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), residente e domiciliada Avenida 
Campanella, 676, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Madalena 
Caitano Ferreira.

DEIVID FARIA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de de-
sign, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV-A 193,FLS.33-1º SUBDISTRITO 
DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezenove de setembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (19/09/1984), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 
297, bloco 01, apartamento 127, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Valdécio do Nascimento e de Norma Faria do Nascimento. NADIA RIBEIRO 
DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão consultora fi nanceira, nascida em Subdistrito 
Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV A-065,FLS.53-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta (26/11/1980), residen-
te e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 01, apartamento 127, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Lima Neto e de Maridalva Joaquina 
Ribeiro de Lima.

JEFERSON PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em eletrôni-
ca, nascido em Jequié, Estado da Bahia, (CN:LV.A/004,FLS.223 2º OFÍCIO DE JE-
QUIÉ/BA), Jequié, BA no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/04/1986), residente e domiciliado Rua Três, 65, Jardim Nova Tereza, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, fi lho de Dilton Souza Silva e de Gertrudes Pereira dos Santos. 
KÁTIA LUCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em neste Distrito, (CN:LV.A/083,FLS.096 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (08/08/1985), residente e domi-
ciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 501, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Heleno dos Santos e de Vera Lucia da Silva.

LUCAS HENRIQUE DA SILVA CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de T.I, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/311.FLS.007 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa e oito (31/05/1998), resi-
dente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, torre 01, apartamento 91, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Kleber Ivo Camargo e de Cleide Aparecida 
da Silva Camargo. ANA CLARA DE SOUZA RODRIGUES, estado civil solteira, pro-
fi ssão recepcionista, nascida em Contagem, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/187.
FLS.218-NOGUEIRA-CONTAGEM/MG), Contagem, MG no dia quatro de junho de mil 
novecentos e noventa e sete (04/06/1997), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 391, torre 01, apartamento 91, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Rodrigues Sobrinho e de Norma Aparecida de Souza.

RAFAEL FERREIRA CAVALCANTI, estado civil solteiro, profi ssão agente de cone-
xão, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/631.FLS.201V-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (01/09/1995), residente e domiciliado Avenida Quinze de Janeiro, 
476, Cidade Seródio, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de Jorge Luiz 
Ferreira da Silva e de Roseane da Silva Cavalcanti. KELLY CAVALCANTI MENDES, 
estado civil solteira, profi ssão agente de aeroporto, nascida em Subdistrito Cerqueira 
Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/388.FLS.049V-CERQUEIRA CESAR/SP), São Paulo, 
SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e seis (16/03/1996), re-
sidente e domiciliada Rua Ivo Paixão, 16, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manuel Messias Alves Mendes e de Marcia Cavalcanti da Silva Mendes.

DJACI ARAUJO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia cinco de dezembro de mil novecentos 
e setenta e oito (05/12/1978), residente e domiciliado Rua Mariano Moro, 338, casa 
03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Soares da Silva e de 
Creuza Antonia de Araujo. CLAÚDIA CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta e quatro (28/06/1974), residente e 
domiciliada Rua Mariano Moro, 338, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Severino Pereira da Silva e de Josefa Pereira da Silva.

JANILDO RODRIGUES DO VALE, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em Crateús, Estado do Ceará (CN:LV.A/013.FLS.108-NOVO ORIENTE/CE), Crateús, 
CE no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e quatro (05/04/1994), residente 
e domiciliado Rua Jiparaná, 686, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Senhor Rodrigues do Vale e de Maria do Socorro Rodrigues Silva 
Vale. ÁGATHA ANDRADE DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão recepcionis-
ta, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/233.FLS.095 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (17/09/1995), 
residente e domiciliada Rua Jiparaná, 686, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alessandro Francisco de Almeida e de Rosangela Cristina de 
Andrade.

SEBASTIÃO SILVA FONTES, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de ma-
nuntenção geral, nascido em Jacaré dos Homens, Estado de Alagoas (CN:LV.A/002.
FLS.073-JACARÉ DOS HOMENS/AL), Jacaré dos Homens, AL no dia vinte e nove 
de novembro de mil novecentos e cinquenta e oito (29/11/1958), residente e domici-
liado Rua Pimentel de Távora, 52, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Gonçalves Fontes e de Maria Gomes Silva. MARLENE 
HONÓRIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Areia, Estado da Paraíba 
(CN:LV.A/072.FLS.057-AREIA/PB), Areia, PB no dia vinte e sete de outubro de mil 
novecentos e setenta e dois (27/10/1972), residente e domiciliada Rua Pimentel de 
Távora, 52, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Honório Filho e de Maria Sobrinha da Conceição.

IRISVALDO BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de ma-
nutenção, nascido em Distrito de José Gonçalves, Município de Vitória da Conquista, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/52.FLS.80V JOSÉ GONÇALVES-VITÓRIA DA CONQUIS-
TA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia dezenove de outubro de mil novecentos e 
sessenta e nove (19/10/1969), residente e domiciliado Rua Airton Senna, 641, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Barbo-
sa dos Santos e de Maria Vitoria dos Santos. VANUZIA TEIXEIRA CAETITÉ, esta-
do civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Vitória da Conquista, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/043.FLS.209 JOSÉ GONÇALVES-VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), Vitória da 
Conquista, BA no dia onze de julho de mil novecentos e setenta e três (11/07/1973), 
residente e domiciliada Rua Airton Senna, 641, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laudionor Teixeira Caetité e de Edinice Teixeira 
Caetité.

DIOGO SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de equipamentos bio-
médicos, nascido em Itamaraju, Estado da Bahia (CN:LV.A/090.FLS.112-ITAMARAJU/
BA), Itamaraju, BA no dia dois de março de mil novecentos e noventa (02/03/1990), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 1085, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Costa Silva e de Nivalda Santos 
Silva. RAQUEL SANTOS DE MATOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/295.FLS.167V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e noventa e sete 
(29/09/1997), residente e domiciliada Avenida Caititu, 1085, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Felix de Matos e de Alzi-
rene Santana Santos.

ANGELO DOS SANTOS ROJAS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão engenhei-
ro civil, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/051.FLS.283 ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(28/01/1987), residente e domiciliado Rua Jardel Filho, 208, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Rojas Neto e de Rozimeiri dos 
Santos Rojas. NADJA NAYARA RIBEIRO BRESSANE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:L-
V.A/075.FLS.184V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil 
novecentos e oitenta e oito (26/06/1988), residente e domiciliada Rua Jardel Filho, 
208, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Márcio 
Bressane de Oliveira e de Nayara Cristina Rodrigues Ribeiro Barbosa.

GELSON MONTEIRO SALGADO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão funcioná-
rio público, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de 
mil novecentos e sessenta e dois (13/02/1962), residente e domiciliado Rua Arraial de 
São Bartolomeu, 491, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gelson 
Monteiro Salgado e de Maria Joana Bazilice Salgado. KEILA REGINA DE LARA, es-
tado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital 
(CN:LV.A/094.FLS.069 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil 
novecentos e sessenta e oito (18/04/1968), residente e domiciliada Rua Arraial de São 
Bartolomeu, 491, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio De 
Lara e de Vitória Matias de Lara.

RAUL GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão offi  ce boy, nascido em Sub-
distrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.073 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de março de mil novecentos e noventa e um (14/03/1991), residente e domici-
liado Rua Corveta Jequitinhonha, 420, fundos, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Valdecir Gomes da Silva e de Judite Dias da Silva. GABRIELLA NUNES 
HILLE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Joinville, Estado de Santa 
Catarina (CN:LV.A/103.FLS.281 JOINVILLE/SC), Joinville, SC no dia seis de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e seis (06/02/1996), residente e domiciliada Rua Corveta 
Jequitinhonha, 420, fundos, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osni 
Carlos Hille Junior e de Marilin Nunes.

GABRIEL DO NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/322.FLS.162V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e oito (20/09/1998), residen-
te e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 630, casa 08, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Evangelista Ferreira e de Maria Helena do Nas-
cimento Ferreira. FRANCIELLI FERNANDA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão 
jovem aprendiz, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/372.FLS.068-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e noventa e nove (25/07/1999), 
residente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 630, casa 08, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Lucia Aparecida de Paula.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

São Paulo, quarta-feira, 03 de abril de 2019Página 10

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: RAFAEL DA SILVA BRIGATTO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 30/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Isaias Brigatto e de Ednéia Cordeiro da Silva 
Brigatto. A pretendente: MONICA FRANÇA BATISTA SILVA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento 29/05/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio do Nascimento Silva e de 
Patricia França Batista Silva.

O pretendente: PAIXAO MAYALA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Ambriz-Bengo - ANGOLA, data-nascimento 05/05/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mayala Emanuel e de Joaquina Doya. A pretendente: ALEGRIA 
NAGA CRISTINA, profi ssão: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: Damba-
Uige - Angola, data-nascimento 26/12/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Mpata Masiya e de Madalena Cristina.

O pretendente: MARCOS ANIBAL DE FREITAS SOUZA, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 13/10/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Irene de Freitas Souza. A pretendente: MARIA 
DA CONCEIÇÃO RITA DE VASCONCELOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Belém - PA, data-nascimento 13/07/1966, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Miguel Pereira de Vasconcelos e de Terezinha Rita de Vasconcelos.

O pretendente: SILVIO PEREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR, profi ssão: educador físico, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Vicente - SP, data-nascimento 23/03/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Pereira de Oliveira e de Maria 
de Fatima Silva de Oliveira. A pretendente: KARINA GARCIA FERREIRA, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
18/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Ferreira e de 
Regina Aparecida Garcia.

O pretendente: FELIPE DE PAULA MIRANDA SANTOS, profi ssão: cirurgião dentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 07/05/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Welington Miranda dos Santos e 
de Maria Eliza de Paula Santos. A pretendente: DANIELA ALVES DOS SANTOS, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento 06/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Ramos dos Santos e de Rosa Alves dos Santos.

O pretendente: EDUARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Crateús - CE, data-nascimento 10/03/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Rodrigues de Oliveira e de Maria 
do Socorro de Oliveira. A pretendente: CINTIA RODRIGUES ALVES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 17/03/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Barros Alves e de Maria 
Aparecida Rodrigues Alves.

O pretendente: DAMIÃO ALVES DE LIMA, profi ssão: enc. de estoque, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Bezerros - PE, data-nascimento 18/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mauricio de Lima e de Maria Etiene Alves 
de Lima. A pretendente: VIVIANE DA SILVA, profi ssão: aux. de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: Assis - SP, data-nascimento 18/09/1975, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Juvelina Martins.

O pretendente: WILIAM LANZA OLIVO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 13/04/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Olivo e de Nair Lanza Olivo. A pretendente: 
ELISANGELA BRITO MACEDO, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Cândido Sales - BA, data-nascimento 21/08/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Josafa de Oliveira Macedo e de 
Neusa Xavier Brito Macedo.

O pretendente: EDUARDO RODRIGO GONÇALVES CARVALHO, profi ssão: pintor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 25/07/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Silva de Carvalho e de 
Patricia Simone Gonçalves. A pretendente: GABRIELA NASCIMENTO LUNA BARROS, 
profi ssão: promotora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento 14/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilson 
Luna Barros e de Irailda Ferreira do Nascimento.

O pretendente: BRUNO SANTOS DA SILVA, profi ssão: servente de pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento 29/06/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ademir Manoel da Silva e de Marilene Pereira 
dos Santos. A pretendente: THÁBATA LEITE DANTAS, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento 19/08/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudinei Fernandes Dantas e de Edna de 
Oliveira Leite Dantas.

O pretendente: CARLOS ALBERTO LOPES COUTO, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 01/04/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Regina Célia Lopes Couto. A pretendente: 
JANAINA CASTILHO DOS SANTOS, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 13/11/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Ferreira dos Santos e de Cristina Castilho 
dos Santos.

O pretendente: RODRIGO MENDES TEIXEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 08/02/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Mendes Teixeira e de Alzira Mendes 
Teixeira. A pretendente: DEBORA MERIQUE, profi ssão: gerente comercial, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 18/08/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauro Merique e de Maria Helena de Faria 
Merique.

O pretendente: GERSON EVANGELISTA DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Euclides da Cunha - BA, data-nascimento 22/11/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gildete Evangelista da Silva. A pretendente: 
LUCIENE SANTOS DE SOUZA, profi ssão: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ilhéus - BA, data-nascimento 25/10/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Alves de Souza e de Dalva Barbosa dos Santos.

O pretendente: JOSIELSOM XAVIER DOS PASSOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Oeiras - PI, data-nascimento 28/01/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Xavier dos Passos e de Maria 
Madeira Passos. A pretendente: VALDIVINA ROSA DE JESUS, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Camacã - BA, data-nascimento 17/10/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Germinio Rosa de Jesus e de 
Maria das Graças dos Santos.

O pretendente: RAUL SANTOS DO AMARAL, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 19/03/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Sampaio do Amaral e de Marizete 
dos Santos do Amaral. A pretendente: BRUNA EUNICE DE SOUZA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
24/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Anacleto de 
Souza e de Noilde Eunice de Souza.

O pretendente: CLEBER ALEXANDRE DE MELLO RIBEIRO, profi ssão: solteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 12/07/1982, residente 
e domiciliado em SÃO PAULO, SP, fi lho de Amauri Cista Ribeiro e de Neusa Maria 
de Mello Ribeiro. A pretendente: ISABELA DE CARVALHO ALCÂNTARA, profi ssão: 
psicologa, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento 
13/07/1985, residente e domiciliada em SANTA ISABEL, SP, fi lha de Antonio Livio de 
Alcântara e de Solange Corrêa de Carvalho Alcântara.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE SOUSA COSTA, profi ssão: funileiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 10/08/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcio Henrique Costa e de Cintia Cristina 
Gonçalves de Sousa. A pretendente: CAMILA COSTA VIEIRA, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento 19/04/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Carlos da Silva Vieira e de 
Leila Costa.

O pretendente: JOÃO MARCELO RODRIGUES LOPES, profi ssão: aux. de transporte, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 15/11/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Graciliano Gonçalves Lopes e de 
Elieci Rodrigues Lopes. A pretendente: CAROLINA OLIVEIRA SILVA, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
28/04/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osmar Firmino da Silva 
e de Azenir Oliveira Silva.

O pretendente: LEANDRO FERNANDES MOLINARI, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 28/10/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Molinari e de Maria Clara Santos 
Fernandes Molinari. A pretendente: GLAUCILENE DA SILVA DOMINGUES, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
01/04/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Domingues Filho 
e de Francisca Lino da Silva.

O pretendente: FERNANDO CARNEIRO MACIEL, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento 30/07/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Goes Maciel e de Ana Paula Carneiro 
Maciel. A pretendente: CAROLINE GABRIELLA DA SILVA WELTER, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
23/07/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Welter e de 
Adriana Agueda da Silva.

O pretendente: CHANEL DESSALINES, profi ssão: contrução civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Republica do Haiti, data-nascimento 16/04/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Charles Dessalines e de Maricia Corieland. A pretendente: 
CAMILA DIAS ALEXANDRE, profi ssão: chefe de seção, estado civil: solteira, 
naturalidade: SÃO PAULO - SP, data-nascimento 02/08/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Cleber Santos Alexandre e de Claudina Dias de Jesus.

O pretendente: RAFAEL GOMES DE LIMA, profi ssão: cirurgião dentista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento 27/08/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arami José de Lima e de Jurandi Gomes de 
Lima. A pretendente: LARISSA DE AGUILAR MAGALHÃES, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Águas Formosas - MG, data-nascimento 24/08/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilnâncio Botelho Magalhães e de 
Nilda Dias de Aguilar Magalhães.

O pretendente: EDSON PEREIRA DE TOLEDO, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ivaiporã - PR, data-nascimento 03/11/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Renato Pereira de Toledo e de Rozeli dos Santos 
Toledo. A pretendente: GILMARA TEÓFILO DA SILVA, profi ssão: analista de processo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento 30/07/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Climaco da Silva e de Marinês 
de Sousa Teófi lo.

O pretendente: RAPHAEL CORREIA MENDES, profi ssão: aux.escritorio, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 04/03/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Erival Mendes e de Carla Correia 
Delalibera Mendes. A pretendente: LETICIA ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUZA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
23/09/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Evandro Rodrigues de 
Souza e de Rosangela Batista Alexandre Rodrigues de Souza.

O pretendente: LEONARDO LUIZ MARIANO, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento 25/06/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hernani Luiz Mariano e de Norma Nascimento 
Mariano. A pretendente: MARIA PAULA DA SILVA CHAGAS, profi ssão: coordenadora 
de fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
06/06/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amaro da Silva Chagas 
e de Maria Lucia da Silva Chagas.

O pretendente: GABRIEL RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: aux.administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 24/05/1997, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Abilio José da Silva e de Araci 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: ANDRESSA RIBAS DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 19/12/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jonas Ribas da Silva e de Vera Lucia 
Gonçalves da Silva.

O pretendente: RODRIGO ALVES DOS SANTOS MELO, profi ssão: publicitario, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 15/05/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson Oliveira Melo e de Aparecida de 
Fatima Alves dos Santos Melo. A pretendente: LIVIA APARECIDA SOARES, profi ssão: 
bancária, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
04/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celso Soares e de 
Valdelice Estevam Soares.

O pretendente: ALDO RENATO MEDEIROS FERREIRA, profi ssão: bombeiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 06/06/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Vicente Ferreira e de 
Erenice Medeiros Ferreira. A pretendente: LARISSA REIS TRUJILLO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 15/11/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alberto Trujillo e de Sandrinéia 
Sá Reis Trujillo.

O pretendente: DENIS CICERO DA SILVA, profi ssão: auxiliar operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 08/09/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Cicero da Silva e de Maria Cileide Barreto 
da Silva. A pretendente: RAQUEL FERNANDES DOS SANTOS, profi ssão: publicitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 14/09/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adelmo Fernandes dos Santos e de 
Neusa Fialho Fernandes dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON ALVES DE SOUZA, profi ssão: analista de infraestrutura 
ple, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 12/04/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Alves de Souza e de Ivoneide 
Belo da Silva Souza. A pretendente: SORAIA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: assistente 
social, estado civil: solteira, naturalidade: Feira de Santana - BA, data-nascimento 
21/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antônio Ribeiro da Silva 
Filho e de Maria Nelza Rodrigues de Oliveira Silva.

O pretendente: THIAGO FERREIRA MARTINS ROSA, profi ssão: químico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento 18/01/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Martins Rosa e de Edelaine Ferreira 
Martins Rosa. A pretendente: CAMILA PEREIRA RODRIGUES PARRA, profi ssão: 
fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 
02/02/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Miguel Pereira Parra e 
de Suzane Pereira Rodrigues Parra.
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QUARTA-FEIRA, 03 DE ABRIL DE 2019

AGRESSÃO NO LOCAL DO TRABALHO
Funcionários se agrediram fisicamente no local de trabalho. A empresa 
pode demitir por justa causa, com proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

É OBRIGATÓRIA A MARCAÇÃO DO PONTO ELETRÔNICO DE ENTRADA 
E SAÍDA NA HORA DO ALMOÇO?

Informamos que se os empregados utilizam do controle de horário, 
independentemente se é por meio manual, mecânico ou eletrônico, 
também deverão marcar o período de pausa para repouso/alimentação, 
salvo se existir a pré-assinalação deste período no ponto.

PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS
Enviei os arquivos da DCTFWeb mas não transmiti, preciso acertar 
alguns valores de outras entidades, só consigo alterar depois que trans-
mitir o arquivo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR
Quais empresas são obrigadas a entregar o EFD-Reinf e DCTFWeb, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AS EMPRESAS DO 2° GRUPO QUE IRÃO ENVIAR A 3° FASE E NÃO 
ENCAMINHARAM AS RESCISÕES NA 2° FASE. PODERÃO ENVIAR 
COM ATRASO O E-SOCIAL, SERÃO MULTADAS?

O envio se dará de forma atrasada, pois a empresa tinha até 10 dias 
contados do dia seguinte a extinção do vínculo para informar ao eSocial 
estes desligamentos que ocorreram a partir do dia 10/10/2018 e gerará 
multa para a empresa. O valor da multa será de no mínimo 500 reais, 
conforme determina o artigo 32-A da Lei nº 8.212/1991.

TRANSFERIR FUNCIONÁRIO SEM RESCISÃO
Empresa no regime de lucro presumido pretende abrir uma EIRELLI, para 
transferir os funcionários para o simples nacional, sem efetuar a rescisão, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DE JESUS, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo Amaro - BA, data-nascimento 06/02/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gerinaldo de Jesus e de Rosimeire Oliveira 
de Jesus. A pretendente: VITORIA DE JESUS ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 27/08/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luciene de Jesus Almeida.

O pretendente: SÉRGIO HENRIQUE DOS SANTOS, profi ssão: farmaceutico, estado 
civil: viúvo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 26/04/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Elio dos Santos e de Maria Rita Santos 
Oliveira. A pretendente: LILIANE MARIA BARBOZA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 02/06/1982, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Edson Jose Barboza e de Aliete Maria Barboza.

O pretendente: DIEGO SANTOS DA SILVA, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 02/12/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Luiz da Silva e de Maria Jose Santos de 
Farias. A pretendente: SARAH OLIVEIRA ARBO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 21/08/1998, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Aziz Mikhael Arbo e de Andreia de Oliveira Silva.

O pretendente: SIDNEY DO ROZÁRIO SANTOS, profi ssão: auxiliar gráfi co, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento 12/06/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sinesio Rodrigues dos Santos e de Maria Verônica Antunes do 
Rozário Santos. A pretendente: SABRINA DE SOUZA SILVA, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: Barra - BA, data-nascimento 25/04/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio da Silva e de Eva de Souza Silva.

O pretendente: JOSÉ EVERALDO GOMES SILVA, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Varzea-Remanso - BA, data-nascimento 07/12/1955, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Leopoldino Gomes de Sousa e de Maria da 
Conceição de Sousa. A pretendente: TEREZA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Julio Mesquita - SP, data-nascimento 21/03/1958, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Clemente Francisco de Oliveira e de Josefa 
Ferreira de Oliveira.

O pretendente: JAIME DO CARMO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1980 residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Crezogano Honorato da Silva e de Maria do Carmo da Silva. A 
pretendente: CAMILA DE ALMEIDA JACINTO, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Jacinto e de Rosilene Cristina de Almeida Jacinto.

O pretendente: WILSON PEDRO DE SOUZA, profi ssão: funcionário público municipal, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Icaraima, PR, data-nascimento: 18/08/1970 
residente e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de João Pedro Neto e de Aparecida Maria 
de Oliveira. A pretendente: SÔNIA REGINA DAS GRAÇAS PEREIRA, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Altino Pereira e de 
Sandra Marcília das Graças Pereira.

O pretendente: GABRIEL SANTOS DA SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 04/01/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Fabio da Silva e de Frida Raimunda dos Santos Silva. 
A pretendente: OSANA CRISTINA ALVES DE VASCONCELOS, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mizael Alves de 
Vasconcelos e de Angela Cristina Torati.

É o que revela uma pesquisa feita pela 
Confederação Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) e pelo Serviço de Pro-

teção ao Crédito (SPC Brasil), em parceria com 
o Banco Central  (BC). Os dados mostram que 
85% dos entrevistados conversam em casa sobre 
o orçamento, sendo que metade (51%) discute 
com frequência – número que cresceu 7 p.p. em 
relação ao ano passado – e 21% apenas quando 
a situação fi nanceira não está boa. Além disso, 
15% assumem não tocar no assunto.

Considerando a forma como os rendimen-
tos da família são organizados, 51% mantêm 
os ganhos em contas separadas, com cada 
um administrando suas fi nanças individual-
mente. Outros 25% possuem conta conjunta 
envolvendo todo o rendimento da família e, 
em 19% dos casos, cada familiar separa parte 
dos rendimentos para guardar na conta única 
da família e faz o que quiser com o restante 
do seu dinheiro.

Quando se observa como os casais pensam no 
que se refere à reserva fi nanceira da família, 23% 
dos entrevistados afi rmaram nunca ter sobras no 
orçamento familiar, fazendo com que o dinheiro 
seja sempre direcionado para o pagamento de 
contas básicas. Em 17% dos casos, quando há 
sobras, esse recurso é destinado para uso pes-
soal — percentual que sobre para 23% entre os 

mais jovens. Para outros 17%, o dinheiro fi ca 
guardado para gastos do mês seguinte, enquanto 
15% direcionam para poupança ou algum tipo de 
investimento pessoal e outros 15% guardam o 
valor que sobra em um investimento da família.

Ainda de acordo com o estudo, 79% dos brasi-
leiros que moram com familiares tomam decisões 
sobre os gastos em conjunto com todos da casa. 
Já 21% afi rmam que a última palavra cabe a um 
único morador. No que diz respeito ao uso do 
próprio dinheiro no dia a dia, 91% disseram tomar 
as próprias decisões.

“Independentemente de quem paga as contas, 
se não há diálogo, a tendência é que surjam diver-
gências e gastos que vão extrapolar o orçamento. 
É muito importante manter conversas frequen-
tes para estabelecer alguns pontos, como valor 
disponível para as despesas da casa, se haverá 
sobras para gastos extras e, acima de tudo, defi nir 
uma quantia que possa servir de reserva para 
imprevistos e realização de planos da família”, 
ressalta o Chefe do Departamento de Promoção 
da Cidadania Financeira do BC, Luis Mansur.

Quando o assunto é dinheiro, no entanto, man-
ter um diálogo em casa nem sempre é tarefa fácil, 
já que cada pessoa possui uma forma própria de 
lidar com as contas no dia a dia. O levantamento 
revela que 46% dos casais admitem brigar por 
questões fi nanceiras, sendo que o principal motivo 

das desavenças está ligado aos gastos realizados 
pelo parceiro além de suas condições fi nanceiras 
(38%). Já 54% não costumam entrar em confl ito 
por causa de dinheiro.

A pesquisa também constatou que 89% dos 
entrevistados compartilham com o cônjuge ou 

companheiro quanto ganham por mês, sendo que 
60% sabem o valor exato e 29% apenas a quantia 
aproximada. A grande maioria (95%) costuma 
abrir seus gastos pessoais ao parceiro, sendo que 
66% contam todas as compras que fazem e 29% 
apenas algumas (CNDL/SPC Brasil).

Cresce o número de brasileiros que conversam 
sobre o orçamento familiar em casa

Falar sobre dinheiro tem sido uma rotina cada vez mais frequente entre as famílias brasileiras

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 F

9F
E-

69
7B

-0
19

8-
74

0E
.


