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“Há noites que eu 
não posso dormir 
de remorso por 
tudo o que eu 
deixei de cometer”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro
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Enfrentando processos 
de reestruturação e 
com possibilidade de 

serem privatizadas, as estatais 
federais não dependentes 
do Tesouro Nacional mais 
do que duplicaram os lucros 
em 2018. Segundo relatório 
divulgado pelo Ministério da 
Economia, os ganhos dessas 
empresas passaram de R$ 
28,334 bilhões em 2017 para 
R$ 69,974 bilhões em 2018, 
alta de 147%. Cinco conglo-
merados – Banco do Brasil, 
Caixa, BNDES, Eletrobras e 
Petrobras – concentram 96% 
dos ativos totais e 93% do pa-
trimônio líquido das estatais 
federais. 

Lucro das estatais federais, 
não dependentes do Tesouro, 
aumentou 147% em 2018

Entre os grupos analisados, 
o maior crescimento foi verifi -
cado no Grupo Petrobras, que 
saiu de um lucro de R$ 377 
milhões em 2017 para lucro de 
R$ 26,7 bilhões em 2018, com 
aumento de 6.981,7%.

No caso da Petrobras, o 
aumento ocorreu porque, em 
2017, a companhia fechou 
acordo para encerrar processos 
judiciais movidos por investi-
dores nos Estados Unidos. O 
acerto custou R$ 11,2 bilhões 
e impactou o resultado da pe-
troleira no ano retrasado.

Outro destaque foi o grupo 
Eletrobras, que passou de 
prejuízo de R$ 1,726 bilhão em 
2017 para lucro de R$ 13,348 

bilhões no ano passado. Entre 
os cinco grupos pesquisados, 
somente a Caixa Econômica 
teve redução no lucro, de R$ 
12,488 bilhões em 2017 para 
R$ 10,355 em 2018. Em relação 
à política de pessoal das esta-
tais, o enxugamento do quatro 
continua sendo o principal 
destaque. Em 2018, as estatais 
federais reduziram o efetivo 
em 13.434 empregados. As 
principais reduções ocorreram 
na Caixa (2.728 empregados), 
nos Correios (2.648) e no BB 
(2.195).

Desde dezembro de 2015, 
as estatais federais dispensa-
ram 57 mil empregados, com 
redução de 10,38% do quadro 

Cinco conglomerados – Banco do Brasil, Caixa, BNDES, Eletrobras e Petrobras –

concentram 96% dos ativos totais.

total. A maior parte do enxu-
gamento (44 mil) provém de 
programas de desligamento 
voluntário, que concentraram 
77,79% das dispensas. Segundo 
o Ministério da Economia, os 

planos de desligamento resul-
taram na economia de R$ 6,93 
bilhões na folha de pagamento. 
A economia nas despesas totais 
de pessoal caiu R$ 2,46 bilhões 
de 2015 a 2018, com retração 

de 2,56% nas empresas não 
dependentes do Tesouro. Ao 
ajustar os valores pela infl ação 
ofi cial pelo IPCA, a redução 
foi ainda mais signifi cativa, 
chegando a 14,67% (ABr).

A população subutilizada no 
mercado de trabalho atingiu o 
número recorde 28,3 milhões 
de pessoas no primeiro trimes-
tre, ou seja, 5,6% a mais do que 
no último trimestre de 2018 e 
3% a mais do que no primeiro 
trimestre daquele ano. Os da-
dos são da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios 
– Contínua (Pnad-C), do Ins-
tituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE), iniciada 
em 2012.

De acordo com o IBGE, é 
considerado subutilizado todo 
aquele que está desempregado, 
que trabalha menos do que 
poderia, que não procurou 
emprego mas estava disponível 
para trabalhar ou que procu-
rou emprego mas não estava 
disponível para a vaga. A taxa 

de subutilização também é a 
maior da série histórica: 25%, 
superior aos 23,8% do trimestre 
anterior e aos 24,6% do primei-
ro trimestre de 2018.

O número de pessoas desa-
lentadas, ou seja, aquelas que 
desistiram de procurar empre-
go chegou a 4,8 milhões, 3,9% 
superior (mais 180 mil pessoas) 
em relação ao último trimestre 
de 2018 e 5,6% superior (mais 
256 mil pessoas) em relação ao 
primeiro trimestre do ano pas-
sado. A população fora da força 
de trabalho, ou seja, que não 
está nem trabalhando nem pro-
curando emprego, fi cou estável 
em 65,3 milhões, ante o último 
trimestre de 2018 e 1% supe-
rior (mais 649 mil pessoas) em 
relação ao primeiro trimestre 
de 2018 (64,6 milhões) (ABr).

O secretário especial de 
Previdência e Trabalho do 
Ministério da Economia, Ro-
gério Marinho, disse que está 
ansioso para ouvir alternativas 
à proposta apresentada pelo 
governo federal para a nova 
Previdência. Ele propôs que 
os debates sobre o tema sejam 
feitos de forma técnica. 

“Os opositores já foram gover-
no e sabem da necessidade de 
reestruturação da Previdência. 
Chegou a hora de a oposição 
mostrar qual é o seu projeto”, 
disse o secretário após participar 
do seminário Desafi os para a 
Previdência e a Proteção Social 
no Brasil – evento promovido 
pelo Ipea. “Estamos sôfregos 
e ansiosos para escutar qual é 
a alternativa a ser apresentada 
por aqueles que se colocam con-
tra”, acrescentou. O secretário 
reiterou sua posição a favor da 
integralidade do projeto, que 
prevê uma economia de R$ 1,236 
trilhão ao longo de 10 anos. 

Marinho elogiou a forma 
como a questão tem sido tra-
tada por parte do Parlamento. 
“Tenho sentido um clima mui-
to propositivo no Congresso 
Nacional, ao contrário do que 
ocorria em outras épocas”. 
Segundo ele, o projeto apresen-
tado combate fraudes e cobra 
de quem deve à Previdência, 

Secretário especial de 

Previdência, Rogério Marinho.

A frase “Holocausto nunca 
mais” está projetada nas duas 
torres do Congresso Nacional 
desde o início da noite de 
quarta-feira (1º de maio), em 
referência ao Dia do Holocausto 
e do Heroísmo — “Yom HaShoá 
VehaGvurá”, em hebraico. 
A Confederação Israelita do 
Brasil  ressalta que a iniciativa 
é um tributo à memória dos 
6 milhões de judeus extermi-
nados pelos nazistas durante 
a Segunda Guerra Mundial, 
no episódio mais sombrio da 
história moderna. 

Lembra também o espírito 
de resistência dos que conse-
guiram se rebelar em algumas 
cidades ocupadas pelos na-
zistas e em alguns campos de 

concentração. Além de manter 
viva a memória das vítimas do 
nazismo, o objetivo da data 
é fazer o Holocausto chegar 
ao conhecimento de todos, 
servindo de alerta contra o 
antissemitismo.

Conforme o calendário judai-
co, o Yom HaShoá VehaGvurá 
é lembrado em 27 do mês de 
Nissan, que no calendário gre-
goriano corresponde ao início 
da noite de 1º de maio até o pôr 
do sol do dia 2, feriado nacio-
nal em Israel. Nessa data, os 
estabelecimentos públicos do 
país permanecem fechados, as 
sirenes de ataques aéreos soam 
e os israelenses param por dois 
minutos em homenagem às ví-
timas do nazismo (Ag.Senado).

Placa com fi nal 2
Seu veículo tem placa terminada 

em 2? Se a resposta for sim, você 
tem até o próximo dia 31 para 
regularizar o licenciamento, alerta 
o Detran SP. O calendário anual 
obrigatório começou em abril e 
vai até dezembro, de acordo com o 
fi nal de placa. O valor da taxa é de 
R$ 90,20 e por mais R$ 11 o moto-
rista pode receber o documento em 
casa. Passo a passo está disponível 
em (www.detran.sp.gov.br).

Representantes do governo 
brasileiro descartaram na 
terça-feira (30) a possibilidade 
de intervir no confl ito na Ve-
nezuela, que atingiu seu auge 
depois de o autoproclamado 
presidente Juan Guaidó ter 
anunciado o apoio de milita-
res. Após uma reunião com 
Jair Bolsonaro e Hamilton 
Mourão, o chefe do Gabinete 
de Segurança Institucional 
(GSI), Augusto Heleno, disse 
que o governo brasileiro tem a 
“sensação” de que o “lado de 
Guaidó é fraco militarmente”.

“Mas hoje, quando ele anun-
ciou apoio das Forças Armadas, 
teve um rastro de esperança. 
Na medida que o tempo vai pas-
sando e não acontecem situa-
ções que mostrem esse apoio, 
você começa a duvidar”, acres-
centou. Heleno também defi niu 
o movimento do opositor como 
“autopropaganda” para “buscar 
apoio da população”. O governo 
brasileiro reconhece Guaidó 
como presidente legítimo da 
Venezuela, e Bolsonaro chegou 
a afi rmar, em visita aos EUA, 
que não descartava nenhuma 
opção, inclusive a militar.

Contudo, segundo o chefe do 
GSI, o Brasil terá uma “postura 
bastante prudente e cuida-
dosa”. Já o vice-presidente 
Hamilton Mourão disse que 

Governo buscou desarticular 

“tentativa de golpe” de Estado.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, reafi rmou que o 
governo não tem nenhuma pro-
posta de aumento de impostos. 
“Nós somos liberais. Os liberais 
não aumentam impostos, eles 
simplifi cam, reduzem ou fazem 
substituição tributária”, disse, 
ao ser questionado se o governo 
prepara alguma medida que 
envolva aumento de impostos. 
Explicou que o secretário espe-
cial da Receita, Marcos Cintra, 
defendeu a desoneração da fo-
lha de pagamento e a criação de 
um imposto sobre pagamentos. 

“São 50 milhões de brasileiros 
que não contribuem para a Pre-
vidência, o que é, aliás, uma das 
razões de a Previdência estar 
quebrada. O trabalhador ganha 
pouco e custa muito porque 
tem toda essa oneração da 
folha de pagamentos”, acres-
centou Guedes. O governo 

Ministro da Economia, Paulo Guedes.
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Fernando Frazão/ABr

Paulo Guedes reafi rma que não
há proposta de aumento de impostos

O que está pensando é tributar 
um espaço novo, para ter uma 
base boa para desonerar a folha 
de pagamentos”, disse Guedes. 
Ele estimou que a desoneração 
da folha possa gerar entre 2 mi-
lhões e 5 milhões de empregos. 
“O trabalhador vai ganhar mais 
e custar menos.”

Guedes disse ainda que o 
pacote de ajuda a estados 
com difi culdades fi nanceiras 
será enviado ao Congresso de 
acordo com o timing [momento 
oportuno] político. “Queremos 
evitar o que acontece agora, 
quando vários governadores 
assumiram e receberam o carro 
com o tanque vazio, os estados 
quebrados. Já que são forçados 
agora a ajustar as fi nanças, a 
gente antecipa alguns recursos 
para eles para possam sobre-
viver um, dois anos, enquanto 
fazem os ajustes”.

tem “obsessão” por desonerar. 
“E nesse esforço, uma das 
considerações alternativas é 
o imposto sobre pagamentos 
que o Marcos Cintra namora 
há muito tempo”, disse.

Segundo o ministro, não 

há previsão de mudança nas 
isenções para as igrejas. “É 
evidente que as igrejas vão 
manter as imunidades que têm: 
não pagam Imposto de Renda, 
imposto sobre propriedade. 
Ninguém vai mexer com isso. 

Subutilizados no 
mercado de trabalho 

chegam a 28,3 milhões

É considerado subutilizado todo aquele que está desempregado, 

que trabalha menos do que poderia.

‘Holocausto nunca mais’: 
frase projetada nas torres 

do Congresso Nacional
Roque de Sá/Ag. Senado

‘Não tem mais volta’, diz 
Mourão sobre Venezuela

“não existe possibilidade” de 
intervenção militar do Brasil 
no confronto. “Eles [a oposição] 
foram para o tudo ou nada. 
Guaidó e [Leopoldo] López fo-
ram para uma situação que não 
tem mais volta, não tem mais 
recuo. Ou eles são presos, ou 
Maduro vai embora”, afi rmou.

De acordo com a Globo News, 
25 militares venezuelanos de 
baixa patente desertaram e 
pediram asilo na Embaixada 
do Brasil em Caracas. O levante 
em algumas tropas também 
levou à libertação do opositor 
Leopoldo López, que estava em 
prisão domiciliar e apareceu ao 
lado de Guaidó em uma base 
militar. Maduro, no entanto, 
disse ter conversado com todos 
os comandantes do país, que 
“manifestaram sua total leal-
dade à pátria”. “Convoco uma 
máxima mobilização popular 
para assegurar a vitória da paz”, 
declarou no Twitter (ANSA).

Marinho quer oposição 
apresentando propostas

além de estar focado em uma 
lei de responsabilidade voltada 
aos municípios. 

“Temos a responsabilidade 
de enfrentar esse problema e 
de não varrê-lo para debaixo 
do tapete. Quem tem mais 
paga mais. Quem tem menos 
paga menos. Mas todos pagam”, 
destacou. De acordo com o 
pesquisador da Universidade 
Cândido Mendes, Paulo Tafner, 
que já foi pesquisador do Ipea, 
em 1980 havia no mercado 
de trabalho 9,2 trabalhadores 
ativos para cada inativo. “Em 
2020 serão 4,7 ativos para cada 
inativo; e em 2060 será 1,6 ativo 
para cada inativo” (ABr).
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Segurança no trabalho 
é essencial para o 

crescimento do Brasil

Uma vida a cada três 

horas e 38 minutos: 

este é o número 

extremamente 

alarmante que o Brasil 

tem para superar

Um trabalhador perde a 
vida a cada intervalo de 
quase quatro horas em 

nosso país, enquanto registra-
mos um acidente de trabalho 
a cada 48 segundos durante 
o expediente. É por isso que 
anualmente, no dia 28 de abril, 
comemoramos o Dia Nacional 
da Prevenção e Segurança no 
Trabalho, com o objetivo de 
trazer à tona esta difi culdade 
brasileira e, é claro, buscar es-
forços para que estes números 
diminuam consideravelmente. 

O setor da indústria é um dos 
mais suscetíveis a acidentes 
de trabalho no país. Os equi-
pamentos usados pelos profi s-
sionais dessa parte de nossa 
economia são, sim, perigosos, 
e podem causar sérios danos 
ao seu usuário. Exatamente em 
razão disso, existem Normas 
Reguladoras (NR) que fi scali-
zam a segurança do trabalho e 
tentam, assim, evitar acidentes 
de todos os tipos. 

Estas normas incluem, entre 
outras precauções, a necessi-
dade de uso de equipamentos 
de proteção individual (EPIs), 
constantes inspeções e manu-
tenções das ferramentas e até 
treinamentos para os profi ssio-
nais da área. Todas estas regras 
são mais que necessárias para 
a preservação da integridade 
física dos trabalhadores e tam-
bém para que o setor produza 
de maneira efetiva. 

A segurança no trabalho é, 
inclusive, uma questão eco-
nômica para o Brasil. Entre 
2012 e 2018, por exemplo, 
a Previdência Social gastou 
mais de R$27.612.549.960,00 
com benefícios acidentários, 
que incluem auxílio-doença, 
aposentadoria por invalidez, 
pensão por morte e auxílio-aci-
dente. Deste total de recursos, 
cerca de 65% destinou-se aos 
afastamentos por acidentes. 
Além disso, no mesmo período, 
foram perdidos 321.324.570 
dias de trabalho, obviamente 
um peso para o poder produ-
tivo da nação. 

Podemos concluir, então, 
que a segurança no trabalho 
deve ser responsabilidade de 
todos. O próprio setor privado 
deve tomar iniciativas para 
tentar diminuir os números 
de acidente de trabalho. A 
Dewalt, marca líder na fabri-
cação de ferramentas para 
uso industrial, por exemplo, 
oferece ferramentas com o selo 
Perform and ProtectTM, foca-
das no bem-estar e sobretudo 
segurança do usuário. 

Suas tecnologias inovado-
ras oferecem maior controle, 
contenção de poeira e baixa 
vibração. Assim, o trabalhador 
sabe que tem em mãos uma 
ferramenta confi ável, capaz 
e oferecer altíssima perfor-
mance, mas sem sacrifi car o 
desempenho. Para quem tra-
balha na indústria, a segurança 
do trabalho é uma prioridade 
diária. Além de garantir maior 
produtividade do setor, ela 
salva vidas.

(*) - É gerente de produto da Dewalt, 
marca líder na fabricação de 

ferramentas para uso profi ssional e 
industrial.

Francisco Costa (*)
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News@TI
AtletasNow chega ao mercado como pioneira no 
setor de Sportstech
@De acordo com a Estimativa do Instituto Brasileiro de Geografi a e 

Estatística (IBGE) 2018, 27 milhões dos brasileiros são praticantes 
de esportes no país. Esse número corresponde a 56% do total de pessoas 
ouvidas pela pesquisa. Com o intuito de atender a esse público, chega 
ao mercado a AtletasNow, plataforma pioneira no mundo esportivo 
que promete transformar o mercado, conectando todas as pontas do 
segmento. A iniciativa quer suprir uma demanda de uma boa parte dos 
três milhões de atletas brasileiros, federados ou não, que ainda buscam 
oportunidades no esporte. “A ideia é que a plataforma funcione como 
um ‘LinkedIn dos esportes’, para conectar os atletas com as melhores 
oportunidades, seja em relação a patrocínio, acesso a profi ssionais reno-
mados, bolsas, descontos, trabalho e, até mesmo, visibilidade”, detalha 
José Pedro de Mello, CEO e cofundador da startup. Além de contribuir 
para o recrutamento e networking entre diferentes setores do mercado, 
o primeiro marketplace esportivo do país também funciona como um 
fomentador de negócios. “Nossa plataforma irá facilitar muito a vida 
de todos os players envolvidos neste ecossistema. Desta forma, novas 
oportunidades poderão surgir entre atletas, profi ssionais do esporte e 
instituições esportivas”, exemplifi ca Mello (https://atletasnow.com/).

Exposição multimídia em São Paulo destaca setores 
ligados ao desenvolvimento do País
@A ser realizada entre 14 de maio e 9 de junho de 2019, no Museu 

Catavento, em São Paulo, a mostra INTEGRA: a cultura de um 
povo, o desenvolvimento de um país exibe a trajetória de cinco indús-
trias ligadas ao desenvolvimento, assim como a forma que as novas 
tecnologias as impactam. Os marcos e as tendências dos setores de 
construção, mobilidade, agricultura, energia e mineração são apresen-
tados por meio de painéis e totens interativos, em cinco ambientes 
expositivos distribuídos em uma área de, aproximadamente, 250 metros 
quadrados. Logo na entrada, um totem com a projeção em vídeo de 
uma pessoa em tamanho real apresenta as temáticas da exposição. “As 
seções mostram como o capital humano atua nos diferentes setores, 
inovando e empreendendo com base em seus valores, em seu modo 
de fazer, pensar, se expressar e viver, ou seja, com base em sua cultura 
e identidade”, conta o curador Mário Donizeti que selecionou temas 
estratégicos para o desenvolvimento do país, capazes de ajudar na 
construção de um mundo melhor (www.cataventocultural.org.br).

Perguntados agora pode ser jogado via assistente 
de voz
@“Ok, Google. Jogar Perguntados”. Com apenas esse comando de 

voz, em português, já é possível se divertir com Perguntados, 
popular jogo gratuito de trivia da Etermax que conquistou mais de 
450 milhões de usuários em todo o mundo. A atualização “Perguntados 
Ação em Família” permite que os jogadores usem o Google Assistente, 
seja em dispositivos Google Home (Google Home, Google Home Mini 
e Google Home Max) ou plataformas móveis com sistema operacional 
Android ou iOS, para curtir o game em modo solo ou multiplayer com 
até quatro times simultâneos. Disponível em fase de testes desde o fi nal 
do ano passado, agora “Perguntados Ação em Família” conta com uma 
série de aprimoramentos, como interface totalmente adaptada para o 
Google Assistente, novos efeitos sonoros, animações e recursos. Para 
jogar, é muito simples: basta abrir o aplicativo por comando de voz e 
responder as perguntas feitas por Willy, o personagem principal do jogo. 

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Dan Cohen (*)

O ano de 2018, no entanto, foi o de pior de-
sembolso de recursos do BNDES desde 

2009, com R$ 69,3 bilhões liberados, indican-
do uma forte prevalência da demanda por 
crédito pelas menores empresas brasileiras. 

Uma pesquisa da Federação das Indústrias 
de São Paulo (Fiesp) de julho do ano passado 
ajuda a entender as principais difi culdades que 
assolam as PMEs quando o assunto é crédito. 
Entre 500 empresas paulistas entrevistadas, 
44,4% afi rmaram ter difi culdades para pagar 
as parcelas de seus empréstimos, 6,9% tiveram 
uma redução do limite de crédito após atrasar o 
fi nanciamento e 70,7% têm alguma difi culdade 
de relacionamento com o seu banco. 

Por outro lado, é importante lembrar que as 
PMEs são responsáveis por 27% do PIB e pela 
geração de renda de 70% dos brasileiros no 
setor privado, de acordo com o Sebrae. Logo, 
os impactos do endividamento dessa classe de 
empresas e a falta de crédito para inovação 
são sentidos pelas indústrias, pelas famílias 
e no desenvolvimento econômico do País. 

Impulsionar a oferta, facilitar o acesso e 
desburocratizar o crédito para os pequenos 
e médios empresários têm sido tarefas que as 
fi ntechs abraçaram. Na Finpass, por exemplo, 

Como as fi ntechs podem
ajudar no desenvolvimento das PMEs?

em menos de três anos reformulamos nossa 
marca e escopo de negócio diante do desejo 
de apoiar os menores empreendedores bra-
sileiros, eliminando maratonas improdutivas 
aos bancos e ainda contribuindo para o 
crescimento do Brasil.

Ao promoverem inclusão fi nanceira, as 
fi ntechs entregam diversos benefícios para 
o mercado, entre eles a redistribuição do 
poder aquisitivo. Essas startups oferecem 
serviços mais segmentados, logo, conseguem 
ter mais foco e direcionar sua expertise para 
uma determinada solução demandada. Suas 
estruturas mais enxutas também diminuem a 
burocracia, facilitando adaptações às neces-
sidades dos clientes, assim como, por serem 
digitais, têm um custo menor. Esse conjunto 
de fatores ajudou as fi ntechs a crescerem e, 
como consequência, o poder fi nanceiro que 
antes era restrito a algumas instituições foi 
distribuído para uma nova cadeia de inovação 
em fi nanças, chegando mais fácil a quem 
precisa desses serviços.  

Outra transformação que as fi ntechs estão 
proporcionando é a inclusão fi nanceira. O 
acesso a linhas de crédito oferecidas apenas 
para clientes com um longo histórico de 
relacionamento com os bancos é uma das 

restrições do mercado que essas startups 
agora buscam solucionar, democratizando as 
oportunidades e incluindo ao sistema fi nan-
ceiro pequenas empresas desbancarizadas. 

Novidade no País até pouco tempo atrás, 
o empréstimo entre pares, ou peer-to-peer 
lending (em inglês), é uma modalidade de 
empréstimo coletivo que também foi intro-
duzido pelas fi ntechs. Esse serviço conecta 
empresas em busca de recursos fi nanceiros 
a investidores pessoas físicas que desejam 
ter mais rentabilidade. Com uma análise de 
crédito 100% online, as fi ntechs conseguem 
viabilizar recursos fi nanceiros com melhores 
taxas de juros para os tomadores e retornos 
maiores para os investidores em processos 
sem burocracia e mais rápidos. 

As oportunidades para as PMEs com as 
fi ntechs são inúmeras. Cada vez mais os 
empreendedores poderão obter recursos 
para capital de giro e para investimentos em 
inovação e em infraestrutura sem passar pelos 
bancos tradicionais, mantendo a capacidade 
de trabalho de suas organizações, gerando 
empregos e produzindo um mundo mais 
inclusivo hoje e para o futuro. 

(*) É fundador e CEO da Finpass, marketplace
de crédito para PMEs.

A demanda por crédito das micro, pequenas e médias empresas se mantém aquecida. Dados do Banco Nacional de 
Desenvolvimento (BNDES) revelam que no ano passado essas organizações receberam R$ 30,1 bilhões, o mesmo que 44,7% 
do total desembolsado pelo banco, sendo esse o maior percentual já registrado na série histórica e um aumento de 4% na 
comparação com 2017

Após 30 anos, chegou ao fi m na terça-feira (30) o reinado do 
imperador japonês, Akihito, que abdicou ao trono a favor de seu 
fi lho mais velho, o príncipe herdeiro Naruhito. Começa, então, uma 
nova era imperial no Japão, chamada de “Reiwa” (bela harmonia). 
A de Akihito tinha sido batizada de Heisei (“realização da paz”).

Hoje com 85 anos de idade, Akihito comentava desde 2016 que 
deixaria o posto por motivos de saúde. Foi a primeira vez em 200 
anos que um imperador japonês se afastou do cargo em vida. 
Como a Lei da Casa Imperial diz que o imperador deve reinar 
até a morte, a abdicação só foi possível graças a uma medida 
aprovada pelo governo japonês a pedido do próprio Akihito.

Seu reinado fi cou marcado por gestos de benevolência, como 
seu pedido de desculpas pelas atitudes do Japão durante a 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945). A cerimônia ofi cial de 
abdicação ocorreu no Palácio Imperial de Tóquio. “Agradeço o 
povo japonês pelo apoio e espero que a nova era seja estável e 
cheia de notícias boas”, disse Akihito em seu último discurso. 
No Japão, o imperador não governa de fato, função exercida 
pelo primeiro-ministro, que atualmente é Shinzo Abe. 

Com isso, o monarca é apenas um representante simbólico 
do Estado, posição ordenada desde 1947, quando entrou em 
vigor a nova Constituição do país. O Japão, porém, tem uma 
das monarquias mais antigas do mundo, de mais de 2 mil 
anos, e os imperadores já atuaram ativamente no governo em 
diversas épocas.

O príncipe Naruhito assume o posto por ser o primeiro fi lho 
do sexo masculino na linha de sucessão, pois as leis impedem 

Imperador Akihito abdica e Japão dá início a ‘nova era’.

Segundo o Observatório 
Digital de Segurança 
e Saúde do Trabalho, 

entre 2012 de 2018 foram 
contabilizados 17.200 faleci-
mentos em razão de algum 
incidente ou doença rela-
cionados à atividade laboral. 
No último domingo (28), foi 
comemorado o Dia Mundial e 
Nacional de Memória às Víti-
mas de Acidentes e Doenças 
de Trabalho, uma data criada 
para alertar a sociedade sobre 
o problema.

No comparativo por anos, 
houve queda nos registros, 
com 2.659 casos em 2014; 
2.388 em 2015; 2.156 em 
2016; 1.992 em 2017; e 2.022 
em 2018. Já os acidentes de 
trabalho são mais frequentes 
e ocorrem a cada 49 segundos. 
No mesmo período, foram 
registrados 4,7 milhões inci-
dentes deste tipo, conforme 
o Observatório. Os tipos de 
lesão mais comuns foram corte 
e laceração, com 734 mil ca-
sos (21%). Em seguida, vêm 

Os tipos de lesão mais comuns foram corte e laceração,

com 734 mil casos (21%).
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A cada 3 horas e 40 minutos uma 
pessoa morre por acidente de trabalho

O Brasil registra uma morte por acidente de trabalho a cada 3 horas e 40 minutos

fraturas, com 610 mil casos 
(17,5%), contusão e esmaga-
mento, com 547 mil (15,7%), 
distorção e tensão, com 321 
mil (9,2%) e lesão imediata, 
com 285 mil (8,16%). 

As áreas mais atingidas fo-
ram os dedos (833 mil inciden-
tes), pés (273 mil), mãos (254 
mil), joelho (180 mil), partes 
múltiplas (152 mil) e articu-

lação do tornozelo (135 mil). 
No ranking por ocupação, as 
ocorrências mais frequentes 
foram as de alimentador de 
linha de produção (192 mil), 
técnico de enfermagem (174 
mil), faxineiro (109 mil), ser-
vente de obras (97 mil) e mo-
torista de caminhão (84 mil).

Entre os homens, os aciden-
tes foram mais frequentes na 

faixa etária dos 18 aos 24 anos. 
Já entre as mulheres, no grupo 
de 30 a 34 anos.

Para além dos impactos 
à vida e à integridade de 
trabalhadores, os acidentes 
de trabalho também trazem 
outras consequências. No 
período monitorado pelo Ob-
servatório, 351 milhões de dias 
de trabalho foram “perdidos” 
em razão dos afastamentos. 
Os gastos estimados neste 
mesmo intervalo chegaram a 
mais de R$ 82 bilhões.

Na avaliação do coordena-
dor nacional de Defesa do 
Meio Ambiente do Trabalho, 
Leonardo Mendonça, o Brasil 
ainda tem muito o que avançar. 
A despeito do discurso das 
empresas considerar a impor-
tância da segurança nos locais 
de trabalho, a preocupação 
com a produção ainda vem em 
primeiro lugar. Ele argumenta 
que empregadores devem 
investir tanto em prevenção 
como no fornecimento de 
materiais de segurança (ABr). 

Imperador Akihito abdica e Japão
dá início a ‘nova era’

que uma mulher exerça a função. Akihito e sua esposa, Michiko, 
deixarão em breve o Palácio Imperial e passarão a morar em um 
edifício de Togu, em Tóquio, onde atualmente vive o príncipe 
Naruhito (ANSA).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
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É possível ser
feliz no trabalho?
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conta corrente de qualquer instituição fi nanceira, de forma mais 
simples e prática, com menos burocracia e com o diferencial de não 
ser um banco, mas sim uma rede que tem no relacionamento com as 
famílias brasileiras um dos seus principais pilares. Os clientes podem 
realizar saques, depósitos e transferências entre contas, compras em 
lojas físicas/virtuais no Brasil e no exterior, realizar recarga de celulares, 
enviar e receber TED, gerar boletos e pagar contas. Outra vantagem é 
a possibilidade de realizar saques em caixas 24 horas ou em qualquer 
uma das 347 lojas em horários diferenciados dos bancos tradicionais 
(www.pernambucanas.com.br).  

E - Software para Gestão
A Senior, uma das principais empresas de software para gestão do Brasil, 
está com mais de 100 oportunidades de emprego. As vagas atendem 
profi ssionais das regiões de Blumenau, Joinville, São Paulo, Ribeirão 
Preto, Belo Horizonte, Recife, Fortaleza, Campo Grande e Porto Alegre. 
Entre as vagas: Técnico de testes, Programador de sistemas, Analista 
de desenvolvimento de vendas, Técnico de suporte, Sales Development 
Representative, Coordenador de Produto, Analista de Comunicação, 
Gerente de TIC, Analista de testes, Analista de Suporte, Arquiteto de 
Softwares, Arquiteto de Soluções, Consultor de Implantação, entre 
outros. Mais informações (https://hcm.senior.com.br/careers/).

F - Tecnologias Disruptivas 
Pela primeira vez na APAS Show, as empresas da Nova Zelândia vão 
apresentar soluções tecnológicas que promovem ganhos de gestão e 
efi ciência à operação supermercadista.  As companhias neozelandesas 
estarão reunidas no estande da New Zealand Trade & Enterprise, agência 
global de fomento de negócios do governo. O espaço será no Pavilhão 
Azul, estande 105,no Expo Center Norte. As empresas da Nova Zelândia 
vão apresentar soluções tecnológicas para manuseio e armazenamento 
de produtos, insights para desenvolvimento de novas ações em planos 
de fi delidade, redução nos custos de manutenção de equipamentos 
frios, gestão de ativo em campo e marketing de proximidade (www.
newzealand.com/business).

G - Batidas do Coração 
Para falar sobre a biometria do coração, e como ela será uma nova mé-
trica para personalizar as experiências dos consumidores no futuro, a 

A - Livros para Hospitais
Para incentivar o hábito de leitura e levar entretenimento a pacientes 
que passam por internações, a BB Seguros patrocina o projeto “Dose de 
leitura”, que existe desde 2006 e já foi levado a vários hospitais do País. 
A proposta consiste em oferecer aos hospitais um carrinho expositor e 
175 exemplares de livros diversos dirigidos ao público infantil, juvenil e 
adulto. A biblioteca itinerante disponibiliza os exemplares gratuitamente 
a pacientes e visitantes. Os livros escolhidos contêm crônicas curtas, de 
humor e sátira, de forma que, mesmo que o paciente permaneça pouco 
tempo na unidade hospitalar, ele possa ler alguns textos do livro e tenha 
uma experiência mais agradável. 

B - Vinhos e Destilados 
O Concurso ‘Vinhos e Destilados do Brasil’ apresenta a 17ª edição na-
cional e ocorre entre os dias 15 e 18 de julho. O evento objetiva premiar 
e destacar a bebida de melhor qualidade, impulsionando a exportação 
e valorização das bebidas. As inscrições e envio de amostras estão 
abertas até 12 de junho. Do total, 30% recebem o prêmio, concedido 
em medalhas Duplo Ouro, Ouro e Prata. As amostras de vinhos vêm 
de todas as regiões produtoras. E destilados de praticamente todos os 
Estados brasileiros, uma vez que eles, diferentemente dos vinhos, não 
requerem clima e condições de solo específi co para serem produzidos. 
Para mais informações, acesse (www.vinhosedestiladosdobrasil.com.br). 

C - Dress Code 
No próximo dia 7, das 8h às 10h, no Marsh & McLennan Companies São 
Paulo EZ Towers, a Professional Women’s Network, movimento global que 
trabalha para equilibrar a presença de homens e mulheres em posição de 
liderança, promove o evento gratuito Dress code para os novos tempos. 
A consultora de imagem pessoal e corporativa, Valeria Oliveira, propõe 
um olhar individualizado para o colaborador, respeitando o bem-estar 
de cada um com consistência e alinhamento de valores. A informalidade 
das startups, o conservadorismo das instituições mais tradicionais e a 
expressão “venha como você é” no lugar de regras para se vestir, também 
serão temas debatidos. Inscrições: (https://bit.ly/2ZM6VkC).

D - Conta Digital 
A Pernambucanas, marca varejista nacional, acaba de lançar a Conta 
Digital Pernambucanas. A conta apresenta serviços similares a uma 

Accenture marca presença na nova edição do ProXXIma 2019, evento 
do setor de marketing e comunicação digital que será realizado nos 
proximos dias 7 e 8, às 17h50, no Golden Hall WTC. O executivo Eco 
Moliterno, CCO da Accenture Interactive, ministra o painel “Heartbeats: 
O futuro das experiências humanas”. O próximo passo é a evolução para 
uma validação cognitiva, que não demanda nenhuma ação. Afi nal, as 
batidas do coração, além de constantes, são únicas para cada pessoa. 
É a nova era da biométrica do marketing. Mais informações: (https://
evento.proxxima.com.br/).

H - Jogos de Tabuleiro
Maioria dos pais afi rma não ter tempo para brincar com seus fi lhos, e 
95% desse índice declara que a atividade mais frequente feita com as 
crianças é sair para comer. Para ajudar a dar o carinho e a atenção fun-
damental para o crescimento saudável dos pequenos, a Playlab oferece 
brinquedos que desafi am o público infantil e estreitam a relação parental 
enquanto divertem. São analógicos e manuais, e geram um equilíbrio 
entre as telas de tablets, smartphones, televisões e o mundo fora da era 
digital. Os jogos instigam a criatividade, favorecem o entretenimento 
exploratório e ativo, uma vez que a criança cria sua própria história ao 
manipular os cenários e personagens que enriquecem o intelecto. Saiba 
mais em: (www.playlab.com.br). 

I - Para a Comunidade  
A Universidade São Judas realiza nos próximos dias 7 e 8, o I IDEAR, sigla 
para Integração, Diversidade, Experiência, Aprendizado e Referência. 
Uma programação intensa na unidade Santana com palestras, workshops 
e games de diversas áreas do conhecimento, agregando ações voltadas 
à carreira, à saúde, às artes e cultura. O evento é aberto ao público, 
basta se inscrever antecipadamente e levar um alimento não perecível 
que será doado para instituições assistenciais. O evento terá uma série 
de ações como ofi cina de currículo e palestras sobre inteligência emo-
cional, internacionalização e empreendedorismo estratégico, com foco 
em emprego, carreira e negócios, entre outros. Inscrições gratuitas: 
(usjt.br/idearsantana). 

J - Doença Reumatológica
No próximo dia 7 (terça-feira), será comemorado o ‘Dia Mundial da 
Espondilite Anquilosante’, doença reumatológica que afeta a coluna 
vertebral e outras articulações, causando muitas dores e debilitando a 
vida do paciente. “Os pacientes enfrentam uma jornada extremamente 
longa até chegar ao diagnóstico correto, levando em média de 8 a 10 anos 
para tal. Além disso, a dor e a rigidez podem impor algumas limitações de 
atividades rotineiras, incluindo funções laborais2”, afi rma Priscila Torres, 
presidente do Grupo de Apoio aos Pacientes Reumáticos. Estima-se 
que até 1 em cada 100 indivíduos da população sofra com a doença. É 
mais comum entre homens de até 40 anos e pouco conhecida, causando 
confusão. Saiba mais em: (www.novartis.com).

conta corrente de qualquer instituição fi nanceira, de forma mais 
simples e prática, com menos burocracia e com o diferencial de não 
ser um banco mas sim uma rede que tem no relacionamento com as

A - Livros para Hospitais
Para incentivar o hábito de leitura e levar entretenimento a pacientes 

A produtividade e a 

felicidade no trabalho 

dependem de como 

olhamos e encaramos os 

desafi os

Quem está há algumas 
décadas no mercado de 
trabalho com certeza 

se recorda de um tempo em 
que as pessoas afi rmavam com 
orgulho serem workaholics, 
termo em inglês para desig-
nar viciados em trabalho. O 
funcionário mais produtivo, e 
aparentemente mais feliz com 
o emprego, era aquele que 
chegava antes de todos e saia 
por último do escritório.

Com o aumento das doenças 
psiquiátricas relacionadas ao 
trabalho - entre elas o famoso 
estresse - e com os novos tem-
pos que exigem do mercado 
cada vez mais saber se adaptar, 
inovar e evoluir rapidamente, 
ser workaholic caiu em desuso. 
Equilibrar a vida profi ssional 
e pessoal, e com isso ter um 
cérebro oxigenado para criar 
tornaram-se necessidades e 
não novidades para as empre-
sas. Afi nal, como querer que 
um funcionário crie e inove se 
ele está com medo, pressiona-
do, triste e estressado?

Embora muitas organizações 
já tenham entendido isso, 
a resolução dessa equação 
no dia a dia não é simples e 
tampouco está relacionada 
apenas à gestão do tempo. A 
produtividade e a felicidade 
no trabalho dependem do 
nosso mindset, isto é, de como 
olhamos e encaramos a rotina 
e os desafi os do mundo corpo-
rativo. Existem os profi ssionais 
com um mindset progressivo e 
outros com um mindset fi xo.

Uma das principais carac-
terísticas de pessoas com o 
mindset progressivo é valorizar 
o que têm e lutar para alcançar 
seus objetivos. Mesmo ainda 
tendo ambições de crescimen-
to profi ssional, elas são dedi-
cadas e gratas ao que possuem 
hoje. Não acreditam na grama 
mais verde do vizinho, mas cui-
dam com capricho das tarefas 
que lhes são outorgadas.

Já profi ssionais com o mind-
set fi xo creem que ser feliz no 
trabalho é fazer apenas aquilo 
que gostam. Eles enxergam 
problemas como obstáculos e 
têm infi nitas desculpas para 
não entregar suas tarefas. 
Porém, precisamos ensiná-los 
a serem gratos pelo que têm e 
a lutarem pelo que desejam, 
só assim eles entenderão que 
a única certeza que temos é 
que os problemas vão existir, 
mas que somos capazes de 
solucioná-los.

Os que prosperam no tra-
balho - e na vida - são os que 
olham para os problemas como 
desafi os e que tratam com de-
dicação o que estão fazendo. 
O profi ssional com o mindset 
fixo, por sua vez, sente-se 
desmotivado a cada problema, 
com isso vem o desinteresse e 
o sentimento de incapacidade. 
Para ele, só existe motivação 
fazendo o que gosta e o que 
acredita. 

Mas a vida não é um conto de 
fadas e, agindo assim, um belo 
dia ele recebe a demissão ou se 
mantém estagnado por muito 
tempo. É possível aumentar a 
produtividade das empresas, 
com funcionários felizes e 
prósperos, exercitando mu-
danças em nosso mindset, 
entendendo que a felicidade 
profi ssional não está nos fato-
res externos, na mudança do 
chefe ou no emprego novo, 
mas na forma como encaramos 
o trabalho.

As companhias preocupam-
-se muito com o comporta-
mento de seus clientes, mas 
esquecem de se preocupar 
com o comportamento de seus 
funcionários, que são seu prin-
cipal ativo! Trabalhar é muito 
bom: aprendemos, ensinamos, 
deixamos um legado e nos sen-
timos úteis, por isso temos que 
incentivar a criação de culturas 
e ambientes assim! 

Afi nal, passamos a grande 
maioria da vida trabalhando, 
então que seja ótimo, não é?

(*) - É fundadora da B-Have, empresa 
que oferece mentoria especializada 

em mudança de comportamento 
humano nas empresas.

Erika Linhares (*)

Ford anuncia acordo 
com trabalhadores

A Ford Motor Company anun-
cia que foi aprovado o acordo 
coletivo, defi nido em conjunto 
com o Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC, para os funcionários 
afetados pela decisão global da 
companhia de deixar de atuar 
no segmento de caminhões na 
América do Sul, com o conse-
quente encerramento das ope-
rações de manufatura na fábrica 
de São Bernardo do Campo. 

Esse foi o resultado de uma 
ampla e intensa negociação, 
que visou o melhor para os 
funcionários impactados por 
essa decisão. O acordo inclui 
os seguintes pontos: Plano 
de Demissão Incentivada, 
apoio psicológico, programa 
de requalifi cação profi ssional 
com cursos realizados em 
parceria com o Sindicato dos 
Metalúrgicos do ABC e possível 
antecipação do encerramento 
das atividades de manufatura, 
a qual depende da negociação 
com um potencial comprador.

“Em um momento desafi ador 
como este, a Ford e o Sindica-
to dos Metalúrgicos do ABC 
construíram, em conjunto, um 
resultado benéfi co aos funcio-
nários no aspecto econômico 
e social”, disse Lyle Watters, 
presidente da Ford América do 
Sul. “Considero esse processo 
negocial como exemplar e 
manteremos de forma contínua 
o diálogo aberto com todos os 
envolvidos” (AI/Ford).

Em março de 2018 o resul-
tado negativo foi maior: 
R$ 25,135 bilhões. O re-

sultado primário é formado por 
receitas menos despesas, sem 
considerar os gastos com juros.

Em março, o Governo Central 
(Previdência, Banco Central e 
Tesouro Nacional) foi o res-
ponsável pelo saldo negativo, 
ao apresentar défi cit primário 
de R$ 20,4 bilhões. Os gover-
nos estaduais e municipais 
registraram saldo positivo: R$ 
1,517 bilhão e R$ 14 milhões, 
respectivamente. As empresas 
estatais federais, estaduais e 
municipais, excluídas as dos 
grupos Petrobras e Eletrobras, 
registraram superávit primário 
de R$ 239 milhões no mês 
passado.

Devido ao resultado po-
sitivo registrado em janeiro 
(R$ 46,897 bilhões), o setor 
público acumulou superávit 

Os gastos com juros fi caram em R$ 43,546 bilhões em março.

O Índice de Confi ança de Serviços, medido 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,9 
ponto de março para abril. O indicador chegou ao 
patamar de 92,1 pontos, em uma escala de zero a 
200. Em médias móveis trimestrais, o índice caiu 
2 pontos. No ano, acumula perda de 2,5 pontos.

De março para abril, o Índice de Situação Atual 

recuou 2,1 pontos e chegou a 87,2 pontos, menor 
nível desde outubro de 2018 (86,6 pontos). Já o 
Índice de Expectativas subiu 0,2 ponto no mês, 
passando para 97,1 pontos. Segundo o economista 
da FGV, Rodolpho Tobler, a queda da confi ança de 
serviços mostra que o setor ainda vem encontrando 
difi culdades no início do segundo trimestre (ABr).

O secretário do Tesouro 
dos Estados Unidos, Steven 
Mnuchin, disse na terça-feira 
(30) esperar “progressos subs-
tanciais” nas negociações com 
a China para encerrar a guerra 
comercial iniciada por Donald 
Trump. Mnuchin está em Pe-
quim, onde se reune com a de-
legação chinesa, liderada pelo 
vice-primeiro-ministro Liu He. 

“Ainda temos muito traba-
lho a fazer. Acho que há um 
forte desejo das partes de ver 
se podemos concluir isso”, 
disse o secretário à emissora 
Fox Business Network. No 
próximo dia 8, Liu He irá a 
Washington, em uma etapa 
que é vista como a possível 
conclusão das negociações. 
Os principais temas das tra-
tativas dizem respeito aos 
subsídios estatais chineses, 
às sanções americanas contra 
a importação de petróleo do 

Steven Mnuchin com Liu He durante reunião em Pequim.
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Contas públicas registram saldo 
negativo de R$ 18,6 bilhões

As contas públicas tiveram saldo negativo em março. De acordo com dados divulgados na terça-feira 
(30) pelo Banco Central (BC), o setor público consolidado, formado pela União, os estados e municípios, 
registrou défi cit primário de R$ 18,629 bilhões no mês passado

nominal, formado pelo resul-
tado primário e os resultados 
dos juros, fi cou em R$ 62,175 
bilhões, R$ 57,631 bilhões de 
março de 2018. No acumulado 
de três meses do ano, o défi cit 
nominal chegou a R$ 81,144 
bilhões e em 12 meses, a R$ 
483,775 bilhões, correspon-
dente a 6,98% do PIB.

A dívida líquida do setor 
público (balanço entre o to-
tal de créditos e débitos dos 
governos federal, estaduais e 
municipais) chegou a R$ 3,755 
trilhões em março, o que cor-
responde 52,2% do PIB, com 
redução de 0,3 ponto percen-
tual em relação a fevereiro. Em 
março, a dívida bruta - que con-
tabiliza apenas os passivos dos 
governos federal, estaduais e 
municipais - chegou a R$ 5,431 
trilhões ou 78,4% do PIB, 0,9 
ponto percentual a mais que o 
registrado em fevereiro (ABr).

primário no primeiro trimestre 
de R$ 13,337 bilhões. Em 12 
meses encerrados em março, 
o défi cit primário fi cou em 
R$ 99,312 bilhões, o que re-
presenta 1,43% do PIB. A meta 
para o setor público consolida-
do é um défi cit primário de R$ 
132 bilhões neste ano.

Os gastos com juros fi caram 
em R$ 43,546 bilhões em mar-
ço, contra R$ 32,496 bilhões 
no mesmo mês de 2018. No 
primeiro trimestre, essas des-
pesas acumularam R$ 94,481 
bilhões, contra R$ 89,202 bi-
lhões em igual período do ano 
passado. Em março, o défi cit 

EUA diz esperar ‘progressos’ 
em negociação com China

Irã (a China é um dos principais 
compradores) e a remoção das 
sobretaxas alfandegárias que já 
foram impostas.

Se não houver acordo nes-
se prazo, ambos os governos 
podem estabelecer sobretaxas 
alfandegárias de 25%. Ao longo 
do ano passado, Trump já havia 

sobretaxado em 10% cerca de 
US$ 250 bilhões em produtos 
chineses, enquanto Pequim 
reagiu com a mesma tarifa, 
mas sobre US$ 110 bilhões em 
itens americanos. Essas taxa-
ções foram mantidas, apesar 
de uma trégua em vigor desde 
dezembro (ANSA).

Caiu a confi ança dos empresários de serviços



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

confi ança, ou ligue para

3043-4171
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A decadência da 
civilização democrática

O que mais afeta 

as democracias é 

que elas não estão 

proporcionando os 

frutos esperados pela 

população

Mesmo países que ti-
nham conquistado 
altos níveis na edu-

cação e saúde, com setor 
privado diversifi cado, estão 
sendo submetidos à tendên-
cia de precarização geral e 
consequente aumento de in-
satisfação, abrindo espaço ao 
autoritarismo como alternativa 
de populações desesperança-
das e jovens sem ocupação. 
As democracias permitiram a 
displicência da classe política 
e a liberdade está ameaçada. 

No Brasil, prefeitos e gover-
nantes precisam saber que há 
auditoria séria sobre os gastos 
do dinheiro público. Com 
tantas coisas por fazer, falta 
imaginação a esses prefeitos 
e governadores para encontrar 
atividades remuneradas para 
esses jovens temerosos do fu-
turo, os quais têm de alcançar 
melhor aproveitamento das 
instalações das escolas e de 
professores colocados à sua 
disposição. 

Nas Repúblicas tudo fi cou 
tão contaminado pelas arti-
culações que os globalistas 
querem mudanças no jeito de 
administrar os estados. Diz-
-se que o anormal é quando 
não há corrupção nos gastos 
e investimentos públicos. Há 
muitos interesses. Quando a 
situação aperta, as elites no 
poder tentam uma união para 
algum propósito, mas falta 
uma união sincera visando a 
melhora das condições gerais 
de vida no planeta Terra. 

Incêndio na Catedral de 
Notre-Dame seria mais um 
golpe do destino? Consegui-
remos conhecer as causas 
desse acontecimento dramá-
tico no coração da Europa? O 
ano de 2019 tem sido denso 
na ocorrência de eventos 
fora da rotina. Os problemas 
se avolumam pelo mundo. 
Governantes, empresários e 
população devem acalmar os 
ânimos e buscar soluções com 
serenidade.

O poder caminha ao lado do 
dinheiro e este se aninha nas 
entranhas dos BCs e junto a 
quem os comandam. Há ativi-
dade de produção, emprego e 
consumo, mas também há as 
operações especulativas, jogos 
de apostas e oportunidades de 
ganhos sem que se produza 
um alfi nete. 

Mesmo que os governantes 
parassem de gastar o que 
não tem, criando dinheiro 
ou tomando empréstimos, o 
dinheiro vai crescendo sepa-
radamente da economia real 
ao ser criado pelos BCs ou por 

bancos privados através do 
crédito que muitas vezes não é 
destinado à produção de bens, 
e fatalmente se depreciará. Já 
se fala na necessidade de re-
formas do sistema capitalista. 

O comportamento se me-
caniza. As pessoas têm de se 
movimentar para não perder 
a individualidade e o raciocí-
nio lúcido. A humanidade se 
acomodou afastando-se do 
signifi cado da vida e vai per-
dendo o sentido. As teorias 
econômicas continuam as 
mesmas, os tempos mudaram. 

Em muitos países a desin-
dustrialização está acarre-
tando redução de produção 
e mudanças na estrutura 
de empregos e salários. Há 
total descordenação das ati-
vidades humanas. A natureza 
ofereceu os recursos, mas os 
controladores do dinheiro se 
sobrepuseram.

O mundo tem de encontrar 
uma forma de equilibrar a 
crescente desigualdade na dis-
tribuição da renda. De que vale 
ao país ser rico em recursos 
naturais, mas ostentar grande 
miséria geral? A desigualdade 
e precarização global tem a ver 
com a partilha das riquezas 
naturais, que exploradas de 
forma imediatista, deixam um 
rastro de destruição, mas face 
à conivência governamental a 
maior parte geralmente fi ca lá 
fora, benefi ciando outros. 

O Brasil fi cou cheio de dívi-
das, do poder público, de em-
presas e pessoas. Os números 
de fevereiro confi rmaram que 
a paradeira na economia está 
forte, agravada com a crise 
global. Com a herança da dí-
vida, o governo está amarrado 
e não sabe como aumentar 
a produção e empregos. No 
governo Dilma, ocorreu ele-
vado carregamento de juros 
e perdas em swap cambial. 
É preciso encontrar os meios 
adequados para reverter essa 
recessão. 

Há algo sinistro na civilização 
humana. Todas as criaturas 
são vivifi cadas pela energia do 
Criador, mas os homens agem 
egoisticamente como se não 
fossem seres humanos. Mui-
tas coisas no relacionamento 
humano poderiam ser bem 
diferentes. A época é difícil 
porque de todos os lados sur-
gem informações negativas, 
alarmistas. Falta transparên-
cia; névoas escuras de inte-
resses se antepõem à verdade. 
Há muitas coisas confusas sem 
explicação. Faltam propósitos 
enobrecedores, a generosida-
de e a bondade espiritual.

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

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais 

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

vidaeaprendizado.com.br) e (www.
library.com.br). E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

“Se o presidente Rodri-
go Maia quer votar 
em plenário em julho, 

vamos montar o cronograma 
para terminar os trabalhos em 
junho. Acontece que existem 
elementos nesse debate que 
independem de nós, porque 
a elaboração do relatório na 
comissão tem que ser coor-
denada com a construção de 
maioria no plenário”, afi rmou 
o parlamentar.

Ramos reuniu-se com o rela-
tor da reforma da Previdência, 
deputado Samuel Moreira 
(PSDB-SP), e com o vice-pre-
sidente da comissão, deputado 
Silvio Costa Filho (PRB-PE), 
para defi nir um cronograma de 
trabalho que será apresentado 
aos coordenadores de bancada 
dos partidos que compõem o 
colegiado na próxima terça-
-feira (7), quando ocorrerá a 
primeira reunião ordinária da 
comissão.

O plano de trabalho prevê 
que 11 audiências públicas 
sejam feitas em maio ouvindo 
a equipe econômica e repre-

O relator, deputado Samuel Moreira, o presidente da Comissão, deputado Marcelo Ramos, e o vice, 

deputado Silvio Costa Filho, defi nem o calendário para os trabalhos da comissão.

Tramita no Senado uma 
proposta que limita a 30 dias 
a duração das férias dos ma-
gistrados e dos membros do 
Ministério Público (MP). A 
proposta também veda a ado-
ção da aposentadoria compul-
sória como sanção disciplinar 
para juízes e prevê a demissão 
deles e de integrantes do MP, 
por interesse público. O texto 
aguarda designação do relator 
na CCJ.

A proposta, do senador 
Carlos Viana (PSD-MG), re-
duz o período de férias dos 
magistrados e membros do 
Ministério Público, que hoje 
é de 60 dias, para 30 dias, 
visando diminuir os gastos 
públicos e garantir maior 
efi ciência aos jurisdicionados. 
“Não podemos conceber que 
o labor dos juízes e também 
dos membros do MP implique, 
em comparação com diversas 
outras profi ssões dos setores 
público e privado, a necessi-
dade de se ausentar de suas 
funções por 60 dias a cada 
ano”, justifi ca.

A matéria altera também a 

Proposta do senador Carlos Viana também prevê demissão, em 

vez de aposentadoria compulsória.

Um projeto pode regula-
mentar a locação de imóveis 
residenciais por temporada 
feita através de aplicativos, 
como o Airbnb. O projeto, do 
senador Ângelo Coronel (PSD-
-BA), altera a Lei das Locações 
adicionando um artigo para 
explicitar que esta prática só 
será permitida se houver con-
sentimento dos condôminos. 
A locação realizada através 
de plataformas digitais de 
intermediação tem se tornado 
comum com a popularização 
de aplicativos que promovem 
novas formas de relaciona-
mentos entre consumidores e 
prestadores de serviços. 

O Airbnb, que é utilizado 
no Brasil desde 2012, permite 
que proprietários aluguem 
seus imóveis de forma ágil, 
enquanto disponibiliza um 
maior número de hospedagens 
alternativas para os turistas. 
Em 2016, o site acrescentou 
R$ 2,5 bilhões ao PIB, segundo 
dados da Fipe. Em 2018 o Air-
bnb contabilizou 3,8 milhões 
de hóspedes no país.

Para o senador, no entanto, 

essas tecnologias represen-
tam novos desafi os para a 
sociedade, criando situações 
que não estão previstas na 
legislação e podem gerar 
confl itos. No caso do aluguel 
há, de um lado, aqueles que 
buscam obter, por meio de 
sua propriedade privada, a 
geração de renda extra, e, 
de outro, moradores que não 
querem ver um condomínio 
residencial ser usado como 
um espaço de hospedagem 
turística.

Ângelo Coronel diz ser preciso 
preencher o “vazio legislativo” 
na qual se encontram estas pla-
taformas de aluguel de imóveis. 
Para contornar estas divergên-
cias, o projeto determina que 
seja feita votação, com quorum 
de dois terços dos condôminos, 
de acordo com o Código Civil, 
para defi nir se a prática será 
permitida e quais serão as regras 
a ela aplicadas. O projeto de lei 
tramita na CCJ, onde aguarda 
o recebimento de emendas e a 
escolha de relator. Se aprovado, 
o texto será encaminhado para 
a Câmara (Ag.Senado).

Alvaro Dias defende 
refundação da República

O senador Alvaro Dias (Pode-
-PR) defendeu a refundação 
da República para pôr fi m ao 
divórcio entre os governantes e 
a população do Brasil. Para isso, 
como avaliou o senador, é preciso 
eliminar uma série de privilé-
gios conferidos às autoridades, 
entre eles, o foro privilegiado, 
as aposentadorias especiais e o 
chamado auxílio-moradia.

Após qualifi car de imprescin-
dível a reforma da Previdência, o 
parlamentar defendeu a adoção 
de um modelo tributário mais 
moderno e próximo aos dos siste-
mas europeu e norte-americano. 
Dias apontou como outro desafi o 
no caminho da refundação da 
República a aprovação de um 
novo pacto federativo, que equi-
libre a distribuição dos recursos 
arrecadados pela União.

“O sistema atual está esgarçado, 
promovendo a injustiça distributi-
va. Quando se fala numa reforma 
tributária, portanto, há de se 
falar conjuntamente na reforma 
do sistema federativo. A reforma 
tributária terá obviamente a 
missão de arrecadar bem, mas 
distribuir melhor ainda, porque 
ocorre que, nos últimos anos, ar-
recadamos bem, mas distribuímos 
mal. Aplicamos mal os recursos 
e a má aplicação começa exata-
mente na injustiça distributiva”, 
acrescentou (Ag.Senado).

O senador Chico Rodrigues 
(DEM-RR) manifestou apoio 
ao presidente da República, Jair 
Bolsonaro, e elogiou o governo 
pelos seus primeiros 100 dias. 
O senador disse que, mesmo 
tendo assumido com um “pas-
sivo enorme”, o governo tem 
sido cobrado com veemência 
por “alguns que compuseram 
governos anteriores”.

“Acreditei e torci pelo sucesso 
dos governos socialistas. Acredi-
tei no Plano Real. Acreditei que 
o tsunami que varria o mundo 
não passaria de uma marolinha 
em nosso país. Agora, por favor, 
permitam-me acreditar num 
governo liberal. Torcer para o 
seu prédio pegar fogo só porque 
não gosta do síndico é pura 
insanidade”, afi rmou.

Além da oposição, ele também 
criticou a imprensa, que a seu 
ver tenta “impedir o avanço” da 
equipe de governo. E disse que, 
mesmo assim, Bolsonaro segue 
com apoio popular e “continua 
sendo vento da estação”. Chico 
Rodrigues também defendeu 
as reformas propostas pelo 

Senador Chico Rodrigues (DEM-RR).

Educação 
é direito 
fundamental, 
defende Kajuru

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) afi rmou que o Dia 
Mundial da Educação — co-
memorado em 28 de abril — é 
importante para conscientizar 
as pessoas sobre a importância 
da educação na garantia de 
oportunidades a todos. Para ele, 
a educação de qualidade é um 
direito fundamental, essencial 
para a evolução do ser humano 
e, consequentemente, respon-
sável pela transformação da sua 
realidade, disse.

O senador aproveitou a oca-
sião para homenagear os pro-
fessores e pedir mais respeito 
e valorização aos profi ssionais: 
“Uma pesquisa realizada em 18 
jornais da América Latina indica 
que a opinião dos professores 
não é levada em consideração 
quando são elaboradas as 
políticas sobre educação. Es-
candalosamente, o principal 
personagem da educação não 
é consultado”, criticou (Ag 
Senado).
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Comissão da reforma da Previdência 
deve votar parecer em junho

O presidente da comissão especial que vai analisar o mérito da reforma da Previdência na Câmara, 
deputado Marcelo Ramos (PR-AM), disse na terça-feira (30) que espera votar o parecer da proposta em 
junho no colegiado

sentantes de corporações e 
da sociedade civil. A ideia de 
Ramos é reunir a comissão três 
vezes por semana. “Temos 130 
sugestões de pessoas a serem 
ouvidas em requerimentos pro-
tocolados. A nossa ideia é ouvir 
entre 50 e 60 pessoas, as mais 
variadas, desde representantes 
de associações corporativas, 

técnicos, acadêmicos, a equipe 
do Ministério da Economia”, 
informou.

Marcelo também se reuniu 
com os deputados da oposi-
ção, Júlio Delgado (PSB-MG), 
e Orlando Silva (PCdoB-SP). 
“Tratamos de procedimentos. 
Ficou claro que não vai ter aço-
damento. Existe um regimento 

que vale para o governo e para 
a oposição. É necessário um 
debate aprofundado”, afi rmou 
Orlando Silva. Para Júlio Del-
gado, é pouco provável votar 
o parecer na comissão especial 
em junho. “Não precisa ter pres-
sa para fazer a coisa direito que 
acolha o sentimento de todos 
os brasileiros”, disse” (ABr).

PEC reduz férias de 
magistrados e membros do MP

sanção aplicada a magistrados 
que cometem infrações admi-
nistrativas, possibilitando a 
demissão, por meio de processo 
administrativo interno. Atual-
mente o infrator é aposentado 
compulsoriamente, recebendo 
proventos proporcionais ao 
tempo de serviço, podendo 
somente perder o cargo após 
sentença transitada em julgado, 
ou seja, quando não houver 
mais possibilidades de recorrer.

“A aposentadoria compulsória 

não é sanção adequada nem 
proporcional à gravidade 
da conduta do magistrado, 
devendo ser substituída pela 
demissão. O Estado não pode 
ser obrigado a seguir remune-
rando quem atentou contra a 
moralidade pública, notada-
mente aqueles que regem a 
administração pública como a 
supremacia do interesse públi-
co, a moralidade, a probidade 
e a efi ciência”, argumenta o 
senador (Ag.Senado). 

Senador critica a oposição
e defende reformas propostas

Executivo e apontou para as di-
fi culdades fi scais que precisam 
ser enfrentadas.

“Números oficiais do Te-
souro Nacional mostram, em 
um cenário otimista, que a 
dívida pública deve chegar 
a R$ 4 trilhões, dos quais R$ 
640 bilhões têm que ser pagos 
ainda neste ano. Logo, precisa-
remos de R$ 139 bilhões, mais 
R$ 640 bilhões e mais os juros 
de R$ 165 bilhões. Só a desco-

berto, ou popularmente sem 
fundos, é quase R$ 1 trilhão. 
Onde vamos conseguir tanto 
dinheiro sem as reformas? E 
o Congresso, salvo exceções, 
boicotando medidas urgentes 
para retomar o crescimento e 
tirar um pouco do sofrimento 
de milhões de brasileiros. Já 
são mais de 13,5 milhões de 
brasileiros que o governo já 
encontrou no desemprego”, 
declarou (Ag.Senado). 

Locação de imóveis 
por sites pode ser 

regulamentada
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COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

-

OBSERVAÇÕES: -

-

-

. O arrematante 
será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. -

-
-

A mera existência de ação judicial 
ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. 

-

-

-
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Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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ENCERRAMENTO DA FILIAL
Quando a filial é encerrada, quais são as obrigações acessórias, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR FUNCIONÁRIO QUE FOI COMUNICADO DE 
FÉRIAS NO PRÓXIMO MÊS? 

Esclarecemos que se ainda o empregado não está efetivamente 
em descanso de férias, poderá ser feito o cancelamento dessas 
férias e concedido o aviso prévio trabalhado, salvo previsão em 
contrário em convenção coletiva.

CONTRATADO PARA JORNADA PARCIAL
Funcionário será contratado para jornada parcial (26 horas sema-
nais) recebendo o salário por hora, com direito ao adicional de 
insalubridade, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ABONO PECUNIÁRIO DURANTE AS FÉRIAS FRACIONADAS
Em quais condições poderá ocorrer abono pecuniário, quando as férias 
forem fracionadas. O abono tem que ser concedido junto com férias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENVIAR COM A INFORMAÇÃO SEM MOVIMENTO
Empresa deve enviar a EFD-Reinf todos os meses, com a infor-
mação de “sem movimento”? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO DO ABONO PECUNIÁRIO
A conversão de 1/3 de férias referente ao abono deve ser feita conside-
rando a quantidade de dias de direito ou os dias de saldo? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Durante a aposentadoria por invalidez o contrato do funcionário fica 
suspenso, por quanto tempo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Não é de hoje que a 

falta de mão de obra 

qualifi cada atormenta os 

empresários brasileiros

Outro fator que tem tira-
do o sono da gestão de 
recursos humanos é a 

retenção de talentos. De acor-
do com a C-Suite Challenge, a 
atração e retenção é uma das 
principais preocupações dos 
gestores. Apesar de parecerem 
temas completamente diferen-
tes, eles caminham lado a lado, 
uma vez que a falta de profi s-
sionais qualifi cados aumenta 
a demanda por aqueles que 
preenchem todos os requisitos. 

Uma pesquisa feita pela em-
presa norte americana MyEm-
ployees, demonstrou que 30% 
dos profi ssionais acreditam que 
estarão trabalhando em outro 
lugar nos próximos anos. Mas, o 
que chamou a atenção no estudo 
é que 50% afi rmam ter valores 
diferentes das empresas que 
trabalham e, 60% não sentem 
que seus objetivos de carreiras 
estejam alinhados com os planos 
que as empresas têm para eles. 

Esses dados demonstram 
que empresas e profi ssionais 
possuem horizontes e visão 
de futuro diferentes. Olhando 
para isso, entendemos porque 
a retenção de talentos é e 
continuará sendo um grande 
desafi o.

Mas se colocarmos uma lupa 
para esmiuçar os motivos, 
veremos que a escassez de 
profi ssionais continua sendo 
o grande gargalo para romper 
esse ciclo. Isso acontece por 
conta da baixa qualidade do 
ensino superior em nosso país. 
Infelizmente, nós formamos 
muito mal nossos profi ssionais. 

As empresas hoje demandam 
habilidades técnicas e compor-
tamentais que infelizmente 
não são abordadas dentro de 
uma grade acadêmica. Pode 
parecer contraditório, mas 
o fato é que a baixa oferta 
de profi ssionais torna muito 
mais difícil para a empresa se 
manter atraente entre aqueles 
que preenchem os requisitos. 
Apesar de ser o principal 
obstáculo as empresas ainda 
enfrentam desafi os em como 

estruturar políticas de RH que 
tenham efi cácia. 

Em linhas gerais, a ausência 
de um plano de carreira, pro-
pósito empresarial são ainda 
pontos muito abordados que 
levam profi ssionais a mudar 
de emprego. Se o profi ssional 
não sabe quais os valores da 
empresa e qual impacto que 
seu trabalho está gerando, 
difi cilmente ele se manterá 
conectado à organização. Na 
área de tecnologia, os profi ssio-
nais também levam em conta o 
quanto estão sendo expostos 
a um ambiente de inovação. 

Afi nal, são profi ssionais que 
vivem esse universo e que 
não só apreciam estar nesses 
ambientes, como também 
precisam se manter atualizados 
uma vez que o desenvolvimento 
do mercado tecnológico é expo-
nencial. Fatores como horário 
engessado, regras rígidas de 
trabalho, políticas empresarias 
burocráticas, pouco ou nenhum 
incentivo à autonomia e inova-
ção são obstáculos que drenam 
a energia e a motivação dos 
profi ssionais, principalmente 
se esses forem da geração Y. 

Nesse sentido, medir o traba-
lho pelo resultado da entrega, 
políticas de bonifi cação e reco-
nhecimento, fl exibilidade, co-
municação transparente com a  
liderança, cultura empresarial 
maleável e com propósito são 
elementos que devem ser 
construídos e trabalhados 
pelas companhias. Não é para 
menos que a retenção de talen-
tos sempre será um tema a ser 
discutido e revisitado. Cumprir 
esse requisito vai muito além 
de mexer em algumas políticas 
e negociar salários. 

É indispensável pensar a 
retenção de talentos de ma-
neira sistêmica indo fundo em 
questões de missão, valores, 
propósito e objetivos corpo-
rativos. Além de ser respon-
sabilidade das organizações, 
ajuda na formação de melhores 
profi ssionais.

 
(*) - Formado em Administração de 

Empresas, possui MBA executivo em 
Gestão de Negócios e tem certifi -

cação em coaching. Experiente no 
recrutamento especializado nas áreas 

de Tecnologia, Digital e Vendas, é 
diretor de operação da Yoctoo.

Retenção de talentos será o maior 
desafi o do RH nos próximos anos

Paulo Exel (*)

CIA TEXTIL NIAZI CHOHFI
CNPJ. 60.397.361/0001-45

Relatório da Diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

 Reginaldo Chohfi Márcia Pereira dos Santos
 Diretor Presidente Técnico Contábil. CRC. 1SP187961/0-2

Senhores Acionistas.: Em Cumprimento as Disposições Legais e Estatutárias, temos a satisfação de apresentar as Demonstrações Financeiras, referente 
ao Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Permanecemos outrossim a inteira disposição de V.sas. para quaisquer esclarecimento que 
porventura se façam necessários. São Paulo, 27 de Março de 2019.

Ativo: Ativo Circulante 2018 2017
Circulante
Caixa e Bancos 791.019,09 190.891,49
Duplicatas a Receber 3.323.636,75 3.143.863,21
Estoques 219.609.041,63 213.616.034,67
Outros Créditos 980.958,65 1.998.704,19
Despesas Exercício seguinte 176.876,80 126.922,19
 224.881.532,92 219.076.415,75
Ativo Não Circulante: Imobilizado
Bens Móveis, Imóveis e Investimentos 8.030.260,49 8.024.370,49
(-) Depreciação Amortização acumulado (5.007.942,31) (4.590.555,58)
 3.022.318,18 3.433.814,91
Realizável a Longo Prazo
Deposito Judicial/Recursal 1.339.580,70 1.329.667,54
Intangíveis
Marcas Patentes, Direito uso Telefônico 255.507,53 255.507,53
Diferido
Correção monetária diferida IPC/BTNF 540.578,57 540.578,57
Depreciação Diferida IPC/BTNF 1.357,35 1.357,35
 541.935,92 541.935,92
Total do Ativo 230.040.875,25 224.637.341,65

Passivo: Passivo Circulante 2018 2017
Circulante
Fornecedores/Financiamentos 10.686.853,05 5.051.465,93
Obrigações sociais Fiscais 771.646,80 802.160,93
 11.458.499,85 5.853.626,86
Passivo Não Circulante
Fornecedores / Financiamentos
  a Longo Prazo
Fornecedores/Financiamentos 226.054.752,60 227.138.282,95
 226.054.752,60 227.138.282,95
Patrimonio Liquido
Capital Social
Capital Subscrito 2.100.000,00 2.100.000,00
 2.100.000,00 2.100.000,00
Lucros ou Prejuízo
Prejuízo / Lucro do Exercício 882.190,96 125.429,96
Prejuízo Acumulado (10.454.568,16) (10.579.998,12)
 -9.572.377,20 -10.454.568,16
Total do Passivo 230.040.875,25 224.637.341,65

Notas Explicativas
1) Práticas Contábeis: As principais práticas contábeis adotadas pela com-
panhia para elaboração das demonstrações Financeiras são as seguintes: 
a) Estoques:- são avaliados ao custo médio da aquisição. b) As demonstra-
ções financeiras foram elaboradas de acordo com a lei n° 6404/76 e suas 
alterações e legislação em vigor. c) O ativo permanente está registrado ao 
valor do custo e corrigido monetariamente até 1995. As depreciações e 
Amortizações são calculadas pelo método Linear com base na vida útil dos 
bens. São Paulo, 27 de Março de 2019.

Demonstração do Resultado em 31/12/2018

Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido em 31/12/2018
  Lucros  Patrimônio
 Capital Social ou Prejuízos Líquido
Histórico Integralizado Acumulados Consolidado
Saldo Inicial R$ 2.100.000,00 R$ (10.454.568,16) R$ (8.354.568,16)
Lucro Líquido
  do Período - R$ 882.190,96 R$ 882.190,96
Saldos Finais R$ 2.100.000,00 R$ (9.572.377,20) R$ (7.472.377,20)

1 (+) Receita Operacional Bruta 2018 2017
Vendas de Mercadorias 35.068.950,07 35.298.661,37
2 (-) Deduções de Renda Bruta 9.702.144,01 9.754.952,40
ICMS 6.066.215,74 6.147.967,12
PIS sobre Faturamento 572.046,55 574.392,23
COFINS 2.634.881,14 2.645.685,43
Vendas Canceladas 520.081,32 469.031,63
(-) ICMS sobre Vendas Canceladas (91.080,74) (82.124,01)
3 (=) Receita Operacional Liquida 25.366.806,06 25.543.708,97
4 (-) C. M . V 9.892.996,28 14.691.941,61
5 (=) Resultado Bruto 15.473.809,78 10.851.767,36
6 (-) Despesas Operacionais 14.553.885,17 14.192.711,16
Despesas com Vendas 9.476,51 3.936,24
Despesas com Pessoal 9.020.422,91 8.621.333,61
Despesas Administrativas 4.346.253,75 4.307.032,33
Depreciação 417.386,73 436.304,43
Despesas Financeiras 609.185,24 532.711,86
Despesas Tributarias 150.327,02 289.728,23
Despesas Indedutíveis 833,01 1.664,46
7 (+) Outras Receitas Operacionais 206.570,43 3.572.792,36
Outras Receitas 206.570,43 3.572.792,36
8 (=) Prejuizo / Lucro Antes das
  Provisões IRPJ/CSLL 1.126.495,04 231.848,56
9 (-) Provisões do IRPJ e CSLL 244.304,08 106.418,60
10 (=) Lucro do Exercício 882.190,96 125.429,96

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
Exercícios Findos em 31/12/2017 e 31/12/2018

 2017 2018
Saldo Anterior de Prejuízos
  Acumulados R$ (10.579.988,12) R$ (10.454.568,16)
Lucro Líquido do Exercício
Lucro do Exercício R$ 125.429,96 R$ 882.190,96
Prejuízo Acumulado R$ (10.454.558,16) R$ (9.572.377,20)

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 05/04/19. Local: sede social, na Avenida das Na-
ções 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 indicação do Sr. Sho Hirai ao cargo de membro do Conselho de Administração 
da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos 
acionistas, sem qualquer ressalva: (i) a indicação do Sr. Sho Hirai, japonês, empresário, RNE V679845-D CGPI/DIREX/DPF, 
CPF/MF 853.667.650-72, com escritório na Avenida Paulista, 1.842, 23º andar, Edifício Torre Norte, Bela Vista, São Paulo/SP, 
como membro do Conselho de Administração da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora indicado tem a 
sua eleição condicionada à obtenção do seu respectivo visto de concomitância. 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 três vias de igual forma e teor, para um só efeito. São Paulo, 
05/04/19. (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 seus Diretores Sr. 
Hiroki Toko, Diretor Presidente e Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Jucesp nº 214.499/19-4 em 17/04/19.

O número, de acordo com informações do Ministério da 
Saúde, representa 20% das 5.214 cidades que realizaram 
algum tipo de estudo que classifi ca o risco do aumento 

de doenças causadas pelo vetor. 
O primeiro Levantamento Rápido de Índices de Infestação pelo 

Aedes aegypti (LIRAa) de 2019 revela que a incidência de casos 
de dengue no país entre janeiro e março subiu 339,9% em relação 
ao mesmo período de 2018. Além da situação de risco, o estudo 
identifi cou 2.160 municípios em situação de alerta e 1.804 com 
índices considerados satisfatórios. 

O ministério alertou para a necessidade de fortalecer ações 
de combate ao mosquito, mas avaliou que, mesmo com o au-
mento de casos de dengue, a taxa de incidência está dentro 
do esperado para o período e o país não está em situação de 
epidemia. O Ministério  da Saúde admite, entretanto, que 
podem haver epidemias localizadas de dengue em alguns 
municípios.

Cinco capitais estão com índice de infestação considerado 
satisfatório: Boa Vista, João Pessoa, São Paulo, Rio de Janeiro e 
Brasília. Cuiabá está classifi cada como em risco e outras 16 ca-
pitais estão em alerta. São elas: Fortaleza, Porto Velho, Palmas, 
Salvador, Teresina, Recife, Belo Horizonte, Campo Grande, Vitória, 
São Luís, Belém, Macapá, Manaus, Maceió, Aracaju e Goiânia. 
Natal, Porto Alegre e Curitiba realizaram levantamento por meio 
de metodologia diferente (armadilha), enquanto Florianópolis 
e Rio Branco não enviaram informações ao ministério sobre o 
índice de infestação ao governo federal.

O armazenamento de água no nível do solo (armazenamento 
doméstico), como em toneis e barris, foi o principal tipo de 
criadouro identifi cado no país, seguido por depósitos móveis, 
caracterizados por vasos e frascos com água, pratos e garrafas 
retornáveis. Por último, estão os depósitos encontrados em 
lixo, como recipientes plásticos, garrafas PET, latas, sucatas e 
entulhos de construção.

Até 13 de abril de 2019, foram registrados 451.685 casos pro-
váveis de dengue no Brasil contra 102.681 casos no ano passado. 
A incidência, que considera a proporção de casos em relação ao 
número de habitantes, tem taxa de 216,6 casos para cada 100 

O ministério alertou para a necessidade de fortalecer ações de 

combate ao mosquito. 

Quase mil cidades podem ter surto 
de dengue, zika e chikungunya

Novecentos e noventa e quatro municípios brasileiros apresentam alto índice de infestação pelo 
mosquito Aedes aegypti e podem registrar surtos de dengue, zika e chikungunya
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mil habitantes. O número de óbitos pela doença também teve 
aumento, de 186,3%, passando de 66 para 123 mortes.

Foram registrados ainda 3.085 casos de zika, com incidência 
de 1,5 caso para cada 100 mil habitantes. Em 2018, no mesmo 
período, foram identifi cados 3.001 casos prováveis da doença. 
Não há óbitos por zika contabilizados em 2019. Também houve 
24.120 casos de chikungunya, com uma incidência de 11,6 casos 
para cada 100 mil habitantes. Em 2018, foram 37.874 casos – uma 
redução de 36,3%. Em 2019, não foram confi rmados óbitos por 
Chikungunya no país.

O LIRAa é classifi cado pelo Ministério da Saúde como um 
instrumento fundamental para o controle do vetor e de doenças 
transmitidas por ele. Com base nas informações coletadas, o gestor 
pode identifi car os bairros onde estão concentrados os focos de 
reprodução do mosquito, bem como o tipo de criadouro predomi-
nante. O objetivo do levantamento é permitir que os municípios 
tenham melhores condições de fazer o planejamento das ações 
de combate e controle do mosquito. A lista completa de cidades 
que participaram do estudo pode ser acessada aqui (ABr).

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005390-
37.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PAULO ROBERTO SANTOS BARBOSA, CPF 336.681.948-07, que lhe foi proposta uma ação 
Monitória por parte de AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA objetivando o recebimento de 
R$15.137,63 (Março/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes relativo a mensalidades vencidas e não pagas. Estando o réu em lugar ignorado, 
CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a 
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertido de 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. 

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 00.417.120/0001-99 - NIRE nº 35300483138

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 20/02/2019
Data/Hora/Local: 20/02/2019, os Conselheiros de Administração da empresa Nec Soluções de Segurança Ciberné-
tica Brasil S.A., com sede em São Paulo/SP, que assinam a presente, decidiram por unanimidade aceitar o pedido de 
demissão formulado pelo Diretor Presidente - Masazumi Takata, RNE n° G105696-0, CPF/MF 237.736.628-74, e, com 
base no Artigo 17 do Estatuto Social, eleger para o período a encerrar em 01/10/2020 ou até a investidura de 1 novo 
Diretor Presidente -Yasushi Tanabe, abaixo qualificado. Após a eleição, a Diretoria da Sociedade passa a ter a seguinte 
composição: (a) Diretor Presidente-YasushiTanabe, CNPJ 241.933.298-95, SISMIGRA da Polícia Federal RNM nº 
F035249L; (b) Vice - Presidente Executiva - Ana Maria F. A. Ravaglia Duarte, RG 6.801.473-9, CPF/MF 046.785.098-
44; (c) Diretor Geral - Naoto Mizuguchi, RNE nº V536712-4, CNPJ 233.159.058-35. O Diretor eleito declara não 
estar incluso em nenhum crime que o impeça de exercer atividade comercial. Os termos desta ata foram aprovados 
por todos os Conselheiros que a subscrevem. a.a. Masazumi Takata - Presidente, Roberto Felipe Klos - Secretário.
Conselheiros: Masazumi Takata, Eiji Seki e Kenjiro Maetani. SP, 20/02/2019. Roberto Felipe Klos - Secretário. Ya-
sushi Tanabe - Diretor Presidente. JUCESP nº 181.859/19-1 em 29/03/2019. Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral.

A greve dos funcionários do Metrô de 
São Paulo prevista terça-feira (30) foi 
adiada após assembleia dos metroviários. 
Eles não fi zeram acordo com a empresa 
durante audiência no TRT da 2ª Região, 
e marcaram uma nova reunião para 6 de 
maio, quando votarão sobre a possibilidade 
de paralisação no dia 7.

Os metroviários reivindicam reajuste 
salarial de 4,32%, pelo índice de custo de 
vida do Dieese, aumento real de 19,1% 
e reajuste real nos vales alimentação e 
refeição. Como resultado da audiência de 
conciliação de ontem, o desembargador 
Rafael Pugliese Ribeiro determinou cor-
reção pelo IPC da Fipe.

Segundo o Sindicato dos Metroviários, 
os funcionários seguirão usando os coletes 
nos setores de tráfego, segurança e dentro 
das estações, além de promover atividades 
como o café com o usuário.

Aqueles que trabalham na administração 
e manutenção do Metrô farão o manifesto 
com uso de adesivos (ABr).

Funcionários do Metrô de SP adiam decisão sobre greve
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

KAIQUE FLORENTINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em neste Distrito (CN:LV.A/173.FLS.024-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de outubro de mil novecentos e noventa e dois (28/10/1992), residente e domicili-
ado Rua Santo Antônio de Itaberava, 237, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gilberto Carlos dos Santos e de Rosangela Florentino da Silva. TAIS OL-
IVEIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/160.FLS.161V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e noventa e dois (25/04/1992), residente e domiciliada Rua Santo Antônio 
de Itaberava, 245, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Jose de 
Sousa e de Eliane de Oliveira Lima Sousa.

WÉLLINGTON DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/195.FLS.226-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e cin-
co (23/11/1985), residente e domiciliado Rua João Ramalho, 99, Jardim Rio Negro, 
Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Raimundo Luiz de Freitas. 
FABIANA ISAC DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão representante de vendas, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/071.FLS.261V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (21/12/1983), residente 
e domiciliada Rua Indaiá Grande, 35, apartamento 104-A, Fazenda Aricanduva, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesuino Isac de Jesus e de Natalice Cardoso de Jesus.

MARCELO MAGGIOLI, estado civil divorciado, profi ssão representante comercial, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de fevereiro de mil 
novecentos e cinquenta e três (21/02/1953), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 
148, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Bernardo Maggioli e de Maria da Conceição Gagliardi Maggioli. DANIELA MARIA CER-
QUEIRA LEITE, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Campinas, 
neste Estado, Campinas, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e setenta e 
dois (20/09/1972), residente e domiciliada Rua Campinas, 291, Edifício Helena Martino, 
apartamento 61, Bela Vista, Valinhos, neste Estado, Valinhos, SP, fi lha de Enio Cerqueira 
Leite e de Maria Aparecida Leme Cerqueira Leite.”Cópia Enviada Pelo Ofi cial de R.C.P.N 
de Valinhos, neste Estado”

BRUNO DIAS SOBRAL, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/218.FLS.178V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (15/01/1995), residente e domiciliado Rua 
Sargento Pedro dos Santos, 291, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Alexsandro Sobral da Silva e de Alessandra Vieira Dias. GRASIELY MIRTES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/289.
FLS.191V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos 
e noventa e sete (04/09/1997), residente e domiciliada Rua Sargento Pedro dos Santos, 
291, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alessandro Dantas dos 
Santos e de Evelin Valéria Damas.

MARCOS BRUNO VENDRAMIM, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.087-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(25/09/1987), residente e domiciliado Rua Baltazar Vidal, 214, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Vendramim e de Cleide 
Gonçalves Vendramim. ROBERTA ALVES FARIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/157.FLS.387-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e nove 
(14/06/1989), residente e domiciliada Rua Baltazar Vidal, 214, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga Faria e de Margarete 
Augusto Alves Faria.

WELLINGTON DO NASCIMENTO FERREIRA DA LUZ, estado civil solteiro, profi s-
são estudante, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/129.
FLS.275-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e 
noventa e cinco (10/07/1995), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 
319, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Luiz Ferreira da Luz 
e de Marizete do Nascimento da Luz. MILLENA CRISTINA COSTA LIMA, estado civil 
divorciada, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e três (26/06/1993), residente e dom-
iciliada Rua Dario de Souza, 1253, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jeremias Brito Lima e de Davilene Costa Lima.

EDER CARLOS BOTTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administra-
tivo, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/061.FLS.156-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e dois (18/06/1982), residente e domi-
ciliado Rua Sílvio Barbini, 323, apartamento 21-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Severino da Silva e de Emily Hirese Oliveira 
Botto da Silva. PRISCILA SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão oper-
adora de atendimento, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/259.
FLS.039-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e 
noventa e três (18/05/1993), residente e domiciliada Rua Ilha de São Domingos, 82, F, 
Recanto Verde do Sol, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Luiz de França de Oliveira 
e de Maria das Dores Gonçalves Souza.

GUSTAVO JOSE VASCO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão professor univer-
sitário, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.036-SAÚDE/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/09/1989), residente e domiciliado Rua Uxi, 415, Jardim Santa Maria, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pereira Filho e de Zoraya Batista Vasco Pereira. ALINE 
LUCIA BAPTISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/152.FLS.100 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
novembro de mil novecentos e noventa e um (06/11/1991), residente e domiciliada Rua 
Rio Mamanguape, 126, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Deglie Tiberge de Oliveira e de Vera Lucia de Fatima Baptista.

WILLIAM GONÇALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão cuidador, nascido 
em Embu das Artes, neste Estado, Embu das Artes, SP no dia dois de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (02/02/1982), residente e domiciliado Rua Guarapá, 63, casa 
05, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelina Gonçalves da Silva. 
MARLI DE ASSUNÇÃO ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/186.FLS.108-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(29/12/1974), residente e domiciliada Rua Guarapá, 63, casa 05, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Natanael Francisco de Almeida e de Isabel de Assunção 
Pereira.

CÍCERO SEVERINO BELO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
Bezerros, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/043.FLS.008V BEZERROS/PE), Bezerros, 
PE no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e sessenta e sete (27/10/1967), 
residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 101, A, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Severino Belo Filho e de Maria Joana Belo. CLARICE SAMPAIO 
PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nes-
ta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e cinquenta 
e oito (19/09/1958), residente e domiciliada Rua Floco de Neve, 101, A, Parque Guara-
ni, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Lourenço Pereira e de Maria Sampaio 
Pereira.

ALBERTO HENRIQUE FURLAN, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.015-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (29/01/1981), residente e domiciliado 
Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 01, apartamento 82, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir Furlan e de Vera Lucia Furlan. ELIZA-
BETE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de operações, nascida em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/139.FLS.358 1° SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e dois (04/05/1982), 
residente e domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 525, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joaquim Ferreira da Silva e de Izabel Marques da Silva.

EVANDRO FERREIRA DIAS, estado civil divorciado, profi ssão instrutor, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos 
e setenta e seis (05/11/1976), residente e domiciliado Rua Aracaí, 202, casa 02, Jar-
dim Fiorelo, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Everaldo 
Ferreira Dias e de Miracy Marques Dias. ROSEANE ASSIS DE BRITO, estado civ-
il solteira, profi ssão técnico gráfi co, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/042.FLS.220V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho 
de mil novecentos e oitenta e sete (21/06/1987), residente e domiciliada Rua Rio Tefé, 
27, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias de Brito e 
de Berenice Assis de Brito.

DOUGLAS TADEU DOMINGUES PEDRO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, na-
scido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/046.FLS.286-ITAQUERA/SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta 
(27/03/1980), residente e domiciliado Rua Ovelheiro, 02, bloco 02, apartamento 13, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Domingues Pedro e de Tânia Maria Moraes Pe-
dro. SHEILA MARTINS MACHADO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/057.FLS.194V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de novembro de mil novecentos e oitenta e um (17/11/1981), residente e domiciliada Rua 
Ovelheiro, 02, bloco 02, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idelino 
Alves Machado e de Dalva Martins Machado.

DIEGO SANTOS ALENCAR, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.101-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e seis (26/07/1986), res-
idente e domiciliado Avenida Jacatirão da Serra, 567, A, casa 04, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Aparecido de Alencar e de Marilza de Lima San-
tos. JAQUELINE GOMES BOTELHO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/139.FLS.231 IPIRANGA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa (27/04/1990), residente e 
domiciliada Avenida Jacatirão da Serra, 567, A, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sinval da Rocha Botelho e de Ana Rosa Pereira Gomes. 

JOSÉ BARRETO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido em Castro 
Alves, Estado da Bahia (CN:LV.A/036.FLS.240 JAGUAQUARA/BA), Castro Alves, BA no 
dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta (20/11/1980), residente e domiciliado 
Rua Piava, 34, casa 05, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bar-
reto e de Júlia Barbosa da Silva. CLAUDIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/110.FLS.129-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de dezembro de mil novecentos e oitenta e três 
(16/12/1983), residente e domiciliada Rua Piava, 34, casa 05, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira da Silva Filho e de Yara Ferreira de Lima. 

MAIK NILTON KITADA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/046.
FLS.233-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos 
e oitenta e dois (30/03/1982), residente e domiciliado Rua Padre Antão Jorge, 366, A, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Avelino de Souza e de 
Shigueko Kitada de Souza. TAÍS DE SOUZA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital ((CN:LV.A/060.
FLS.066V-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos 
e noventa e um (12/09/1991), residente e domiciliada Rua Padre Antão Jorge, 366, 
A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Luis Casarin Soares 
Almeida e de Maria Cristiana de Souza Almeida. 

SEVERINO GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão agente de viagens, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia dois de julho de mil 
novecentos e sessenta e oito (02/07/1968), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 
762, bloco Brasil, apartamento 12, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Gonçalves da Silva e de Laura Gomes de Oliveira. LINDINALVA RODRIGUES 
COELHO, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Ibotirama, Esta-
do da Bahia, Ibotirama, BA no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e sessenta 
e sete (22/06/1967), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 762, bloco Brasil, apar-
tamento 12, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Coelho Filho e 
de Crispiniana Rodrigues Coelho. 

ALEF SOARES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão técnico mecatrônico, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/273.FLS.146 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de março de mil novecentos e noventa e sete (12/03/1997), residente 
e domiciliado Rua Torquato Ponte Lima, 305, Jardim Marabá, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de José Romero Rodrigues Neto e de Marlene Silva Soares Rodrigues. 
GIOVANNA DE FREITAS TALTASSORI, estado civil solteira, profi ssão nutricionis-
ta, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.170V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e noventa e 
seis (10/10/1996), residente e domiciliada Rua Doutor João Jorge Sabino, 157, Jar-
dim Piqueroby, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Flávio Roberto Taltassori e de 
Sidilene de Freitas Taltassori. 

JOSÉ MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encanador indus-
trial, nascido em América Dourada, Estado da Bahia (CN:LV.A/004.FLS.194-AMÉRI-
CA DOURADA/BA), América Dourada, BA no dia trinta e um de dezembro de mil 
novecentos e setenta e cinco (31/12/1975), residente e domiciliado Rua Professor 
Hasegawa, 1613, bloco C, apartamento 52, G1, Colônia, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Josemar Julio dos Santos e de Maria Lúcia Marques dos Santos. 
ROSILENE BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Pedras de Fogo, Estado da Paraíba (CN:LV.A/007.FLS.220 PEDRAS DE FOGO/PB), 
Pedras de Fogo, PB no dia vinte e nove de março de mil novecentos e setenta e 
nove (29/03/1979), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1613, bloco C, 
apartamento 52, G1, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Idalino da 
Silva e de Marinete Bezerra da Silva. 

JÂNIO FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/003.FLS.250-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete 
de maio de mil novecentos e setenta e seis (07/05/1976), residente e domiciliado 
Rua Inauini, 710, fundos, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Anatalino Ferreira de Sousa e de Mirací Ferreira de Sousa. INGRID DIO-
GO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/343.FLS.037V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e nove (25/05/1999), residente e domiciliada Rua Inau-
ini, 710, fundos, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Givanildo Eugenio dos Santos e de Márcia Regina Diogo. 

MÁRCIO JOSÉ INÁCIO, estado civil divorciado, profi ssão encanador, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de março de mil 
novecentos e setenta e quatro (08/03/1974), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbi-
ni, 414, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Afonso José Inácio e de Evandi Barbosa Arruda Inácio. DAN-
IELA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de recursos humanos, 
nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de 
janeiro de mil novecentos e setenta e seis (10/01/1976), residente e domiciliada Rua 
Sílvio Barbini, 414, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson de Almeida e de Iraci Vieira de Almeida. 

EDMILSON DOS SANTOS PESSOA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascido em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.
FLS.114-VITÓRIA DA CONQUISTA/BA), Vitória da Conquista, BA no dia vinte e seis 
de abril de mil novecentos e oitenta e seis (26/04/1986), residente e domiciliado Rua 
São Félix do Piauí, 911, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmil-
son dos Santos Pessoa e de Arlete da Silva Bastos. JOYCE KAREN DE FREITAS, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital (CN:LV.A/104.FLS.232-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia três de novem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco (03/11/1995), residente e domiciliada Rua 
Paes Landim, 263, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josafa Cabral de Freitas e 
de Eliana Aparecida Rosa. 

CARLOS CESAR BESERRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escritório, 
nascido em Distrito de Flamengo, Município de Saboeiro, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/019.FLS. 281-DISTRITO DE FLAMENGO SABOEIRO/CE), Saboeiro, CE 
no dia primeiro de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (01/10/1989), residente 
e domiciliado Rua Domingos Espinhosa, 50, casa 01, Parque Boturussu, nesta Cap-
ital, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Beserra e de Maria Fernandes Beserra 
da Silva. NAYARA DIAS ASSAKURA, estado civil solteira, profi ssão controladora 
de acesso, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/239.FLS.058 ITAQUERA/
SP), Guarulhos, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa e 
cinco (25/09/1995), residente e domiciliada Rua Cabo Joel Leite, 690, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Yoshio Assakura e 
de Alessandra Aparecida Dias. 

LUIZ CARLOS EDUARDO DE SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são coletor de lixo, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/131.FLS.131V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa 
(22/08/1990), residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 207, casa A, Jardim Nos-
sa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro José dos Santos 
e de Marta Aparecida de Souza. TASSIA SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, 
SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa (18/02/1990), residente 
e domiciliada Rua Machado Nunes, 207, casa A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Gomes da Silva e de Irene Maria dos 
Santos. 

MAYCON MENDES LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, na-
scido em Diadema, neste Estado ((CN:LV.A/203.FLS.067 DIADEMA/SP), Diadema, 
SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e quatro (06/04/1994), residente 
e domiciliado Rua Rosa Campanella, 83, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Aluizio Lima da Silva e de Marizete Mendes da Silva. TALITA GONZA-
GA CORDEIRO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão orçamentista, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/281.FLS.168V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de junho de mil novecentos e noventa e sete (30/06/1997), residente e domiciliada 
Rua Ilha de Santa Ana, 124, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Waldecir Cordeiro Martins e de Marcela Gonzaga Martins. 

AUGUSTO CÉSAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Bom Conselho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/079.FLS.167V BOM CONSELHO/
PE), Bom Conselho, PE no dia onze de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
oito (11/12/1988), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 637, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Félix da Silva e de Maria 
Gomes Félix da Silva. LEYDE DAYANE DOS REIS SILVA, estado civil solteira, profi s-
são babá, nascida em Feira de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/101.FLS.433-1º 
OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no dia três de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (03/01/1987), residente e domiciliada Avenida Coro-
nel Alves e Rocha Filho, 637, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reinaldo Weligton de Jesus Silva e de Joselita dos Reis Silva. 

FILIPE TONHAZZINI, estado civil solteiro, profi ssão funcionario público, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/126.FLS.018-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/12/1985), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 481, bloco A, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Os-
valdo Tonhazzini e de Maria Aparecida Tonhazzini. NAYARA LEAL RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Cap-
ital (CN:LV.A/079.FLS.175 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de 
mil novecentos e noventa e dois (07/03/1992), residente e domiciliada Rua Jardim 
Tamoio, 481, bloco A, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilton Amaro Rodrigues e de Fatima Leal Rodrigues. 

ANDERSON BALBINO DE PAULO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Jundiaí, neste Estado (CN:LV.A/337.FLS.164-1º SUBDISTRITO DE JUN-
DIAÍ/SP), Jundiaí, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(31/08/1987), residente e domiciliado Rua Manuel Alves da Rocha, 397, casa 05, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Balbino de Paulo e de 
Sonia Regina Ferreira de Paulo. ÉRICA CRISTINA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão consultora de consignado, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia nove de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (09/10/1982), residente e 
domiciliada Rua Manuel Alves da Rocha, 397, casa 05, Parque Guarani, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Almerita da Silva. 

EFRAIM GONÇALVES FRAUCHES, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia três de dezembro de mil 
novecentos e setenta e seis (03/12/1976), residente e domiciliado Rua Barros Vulcão, 
26, 2, Cidade Nova São Miguel, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião 
Baptista Frauches e de Vilma Gonçalves Frauches. ALESSANDRA DE AQUINO, 
estado civil divorciada, profi ssão técnico de seguros, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e setenta 
e nove (08/07/1979), residente e domiciliada Rua Francisco Albani, 825, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Joaquim 
de Aquino e de Maria Veronica de Aquino. 

ELIOMAR DA ANUNCIAÇÃO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Curaçá, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.058-CABROBÓ/PE), 
Curaçá, BA no dia onze de abril de mil novecentos e oitenta (11/04/1980), residente 
e domiciliado Rua Águas de Março, 39, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Francisco de Lima e de Leonira da Anunciação 
de Lima. TATIANA TELES DE PONTES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/036.FLS.072V BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e 
oitenta (24/11/1980), residente e domiciliada Rua Águas de Março, 39, Conjunto Res-
idencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Teles de Pontes 
Sobrinho e de Cleuza Bernardi. 

WESLLEY CORDEIRO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/130.FLS.270V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(20/10/1989), residente e domiciliado Rua Flor de Contas, 09, casa 03, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Pereira Lima e de Mismania 
Francisca Cordeiro. NAYARA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.135-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(21/12/1992), residente e domiciliada Rua Flor de Contas, 09, casa 03, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das Graças Souza de Oliveira. 

FERNANDO FERNANDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de rastreamento, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/045.
FLS.191V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e cinco (22/02/1985), residente e domiciliado Rua Tomé Ál-
vares de Castro, 98, bloco D, apartamento 13, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Fernandes de Souza e de Ivanete Almeida de Souza. 
THAÍS REGINA MONTEIRO BITENCOURTE, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Santana, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (21/02/1989), 
residente e domiciliada Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco D, apartamento 13, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Bitencourte e de 
Regina Celia Monteiro Bitencourte. 

MICHEL BARBOSA VASSALO, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido 
em Caraguatatuba, neste Estado (CN:LV.A/098.FLS.104-ERMELINO MATARAZ-
ZO/SP), Caraguatatuba, SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (02/04/1992), residente e domiciliado Rua Conde de Avilez, 226, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Vassalo e de Tania Cristina 
Correia Barbosa Vassalo. DANIELE DE ARAUJO SAKOTA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/180.
FLS.268 LAPA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e oiten-
ta e oito (20/06/1988), residente e domiciliada Rua Conde de Avilez, 226, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Kyoji Sakota e de Rosimeire de 
Araujo Sakota. 

DOUGLAS CUNHA CORTELLO, estado civil solteiro, profi ssão consultor, nasci-
do em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.168V GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e três 
(14/08/1993), residente e domiciliado Rua Goiatá, 930, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Reis Cortello e de Eleni Janaina 
Cunha Cortello. BEATRIZ DOS SANTOS BIDINOTI, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/290.FLS.043V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de setembro de mil novecentos e noventa 
e sete (22/09/1997), residente e domiciliada Rua Goiatá, 930, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique Bidinoti e de Simone dos 
Santos Bidinoti. 

JOELITON DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de telefo-
nia, nascido em Natal, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/014.FLS.188-2º 
OFÍCIO DE GOIANINHA/RN), Natal, RN no dia vinte e nove de novembro de mil 
novecentos e noventa e um (29/11/1991), residente e domiciliado Rua Cintra, 992, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Josivan Freire de Souza e de Maria Lucia da Silva Souza. MAYSA APARECIDA 
DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mogi 
das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/053.FLS.155 AVARÉ/SP), Mogi das Cruzes, SP 
no dia trinta de março de mil novecentos e noventa e nove (30/03/1999), residente 
e domiciliada Rua Cintra, 992, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Cosmio de Almeida e de Luciana Almeida 
dos Santos. 

JOSE NILSON DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão eletricista, nascido 
em Belém, Estado de Alagoas, Belém, AL no dia treze de julho de mil novecentos e 
setenta e um (13/07/1971), residente e domiciliado Rua Capitão Augusto da Rocha 
Trigueirinho, 16, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Livino de Oliveira e de Josefa Maria de Oliveira. SUELI APARECIDA SANCHES, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Paranapuã, neste Estado, Pa-
ranapuã, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e sessenta e nove 
(27/01/1969), residente e domiciliada Rua Capitão Augusto da Rocha Trigueirinho, 
16, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael Ginez Sanches e 
de Ana Rosa Rodrigues Sanches. 

LEANDRO DOS SANTOS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, na-
scido em Seabra, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.227 BONINAL/BA), Seabra, 
BA no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e nove (14/03/1989), res-
idente e domiciliado Avenida Itaquera, 5067, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves Santos e de Arani Maria dos Santos. MARIL-
EIDE MARIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Seabra, Estado da Bahia (CN:LV.A/033.FLS.141 SEABRA/BA), Seabra, BA no dia 
quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (14/12/1985), residente 
e domiciliada Avenida Itaquera, 5069, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Augusto Celestrino de Souza e de Nilce Maria de Souza. 

ANDERSON DELFINO, estado civil solteiro, profi ssão programador, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/136.FLS.081V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos e noventa (24/09/1990), residente e dom-
iciliado Rua Doutor Oliveira Arruda, 234, Jardim Helena, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Deise Maria Delfi no Ribeiro Campos. ISABELLA MELO LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.288-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dez de abril de mil novecentos e noventa e quatro (10/04/1994), residente e 
domiciliada Rua Henrique Danco, 29, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ozenito Lima Martins e de Erivalda Ximenes de 
Melo Barros. 

LUIS PAULO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.166-VILA FORMO-
SA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e noventa 
(28/01/1990), residente e domiciliado Rua Juarez Fagundes, 23, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de Carvalho e de 
Roseli Martins da Silva Carvalho. THIAGO DE ALMEIDA SANTOS, estado civil 
solteiro, profi ssão técnico telecon, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/104.
FLS.299V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil 
novecentos e noventa e dois (30/06/1992), residente e domiciliado Rua Juarez 
Fagundes, 23, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Waldemiro de Oliveira Santos e de Jicélia Lima de Almeida. 

PAULO DA ROCHA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro civil, 
nascido em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/001.FLS.030V-3º 
DISTRITO DO MUNICÍPIO DE NOVA FRIBURGO/RJ), Nova Friburgo, RJ no dia 
quatro de abril de mil novecentos e oitenta (04/04/1980), residente e domiciliado 
Estrada Municipal do Embu, 1951, bloco 01, apartamento 402, Jardim Torino, Co-
tia, neste Estado, Cotia, SP, fi lho de Jorge da Cunha Gonçalves e de Ivonete Silva 
Rocha. CAROLINA FELIX DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão administrado-
ra, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.248-ACLI-
MAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e no-
venta e quatro (01/11/1994), residente e domiciliada Rua Chão de Giz, 18, quadra 
P, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdek 
da Silva e de Maria Lúcia Ferreira da Silva. 

JOSÉ MARCIO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Orós, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/020.FLS.551-1º OFÍCIO DE ORÓS/CE), Orós, CE no 
dia seis de maio de mil novecentos e setenta e oito (06/05/1978), residente e dom-
iciliado Rua Indaiá Grande, 10, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Ribamar Pinto e de Maria Soares Pinto. ANA LUCIA DA SIL-
VA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Quixelô, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/013.FLS.009-QUIXELÔ/CE), Quixelô, CE no dia vinte e nove de novem-
bro de mil novecentos e setenta e nove (29/11/1979), residente e domiciliada Rua 
Indaiá Grande, 10, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Pedro da Silva e de Maria de Fatima Silva. 

WELLINGTON MONTEIRO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão almoxar-
ife, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro 
de mil novecentos e oitenta e três (21/10/1983), residente e domiciliado Estrada 
Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 01, apartamento 63, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ulisses José Alves e de Maria Monteiro 
Alves. MARIANNE NUNES DE PAULA, estado civil divorciada, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascida em Subdistrito Cangaíba, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e um (12/06/1981), residente e 
domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 01, apartamento 63, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nunes de Paula e de 
Natalina Rodrigues de Paula. 

ANTONIO RICARDO SOARES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão carpin-
teiro, nascido em São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí (CN:LV.A/018.FLS.111-
1º OFÍCIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI), São Miguel do Tapuio, PI no dia 
dezenove de abril de mil novecentos e noventa e um (19/04/1991), residente e 
domiciliado Rua Praia Catimbaú, 02, C, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Valquiria Soares Alves. IZALENE SOUSA SOARES, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de loja, nascida em São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/019.FLS.279-1º OFÍCIO DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI), São Miguel 
do Tapuio, PI no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(24/07/1995), residente e domiciliada Rua Praia Catimbaú, 02, C, Jardim Beatriz, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Soares Dias e de Antonilda Ferreira 
de Sousa. 

ANDERSON OLIVEIRA DO ROSARIO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista de auto, nascido em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/033.FLS.168-ARUJÁ/
SP), Arujá, SP no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (03/06/1985), 
residente e domiciliado Rua Lagoa Tai Grande, 1483, casa 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Moisene Oliveira Santos e de Maria Neuza Oliveira do Rosario. 
FERNANDA DE SOUZA REIGADA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/172.FLS.103V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de novembro de mil novecentos e noventa e dois (20/11/1992), residente e 
domiciliada Rua Lagoa Tai Grande, 1483, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Herminio Reigada Junior e de Francisca Jussara da Silva Souza. 

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
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Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MARLON PEREIRA DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Barueri - SP, data-nascimento: 27/05/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Pereira da Silva e de 
Célia Menezes da Silva. A pretendente: MARCELA DE MENESES DOMINGUES, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 27/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Domingues Neto e de Vanderli Meneses Domingues.

O pretendente: ALEPH ALBUQUERQUE DE MATTOS SILVA, profi ssão: 
analista de estratégico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 08/05/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Roberto do Carmo Alves da Silva e de Gilsara Mattos Virgulino da Silva. 
A pretendente: BRUNA GELK BARROS, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/09/1995, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir Batista Barros e 
de Marisa Barreto Gelk.

O pretendente: EBERVAL ALCÂNTARA LIMA, profi ssão: controlador de aces-
so, estado civil: solteiro, naturalidade: Jaicós - PI, data-nascimento: 30/07/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Ferreira 
Lima e de Francisca das Chagas Alcântara Lima. A pretendente: ELISVALDA 
MARIA BARBOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jaicós - PI, data-nascimento: 18/04/1966, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avelino José de Oliveira e de Teresa Maria 
Barbosa de Oliveira.

O pretendente: EDGAR FERREIRA DE ANDRADE, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Ferreira de Andrade 
Angela da Silva Santos Andrade. A pretendente: BARBARA DA SILVA NATA-
LE, profi ssão: escriturária administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 14/12/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Giovane Baptista Natale e de Girlaine da Silva Natale.

O pretendente: JULIANO CÉSAR DOS SANTOS, profi ssão: consultor de serviços, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/06/1984, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Antonio Paes dos 
Santos e de Lindineide Maria de Lima dos Santos. A pretendente: SANDRELI 
FERNANDES BENTO, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 11/04/1985, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito Bento e de Odelita dos Santos Fernandes Bento.

O pretendente: MAURO PALHETA DO NASCIMENTO, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belém - PA, data-nascimento: 25/10/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo de Jesus do Nascimento 
E de Maria Martir Miranda Palheta. A pretendente: JULIANA APARECIDA DE 
SIQUEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 20/04/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José de Siqueira e de Aparecida Maria Froes.

O pretendente: VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente jurídico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/06/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Xavier de 
Oliveira e de Normalia Santos Pinheiro. A pretendente: ESTHER MARQUES 
GARRIDO, profi ssão: analista junior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 23/04/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Vanderlei Garrido e de Carmem Marques Lobato Garrido.

O pretendente: PABLO LIMA TAVARES, profi ssão: fi scal de loja, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/07/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Martins Tavares e 
de Sisleide França Lima Tavares. A pretendente: JOICI FARIA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/09/1997, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rita de Cássia Faria.

O pretendente: DAMIÃO COSTA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pombal - PB, data-nascimento: 30/12/1984, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Egidio Otavio da Silva e de 
Genir Maria da Costa Silva. A pretendente: JEANE LIRO SANTOS, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Canavieiras - BA, data-nascimento: 
08/09/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir 
Nascimento dos Santos e de Vilma Alves Liro dos Santos.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO LIMA FONTINELES, profi ssão: auxiliar de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: Codó - MA, data-nascimento: 28/10/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Flávio Fontineles e 
de Maria dos Santos Ribeiro Lima. A pretendente: AMANDA ANDRADE ALVES, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 05/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcilio Salido Alves Junior e de Judite Sousa de Andrade.

O pretendente: PAULO OLIVEIRA LOPES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sigilberto de Melo Lopes e de 
Maria de Lourdes Leonidia Lopes. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA SILVA 
LOPES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina - PI, 
data-nascimento: 03/04/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Rodrigues Lopes e de Maria do Amparo da Silva.

O pretendente: FILIPE DOMINGOS DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/02/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Nelson Domingos da Silva e de Shirlene 
Santos dos Anjos Silva. A pretendente: KAREN JULIANE DA ROCHA LACERDA, 
profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 28/06/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Claudia da Rocha Lacerda.

O pretendente: KAIQUE DE SOUZA OLIVEIRA, profi ssão: assistente de montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/11/1997, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Salim de Souza 
Oliveira e de Renata Aparecida de Oliveira. A pretendente: GRAZIELLY LUCAS 
DE FREITAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 09/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Anderson Torres de Freitas e de Michele Lucas dos Santos.

O pretendente: GUILHERME ASSIS QUEIROZ, profi ssão: auxiliar de órtose 
e prótese, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/03/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cesario 
Bianor Queiroz e de Rosemar Aparecida Assis Queiroz. A pretendente: RAFAE-
LA SILVA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 05/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Paschoal de Souza e de Marluci Ferreira da Silva.

O pretendente: EFRAIN MATHEUS FERNANDES DE LIMA, profi ssão: jo-
vem aprendiz, estado civil: solteiro, naturalidade: Natal - RN, data-nascimento: 
07/11/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Maria Pereira de Lima e de Alesiane Fernandes da Costa. A pretendente: FER-
NANDA DE ANDRADE PEREIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Francisco Morato - SP, data-nascimento: 15/01/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Jesus Pereira e 
de Denise de Andrade Pinto.

O pretendente: BRUNO LIMA FIUZA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/08/1989, residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Elias Fiuza Filho e de Francisca 
Diomar de Lima Fiuza. A pretendente: ÉLIDA ANTÔNIA DE SOUZA BRAGA, 
profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 13/06/1985, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Manoelito de Sousa Braga e de Maria Aparecida Braga.

O pretendente: GERALDO PARREIRA, profi ssão: ajudante de pedreiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Bom Jesus do Galho - MG, data-nascimento: 
15/07/1959, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fran-
cisco Parreira e de Terezinha Francisca Rosa. A pretendente: SARA MAURA 
TAKEDA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Rancharia - SP, 
data-nascimento: 12/03/1953, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Shoruko Takeda e de Ana Maria Augusta Takeda.

O pretendente: BRUNO GOMES DA SILVA, profi ssão: operador de caixa, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/02/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Gomes da 
Silva e de Maria Luzia Gomes da Silva. A pretendente: MANOELLA LIMA DA 
SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-
nascimento: 26/07/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Antonio da Silva e de Adriana Lima.

O pretendente: ROBSON ALEXANDRE REIS, profi ssão: lavador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 30/01/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Jorge Reis e de Eliane Eloi 
Tiburcio Reis. A pretendente: JESSICA LETIVIA REZENDE, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/07/1996, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ana Paula Aparecida Rezende.

O pretendente: PAULO VICENTE ALVES, profi ssão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Olhos D'Água das Flores - AL, data-nascimento: 25/01/1948, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vicente 
Alves e de Ismenia Vieira Gomes. A pretendente: LINDALVA DOS SANTOS 
MARCELINO, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Ceará-Mirim 
- RN, data-nascimento: 20/07/1934, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Januário dos Santos e de Joana Januário dos Santos.

O pretendente: SANDOVAL PEREIRA DA SILVA, profi ssão: cortador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Pereira da Silva e de 
Arlinda Celeste da Silva. A pretendente: CIRLEIDE RODRIGUES DOS SANTOS, 
profi ssão: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Pedras de Fogo - PB, data-
nascimento: 18/12/1983, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Antonio 
Rodrigues dos Santos e de Severina Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO CRUZ SOUZA DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/01/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital Guaianazes São Paulo, SP, fi lho de Romildo 
Souza da Silva e de Marta Celina Cruz. A pretendente: STEFANIE GREGORIO 
RAMOS, profi ssão: técnico de suporte, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 30/12/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, 
fi lha de Marcos Antonio Ramos e de Magali Maria Gregorio Ramos.

O pretendente: VINICIUS LOPES DE SOUZA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/08/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Cardoso de Sousa e de 
Maria do Céu Lopes. A pretendente: MALÚ VICENTE DE OLIVEIRA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Cotia - SP, data-nascimento: 03/08/1998, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Vicente Ferreira 
e de Elisangela Pereira de Oliveira.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA LEMOS NETO, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Poções - BA, data-nascimento: 17/03/1996, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Jeildo Bispo do Nascimento e de Maria Apa-
recida Teixeira Lemos. A pretendente: ANDRÉIA SILVA DE ALMEIDA, profi ssão: 
atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Poções - BA, data-nascimento: 
02/06/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orisvaldo 
Lemos de Almeida e de Cidelcina Alves da Silva.

O pretendente: JOSÉ PAULO VITOR DA SILVA, profi ssão: ajudante de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Betânia - PE, data-nascimento: 19/01/1978, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Vitor da Silva 
e de Joana Maria da Silva. A pretendente: RITA BARBOSA DOS SANTOS, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ibirataia - BA, data-nascimento: 
18/07/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Jesus dos Santos e de Maria Barbosa dos Santos.

O pretendente: LUCAS MACEDO FERNANDES, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/12/1995, residente e 
domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Roberto Rodrigues Fernandes e de Cleivany 
Bezerra de Macedo. A pretendente: RAFAELA FERREIRA DE SOUZA, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 
29/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Martins de Souza e de Marcia Ferreira de Souza.

O pretendente: PAULO HENRIQUE CORREIA BORGES, profi ssão: bombeiro civil, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/02/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alipio Correia Borges 
e de Maria Elisabeth Borges. A pretendente: GABRIELA DAFNE DOS SANTOS 
AQUINO, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 11/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Josivaldo Alves de Aquino e de Tagliane Maria Lima dos Santos.

O pretendente: ATEVALDO DA SILVA MORAIS, profi ssão: produtor rural, estado 
civil: divorciado, naturalidade: América Dourada - BA, data-nascimento: 14/08/1964, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Humberto Ferreira 
de Morais e de Maria Amador da Silva. A pretendente: GEUSA MARIA PEREIRA 
LOPES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-
nascimento: 25/03/1971, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Abílio Pereira Lopes e de Josefa Pereira Lopes.

O pretendente: RHOBERT FELIPE SANTOS MARTINS PRUDENCIO, profi ssão: 
vendedor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
21/02/1995, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moises 
Martins Prudencio e de Eliana Santos Almeida Prudencio. A pretendente: ADRIANA 
DA SILVA, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 26/06/1982, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Cicero da Silva e de Eliana Costa.

O pretendente: DOUGLAS FAVA FERRAZ, profi ssão: maquinista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ildeplete Dias Ferraz e de Maria 
Teresa Fava Ferraz. A pretendente: MARINNA LEMOS TOLEDO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Gonçalo do Sapucaí - MG, data-nasci-
mento: 27/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ivo Augusto Toledo e de Euclisa José Lemos Toledo.

O pretendente: RENAN DE SENA PANSONATO, profi ssão: agente comunitario, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/11/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Pansonato e de 
Maria da Gloria de Sena Pansonato. A pretendente: ANGELICA MARINA BATISTA 
PORTO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 19/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Nicio Porto e de Marinaide Alves Batista Porto.

O pretendente: EDUARDO MONTEIRO, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapongas - PR, data-nascimento: 24/08/1969, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Eduardo Monteiro e de Alice 
Maria Monteiro. A pretendente: JANAÍNA MACIEL DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
08/06/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Maciel da Silva e de Ilamari Aparecida Lopes Sales.

O pretendente: ARI DE SOUZA FRANCO, profi ssão: vigia, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Novo Cruzeiro - MG, data-nascimento: 18/09/1967, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ramiro de Souza Franco e de Maria 
Emilia Fernando. A pretendente: CLEIDE XAVIER, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Umuarama - PR, data-nascimento: 09/08/1968, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Xavier e de Alaide Leite Xavier.

O pretendente: JOSÉ ORLANDO DE ALBUQUERQUE, profi ssão: pintor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Candeias - BA, data-nascimento: 14/05/1959, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Soares de Albuquerque e 
de Maria Cecilia Damasceno de Albuquerque. A pretendente: MARIA JOSE ALVES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Tindade - PE, data-nascimento: 
19/03/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Germano Alves e de Valdilene Ferreira Neves.

O pretendente: ADAUTO DA CUNHA ALMEIDA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Nossa Senhora da Glória - SE, data-nascimento: 30/08/1968, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Francisco Al-
meida e de Josefa José da Cunha. A pretendente: EDILEUZA SOARES BEZERRA, 
profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, naturalidade: Pimenteiras 
- PI, data-nascimento: 29/05/1978, residente e domiciliada em Pimenteiras, PI, fi lha 
de José de Arimatea Bezerra e de Teodoria de Barros Soares.

O pretendente: WELLINGTON GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/12/1998, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdecir Gonçalves 
da Silva E de Daniela Ribeiro da Silva. A pretendente: ESTEPHANIE SANTOS 
CARNEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 07/02/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Carneiro da Silva e de Catia Alves Santos.

O pretendente: RAUL GONÇALVES FERREIRA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Belford Roxo - RJ, data-nascimento: 25/04/1979, residente 
e domiciliado nesta Capital Vila Hortência São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos 
Ferreira e de Maria José Gonçalves Ferreira. A pretendente: DANIELA LUIZ DE 
ARAUJO, profi ssão: gerente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 04/07/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Julião de Araujo e de Marinalva Luiz de Araujo.

O pretendente: PAULO GLAUBER DO NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: 
motorista, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/08/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Guilherme da Silva e de Maria Jose do Nascimento da Silva. A pretendente: GIS-
LENE APARECIDA DOS REIS, profi ssão: atendente de bilheteria, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/09/1977, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Afonço dos Reis e de 
Luzia Margarida dos Reis.

O pretendente: CÍCERO JOÃO DAS NEVES, profi ssão: gari, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Canhotinho - PE, data-nascimento: 04/05/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista das Neves e de Regina Vitalino 
das Neves. A pretendente: MARIA DO CARMO BERTO DAS NEVES, profi ssão: 
balconista, estado civil: divorciada, naturalidade: Angelim - PE, data-nascimento: 
06/10/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Berto Sobrinho e de Tereza de Barros Berto.

O pretendente: CARLOS APARECIDO MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Souza da Silva 
e de Maria Jose Monteiro da Silva. A pretendente: CARINA DE SOUSA FARIAS, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Raimundo Nonato - PI, 
data-nascimento: 06/05/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel João de Farias e de Helena Lucia de Sousa Farias.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE MARQUES DE BARROS, profi ssão: gerente 
de posto de gasolina, estado civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa - PB, data-
nascimento: 21/12/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Rose Mary Marques de Barros. A pretendente: MISLAINE SILVA MARTINS, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Diadema - SP, data-nasci-
mento: 22/05/1992, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Manoel Martins Filho e de Maria Aparecida Silva Martins.

O pretendente: FELIPE QUIXABEIRA CASTRO SILVA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eudes Flavio Castro da Silva e de 
Maria Pureza Quixabeira. A pretendente: ANITA GABRIELA VALE RAMOS DOS 
SANTOS, profi ssão: escriturária administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1996, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Frank Ramos dos Santos e de Angela do Socorro Vale.

O pretendente: RODRIGO GOMES MARCELINO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/06/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Donizete Alves Marcelino 
e de Fatima Gomes Santos Marcelino. A pretendente: LARISSA DE SOUZA DEL-
MONDES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 09/09/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Laudenor Delmondes e de Neuza Madalena de Souza.

O pretendente: ARTUR KESLLEY LOPES GOMES, profi ssão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/10/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur Danilton Correia Gomes e de 
Simeri Lopes Pereira. A pretendente: AGATHA SERQUEIRA DA SILVA, profi ssão: 
atendente de restaurante, estado civil: solteira, naturalidade: Taboão da Serra - SP, 
data-nascimento: 12/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alexandro Cristino da Silva e de Tatiana Cristina da Silva Serqueira.
O pretendente: BRUNO ALVES DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/12/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Gomes da Silva e de 
Yone Helena de Freitas Alves. A pretendente: MARCELLA BARROS DE SOUSA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
23/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
Barros de Sousa e de Nubia Lopes de Souza.

O pretendente: RAFAEL JOSÉ SANTOS, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/02/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Costa Santos. A preten-
dente: KATIA COUTINHO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/10/1979, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cesar Oliveira dos Santos e de Helenita 
Coutinho dos Santos.

O pretendente: MARCELO RODRIGUES DE ARAÚJO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/02/1985, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de João Rodrigues de Araújo e de 
Vanderci Dias de Araújo. A pretendente: ALINE DANIELA SOUZA DA SILVA, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 18/06/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Daniel Julião da Silva e de Diva Souza da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA BARROZO, profi ssão: assistente ad-
ministrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/05/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto 
Alves Barrozo Filho e de Maria Simone de Oliveira Barrozo. A pretendente: RE-
BECA GALDINA DE SANTANA CARNEIRO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/03/1994, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ranaildo da Silva Carneiro e de 
Meire Lucia Galdina de Santana Carneiro.

O pretendente: RODRIGO ALVES BARROS, profissão: confeiteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/12/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jeremias de Oliveira Barros 
e de Maria Elena Alves Barros. A pretendente: PRISCILA TATIANE FREITAS 
BRAZ, profissão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo 
André - SP, data-nascimento: 19/02/1992, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Juarez Braz e de Helena Freitas Braz.

O pretendente: DIEGO DIBBERN DO CARMO, profissão: ajudante geral, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Gildevan Pereira 
do Carmo e de Eliza Dibbern do Carmo. A pretendente: DAIANI OLIMPIO DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 02/04/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Nilson Barbosa da Silva e de Adriana Valerio Correa Olimpio.

O pretendente: RODOLFO DA SILVA CARDOSO, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 29/11/1985, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria das Dôres 
José da Silva. A pretendente: KELLY SOARES DA SILVA, profissão: auxiliar 
de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
18/06/1984, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Katia 
Lucia Soares da Silva.

O pretendente: JEFFERSON OLIVEIRA SANTOS, profissão: analista financeiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/06/1986, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Adailton Carvalho 
Santos e de Josefa Oliveira Santos. A pretendente: ERIKA SANTOS OLIVEI-
RA, profissão: assistente financeiro, estado civil: solteira, naturalidade: Montes 
Altos - MA, data-nascimento: 01/04/1993, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Vicente Soares de Oliveira e de Maria dos Reis 
Santos Oliveira.

O pretendente: ALEXANDER RIBEIRO DOS SANTOS, profissão: lider PLC, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/11/1982, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de João Ribeiro dos 
Santos e de Ana Maria de Jesus Santos. A pretendente: THAIS HIRAYAMA 
MORERA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 07/11/1991, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filha de Welington Alexandre Morera e de Gisele Hirayama.

O pretendente: MATHEUS LACERDA DO NASCIMENTO, profissão: técnico 
em administração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 02/09/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jose Absalon do Nascimento e de Olivia Lacerda da Paz. A pretendente: 
YNGRID PRISCILLA WERDER FERNANDES, profissão: técnica em adminis-
tração, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
09/04/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Mauricio Moreira Fernandes e de Cristiane Werder Fernandes.

O pretendente: FRANCISCO PEDRO NETO, profissão: aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Magé - RJ, data-nascimento: 25/05/1946, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pedro Neto e de Juraci 
Inez Sabina. A pretendente: EDILSA ALVES DE LIMA SILVA, profissão: do lar, 
estado civil: viúva, naturalidade: Montanha - ES, data-nascimento: 07/08/1956, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lindolfo Alves de 
Lima e de Carolina da Rocha Pereira.

O pretendente: THYAGO DE LIMA FERREIRA, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/10/1987, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Rubem da 
Silva Ferreira e de Leonice Soares de Lima Ferreira. A pretendente: DANIELLA 
SANTOS CABRAL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 08/10/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Domingos Cabral e de Maria da Conceição Alves dos Santos Cabral.

O pretendente: RODRIGO DOMINGUES BELARMINO, profissão: analista de 
exportação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul - SP, data-
nascimento: 14/05/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Jonas Belarmino dos Santos e de Jovelina Domingues Belarmino. A pre-
tendente: CAMILA APARECIDA FERNANDES LACERDA, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Dias Lacerda e de Zenaide Fernandes dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO AIRTON ALVES DE MACÊDO, profissão: ven-
dedor quimíco, estado civil: solteiro, naturalidade: Boqueirão dos Cochos - PB, 
data-nascimento: 06/11/1987, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Umbelino Alves e de Maria Prossidonia da Conceição. A preten-
dente: GLACE HANNA DAS DORES SOUZA SANTOS, profissão: assistente 
de rh, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 
31/12/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Gilberto Mariano dos Santos e de Lucimara Izabel de Souza Santos.

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

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

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 ANTONIO CONTI MASCARO, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, consultor de riscos, natural de São Carlos, SP, no dia (16/05/1986), residente e 
domiciliado na Vila Andrade, São Paulo, SP fi lho de Nelson Antonio Mascaro e de Armin-
da Maria Porto Conti Mascaro. A pretendente: RAPHAELA MEUCCI, de nacionalidade 
brasileira, solteira, analista de processos, natural de Piracicaba, SP, no dia (08/01/1990), 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Meucci Neto e de 
Maria Fernanda de Cillo Meucci.

O pretendente: JULIO HENRIQUE SILVESTRE SIMÕES, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, jornalista, natural de Castro, PR, no dia (07/05/1986), residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Julio Fernandez Simões e de Euny Silvestre 
Simões. A pretendente: VANESSA FERREIRA VELLOSO SARZEDAS, de nacionalidade 
brasileira, solteira, jornalista, natural nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (16/01/1988), 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Guaraci Loureiro Sarzedas 
e de Elvane Ferreira Velloso Sarzedas.

O pretendente: SANDRO CARVALHO, de nacionalidade brasileira, solteiro, analista 
fi scal, natural nesta Capital, Lapa, SP, no dia (16/08/1974), residente e domiciliado na 
Vila Nilva, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carvalho e de Nair de Oliveira Carvalho. 
A pretendente: RENATA PETTY PERDIGÃO LANDIM, de nacionalidade brasileira, 
divorciada, nutricionista, natural nesta Capital, Pari, SP, no dia (05/05/1981), residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Renato Rodrigues Perdigão e de 
Regina Petty Rodrigues Perdigão.
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Especial

#tenhacicatrizes
Segundo pesquisa realizada pela KPMG (2018), 85% das empresas movidas por um PROPÓSITO tiveram aumento 

de receita nos últimos 3 anosde receita nos últimos 3 anos

Augusto Roque

Tenha Propósito!

Certa noite em uma das minhas aulas, 
uma aluna me questionou sobre eu ser 
professor. Com tanto conhecimento que 

você possui, disse ela, você deveria trabalhar 
em uma multinacional, ganhar dinheiro, não 
depender tanto das aulas. Com um leve sorriso, 
respondi que ganhar dinheiro é bom (afi nal, 
quem não tem conta para pagar?), mas nada 
é melhor do que ter um propósito de vida e 
segui-lo, independentemente do valor mone-
tário que se ganha. E assim, continuei a aula, 
explicando o meu propósito de vida: “inspirar 
pessoas e organizações a serem melhores, 
pensando diferente”.

Nesta mesma noite, curioso com essa pergun-
ta, me deixei levar pelos pensamentos e pelas 
lembranças de um passado não muito distante. 
E me perguntei, quantas pessoas são/estão 
realizadas no seu trabalho? De acordo com a 
pesquisa realizada pela Giacometti Comunica-
ção em 2016, apenas 16% dos jovens das classes 
A e B e 15% da classe C estão realizados com 
o trabalho, enquanto 9% dos entrevistados de 
alta renda e 10% da classe C aceitariam ganhar 
menos para ter mais qualidade de vida. 26% 
dos entrevistados das classes A e B gostariam 
de ter uma profi ssão que proporcionasse mais 
realização. Esse sentimento é compartilhado 
por 28% dos pertencentes à classe C. 

E porque não elas não estão realizadas? As 
pessoas buscam a felicidade como as empresas 

buscam lucros. Mas como a felicidade, os lucros 
não podem ser perseguidos, eles acontecem.  
O lucro, nos dias de hoje, é resultado de uma 
organização que tem signifi cado e, acima de 
tudo, propósito.

Cada um de nós tem um Propósito, porém 
não temos um Propósito pessoal e um Propósito 
profi ssional. Somos o que somos em qualquer 
lugar. Desta forma cada organização também 
pode e deve ter o seu. E a falta de um verdadeiro 
Propósito se faz presente na vida empresarial 
e dos empreendedores.

Propósito nada mais é o POR QUE uma 
organização existe. Diferentemente da sua 
Missão (que é a razão de uma empresa existir), 
o propósito é a declaração de como a empresa 
pretende contribuir com a humanidade. Afi nal, 
o PROPÓSITO é o que dá sentido para as orga-
nizações e as move adiante! 

O Propósito é o consenso, a interseção entre 
a sua paixão, talentos e as necessidades da 
sociedade. É a sua vocação, o ponto exato no 
qual a organização pode encontrar um verda-
deiro signifi cado e realização. É uma força tanto 
fi nanceira quanto humanitária. Organizações 
impulsionadas por Propósito fazem o bem no 
mundo e com maior frequência. Isso gera mais 
lucro para essas organizações, o que por sua 
vez, permite que elas façam ainda mais o bem 
no mundo.

Ter um propósito organizacional claro e inspi-
rador faz uma enorme diferença. Ele promove 
inovações signifi cativas e ideias visionárias e 
ajuda o negócio a navegar em momentos turbu-
lentos. Injeta mais poder na mensagem da marca, 

ajuda a atrair talentos certos e retém esse talento 
por mais tempo na organização, contribui para 
a realização pessoal e uma vida bem vivida, e 
gera resultados fi nanceiros superiores e no longo 
prazo. Além disso, age como um imã poderoso 
que alinha todos os stakeholders. Os envolvidos 
mantêm seus papéis e identidades distintivos, 
mas também voluntariamente tornam-se parte 
de um todo harmonioso.

Segundo pesquisa realizada pela KPMG 
(2018), 85% das empresas movidas por um 
PROPÓSITO tiveram aumento de receita nos 
últimos 3 anos. E isso refl ete diretamente 
nos negócios, uma vez que trabalhar com um 
PROPÓSITO dá signifi cado ao trabalho do dia 
a dia das pessoas e melhora a reputação orga-
nizacional em razão de crescimento. Fazendo 
com que atraia talentos qualifi cados e alinhados 
com a empresa.

Como desenvolver um propósito 

organizacional

O Propósito não se trata de uma declaração 
do que a empresa aspira ser, as da expressão 
de quem efetivamente ela é quando está na 
sua melhor forma. Em seu âmago, o Propósito 
é uma história de origem. É aquilo em torno do 
qual tudo o que a empresa faz – as decisões que 
toma, as tarefas que executam os produtos que 
vende. Tudo se alinha para produzir o impacto 
que a empresa vislumbrou.

Para uma organização desenvolver o seu 
propósito ela precisa:

• Criar uma declaração do seu Propósito
• Usar o propósito como um prisma

• Contratar pessoas com propósito
• Criar comprometimento e alinhamento 

através do Propósito
• Humanizar os processos empresariais
• Lucrar de uma maneira consistente com 

o propósito
Ao questionar o que as contribuições de sua 

organização possibilitam que os outros venham 
a ser ou fazer? O empreendedor assume que as 
pessoas são fontes (e não recursos). Se vende-
mos um produto ou serviço que é inconsistente 
com o que acreditamos, ele não será autentico 
e nosso colaboradores e clientes acabarão per-
cebendo e – o que é mais importante – sentindo 
isso. Desta forma, faz sentido aposentar um 
produto ou dissolver uma divisão que não se 
encaixe no Propósito. 

Sem propósito, as empresas não têm direção. 
Com propósito elas tem instruções. O propó-
sito impulsiona tudo o que a organização faz. 
Transforma perguntas em ações, ideias em fatos 
e empregos em vocações.

Assim, o empreendedor deve seguir em frente 
tendo fé no propósito e buscar entender que 
o PROPÓSITO da organização é trabalhar a 
felicidade como PROPÓSITO!

Até a próxima! 

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos, 
Consultor da Reinvent Consultoria & RH, especialista 

em Propósito, Felicidade, RH 4.0 e Empreendedorismo, 
com mais de 20 anos de experiência como executivo, 
palestrante, professor e consultor. Tem Mestrado em 

Bem-Estar e Inovação pela FEI-SP e é bacharel em 
Administração pela FEI-SP. Saiba mais em

compulsivos.org e www.reinventconsultoria.com.br

Cinquenta e quatro milhões de 
brasileiros de 14 anos de idade ou 
mais cuidaram de parentes moradores 
ou não no domicílio, em 2018

Isso representou uma taxa de realização de cuidados de 31,8%, 
superando a detectada no ano anterior, de 31,5%. O índice 
subiu para os homens de 25,6%, em 2017, para 26,1%, no ano 

passado, enquanto permaneceu estável de um ano para outro 
entre as mulheres (37%).

As informações constam da pesquisa referente a outras formas 
de trabalho, divulgada na sexta-feira (26) pelo IBGE. De acordo 
com a OIT, outras formas de trabalho compreendem afazeres 
domésticos, cuidados com pessoas, produção para próprio con-
sumo e trabalho voluntário.

O Distrito Federal mostra a menor diferença entre homens e 
mulheres no cuidado com pessoas, da ordem de 6 pontos per-
centuais (27,1% dos homens e 33,1% das mulheres). "É o menos 
desigual", apontou a economista Maria Lúcia Vieira. 

O estado que realizou mais cuidados com pessoas, moradoras 
ou não em seu domicílio, em 2018, foi o Amapá, onde 47,3% das 
pessoas cuidam de algum parente. Em contrapartida, o Rio de 
Janeiro é o que apresenta menor percentual: 27,5%. Segundo a 
economista, são as mulheres fl uminenses que estão puxando a 
taxa para baixo.

O maior percentual de pessoas que recebem cuidados é ob-
servado para crianças de 6 a 14 anos de idade em todo o Brasil: 
50,1%. Os cuidados podem ser 
realizados para mais de uma 
pessoa. O maior percentual de 
atividade para os dois sexos foi 
registrado em monitorar ou fazer 
companhia no domicílio: 91,6 % 
das mulheres fazem companhia 
dentro de casa para as crianças 
contra 87,9% dos homens. 

Quando se analisa os cuidados 
pessoais, como dar banho, vestir, 
o percentual de homens e mu-
lheres muda bastante: 85,6% das 
mulheres cumprem a tarefa de 
auxiliar nos cuidados pessoais, 
contra 67% de homens.

Nas atividades educacionais, foram apurados os percentuais 
de 72% para as mulheres e 60,7% para os homens. Para ler, jogar 
ou brincar, as taxas foram 77% para as mulheres e 63,7% para 
os homens. Transportar ou acompanhar para a escola ou médico 
registraram 72,6% para mulheres e 69,3% para homens. A taxa 
de realização de produção para o próprio consumo alcançou 
7,7% no país em 2018 e vem crescendo desde 2016, quando foi 

Sobe o número de pessoas que 
cuidam de parentes em 2018

de 6,3%, passando para 7,3% 
em 2017. 

O Piauí foi o estado que re-
gistrou a maior taxa (21,2%), 
em 2018, enquanto o Rio de 
Janeiro mostrou a mais baixa 
(1,4%). Maria Lúcia explicou 
que a maior parte da produção 
está relacionada à agropecuária, 
que não é muito intensiva no Rio 
de Janeiro. "É por isso que esse 
percentual é baixo".

O trabalho de produção para 
o próprio consumo compreende 
quatro conjuntos de atividades: 
cultivo, pesca, caça e criação de 
animais; produção de carvão, 
corte ou coleta de lenha, palha 
ou outro material; fabricação de 
calçados, roupas, móveis, cerâ-
micas, alimentos ou outros pro-
dutos; e construção de prédio, 
cômodo, poço ou outras obras 
de construção. Em 2018, 8,4% 
da população masculina se dedicavam à produção para próprio 
consumo, contra 7% de mulheres, em nível nacional.

As taxas mais altas foram observadas nas regiões Nordeste 
(10,9%) e Norte (10,2%), embora a taxa tenha fi cado abaixo 
da registrada em 2017 (11,1%). A avaliação por faixa etária 
mostra que a produção para o próprio consumo se eleva com 

a idade: entre os que estão 
com 50 anos ou mais, a taxa 
era de 11%, em 2018, contra 
3,4% entre os jovens de 14 a 
24 anos, e 7,2% entre 25 e 49 
anos de idade. A tendência foi 
percebida em todas as regiões 
do país, com o Nordeste e o 
Sul exibindo as maiores taxas 
para as pessoas com 50 anos 
ou mais de idade (14,8% e 
14,7%, respectivamente).

Em relação ao trabalho 
voluntário, que é feito sem 
remuneração em dinheiro e 
realizado durante pelo menos 

uma hora na semana de referência, com objetivo de produzir 
bens ou serviços para terceiros, ou seja, pessoas não parentes 
e não moradoras no domicílio, a média Brasil apurada em 2018 
foi 4,3%, sendo 3,4% homens e 5% mulheres. 

Trabalhos realizados em organizações não governamentais 
(ONGs), sindicatos e congregações religiosas são exemplos de 
trabalho voluntário. O quantitativo da população dedicado a esse 

tipo de trabalho era de 7,3 milhões de pessoas, em 2017, e caiu 
para 7,2 milhões, em 2018.

"A gente acha que esse valor (4,3%) é subestimado, porque 
as pessoas não se percebem realizando esse trabalho voluntário 
como é defi nido pelas organizações internacionais", afi rmou a 
economista. O número cresceu em relação a 2016, quando foi de 
3,9%, mas se manteve estável em relação a 2017 (4,4%). Maria 
Lúcia esclareceu que em números absolutos, o resultado deve ser 
maior, porque a população aumentou de 2017 para o ano seguinte.

Por regiões, o Sul brasileiro apresentou a taxa mais alta de traba-
lho voluntário em 2018 (4,9%), seguida do Centro-Oeste, Norte e 
Sudeste (4,6% cada). A taxa mais baixa coube à Região Nordeste 
(3,1%). O estado que faz mais trabalho voluntário é o Amapá, com 
5,8% da população. O Amapá também apresenta o maior percentual 
de mulheres voluntárias do país (7%). Já o Distrito Federal detém 
a maior taxa de homens trabalhadores voluntários (4,8%), seguido 
do Amapá, com 4,6%, Em contrapartida, em Alagoas somente 1,3% 
da população realiza trabalho voluntário.

O voluntariado aumenta em função da escolaridade. A pesquisa 
mostra que, entre as pessoas com ensino superior completo, 8% 
realizam trabalho voluntário no Brasil. Entre as pessoas sem 
instrução ou com o ensino fundamental completo, o percentual 
reduz para 2,9%. Por grupos de idade, as pessoas com 50 anos 
ou mais exercem mais trabalhos voluntários (5%), contra 2,6% 
na faixa etária de 14 a 24 anos e 4,4% na faixa de 25 a 49 anos. A 
análise pela frequência revela que 48,4% das pessoas que reali-
zam trabalhos voluntários o fazem por quatro ou mais vezes por 
mês. Por horas, a média Brasil em 2018 foi de 6,5 horas semanais 
dedicadas a atividades voluntárias (ABr).

O estado que realizou mais cuidados com pessoas, moradoras ou não em seu 
domicílio, em 2018, foi o Amapá, onde 47,3% das pessoas cuidam de algum parente.
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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.
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 1º de Maio de 2019. Dia de São José Operário, Santa Grata, São 
Peregrino e Dia do Anjo Veuahiah, cuja virtude é a integridade. O nome do mês 
de Maio, lendariamente, tem origem na mãe de Mercúrio e esposa de Vulcano, 
ou seja, a deusa Maius, a quem os romanos dedicavam este mês. Maio é o mês 
das noivas e o mês da fl oração. Dia Internacional do Trabalho, e Dia da Literatura 
Brasileira. Aniversaria o cineasta chinês John Woo, que nasceu em 1954, a atriz 
Patrícia Travassos que faz 63 anos, o humorista e deputado federal Tiririca que 
nasceu em 1965 e a atriz e apresentadora Fernanda Young que completa 49  anos.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia grau é sensível ao sofrimento humano e dá muita 
importância ao fato de que todos devem ter um mínimo de condições e opor-
tunidades na vida. Com sorte e determinação transforma suas ideias criativas 
em trabalhos lucrativos. É normalmente muito zeloso no que toca à sua própria 
moralidade e é principalmente sob o prisma da moral que o nativo deste dia vê 
o mundo. A perseverança é a chave para o sucesso, um plano de vida é essencial 
para desenvolver todo o potencial. No lado negativo tendem a imoralidade.

Magia dos sonhos
PERSEGUIÇÃO - Ser perseguido indica que  está passando 
por uma fase de insegurança. Números: 02, 06, 23, 48 e 84.

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

Esta quarta é o vigésimo oitavo dia da lunação . A Lua ingressa em Áries nesta manhã e deixa o astral 

mais dinâmico. Mercúrio em bom aspecto com Marte deixa a comunicação mais assertiva e seremos 

impulsionados a tomar decisões. Entretanto, será necessário refletir e usar a sabedoria, pois Mercúrio 

também faz um aspecto negativo com Saturno que pede prudência. Podem ocorrem atrasos, lentidão 

e muitas dificuldades na comunicação.
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Este é um dia ótimo para a recu-
peração e a retomada de projetos 
já iniciados fazendo uma avaliação 
sobre os métodos de atuação. Apli-
que bem um dinheiro que receber, 
em algo útil e produtivo que lhe 
traga retorno fi nanceiro. Não tente 
diálogos na parte da manhã, pode 
complicar. 78/278 – Amarelo.

Com a Lua em Aries faça um balanço 
da situação e veja o que pode ser 
melhorado. Os resultados há muito 
esperados chegarão logo após seu 
aniversário no trabalho. Tome ati-
tudes ousadas, persistentes, mas 
equilibradas nesta quarta que trarão 
vantagens pessoais. 66/366 – Azul.

Em breve terá satisfação de um 
desejo há muito acalentado. Pense 
no todo e nas demais pessoas e não 
apenas em si mesmo. Há fragilidade 
nos compromissos e a possibilidade 
de promessas serem quebradas 
aumenta muito no fi nal do dia. 
29/629 – Amarelo.

Não é bom período para compras, 
que pode revelar não ser do agrado 
mais tarde. É hora de encontrar 
soluções que ajudam a destravar o 
que andava emperrado. Irá resolver 
questões com atitudes ousadas, mas 
mantendo o equilíbrio e o bom senso. 
12/512 – Branco.

Faça tudo para conter o mau humor 
e usar as emoções e o romantismo 
nos relacionamentos. O dia é ins-
tável para compromissos, dívidas, 
promessas e planos em longo prazo. 
Há muito que fazer e com dedicação 
terá bons resultados no trabalho. 
42/242 – Vermelho.

Mercúrio em bom aspecto com 
Marte deixa a comunicação mais 
assertiva e seremos impulsionados 
a tomar decisões. Mais tarde no fi nal 
da noite, a realidade leva a uma ex-
cessiva sobriedade e faz a melancolia 
e o pessimismo tomarem conta do 
fi nal do dia. 45/445 – Cinza.

É tempo de decidir-se sobre um 
relacionamento desgastado ou já 
superado. Para evitar prejuízo, fi que 
atento aos acontecimentos e comece 
a agir para colocar tudo em ordem 
a sua volta. Há maior tendência à 
indecisão por quer chegar aos jul-
gamentos corretos.  33/233 – Bege.

Os planos devem ser seguidos como 
tinham sido feitos, sem esmorecer, 
mesmo diante de difi culdades que 
aparecerem nesta quarta. O mau 
humor derivado de um processo de 
instabilidade emocional aumenta 
a noite. Mantenha o astral na vida 
amorosa e viverá um bom momento. 
27/427 – Azul.

A Lua ingressa em Áries nesta ma-
nhã e deixa o astral mais dinâmico. 
Comece a tomar atitudes rápidas, até 
mesmo improvise se for preciso para 
quer tudo dê certo. Evite o sentimen-
talismo exagerado e à instabilidade 
de comportamento nesta metade  de 
semana. 72/172 – Marrom.

Mercúrio também faz um aspecto 
negativo com Saturno que pede 
prudência. Podem ocorrem atra-
sos, lentidão e muitas difi culdades 
na comunicação. Uma boa relação 
com o ambiente ocorre com o Sol 
na casa quatro, a casa da família. 
67/367 – Azul.

Desde cedo difi culdade de comuni-
cação, as pessoas estarão de pavio 
curto e um tanto agressivas. A Lua 
em Áries na manhã aumenta a ân-
sia por novidades. É momento de 
dar asas à imaginação, à poesia e 
ao idealismo e conter os exageros. 
28/528 – Azul.

Simpatias que funcionam
Limpeza do astral do ambiente

Faça de manhã cedo, encha um recipiente de vidro com água 
e o deixe num canto discreto mentalizando que o líquido vai 
absorver todas as vibrações negativas do ambiente. À noite, 
jogue toda a água fora. Repita o ritual diariamente e, aos 
domingos, acenda uma vela comum branca agradecendo 
pelas coisas positivas que aconteceram durante a semana. 
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motor

com oito
cilindros

(?) de
santo: 

babalorixá
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cujo
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A comida 
rica em sal,
para o hi-
pertenso
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fino de
toque

engomado

(?) no
conceito: 

perde a boa
reputação

Amelia
Earhart,
aviadora
dos EUA

Assim,
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Agência que regula
os planos de saúde

no Brasil (sigla)
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(fig.)
Filtra 
o café

Máquina
capaz de
criar uma
variedade
de objetos, 
como próte-
ses, armas
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Países como as ilhas
Cayman, possibilitam
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noura e a
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28 países
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Fundamen-
tos que im-
pulsionam
disputas
políticas

Míni, mídi,
lápis e
evasê

Terminação de
arquivos executáveis

no Windows
(Inform.)

Vinil
Estado de
Marina
Silva

3/ans — asi — exe. 5/ranch. 7/nobélio — organdi.

CHEGOU A HORA
DE DESCOBRI-LO.

@editorapetraEditora Petra

Fique atento com situações nebu-
losas e traições de amigos, pois o 
momento é debilitado e instável 
para compromissos, promessas e 
planos em longo prazo. Os resulta-
dos esperados no trabalho começam 
a chegar ainda neste mês de maio, 
saiba aguardar. 22/322 – Branco.

Refl exões
FECHANDO O CÍRCULO. 

Inspiração diária de Kate 

Spreckley. A consciência está se 
expandindo em muitos sentidos 
de que nós, como seres humanos, 
abusamos de nosso poder e 
energia, criando destruição em 
muitos níveis. Todas as ações fazem 
um círculo completo, enquanto 
as leis universais são sempre 
mantidas. Essas leis universais 
revelam a beleza e a santidade de 
toda a vida e a responsabilidade 
que temos de defender esses 
princípios. Nossa tarefa agora é 
incorporar essas leis sagradas e 
recriar uma realidade que esteja 

em equilíbrio com todas as coisas 
vivas. As energias que chegam 
estão expondo o funcionamento 
interno de sua vida, permitindo 
que você veja o que está realmente 
fermentando no interior. A clareza 
emergente requer que você observe 
aberta e honestamente a energia 
que está por trás do que você está 
querendo manifestar nesta nova 
realidade. Você está trabalhando 
para manifestar as necessidades e 
desejos de seu ego, ou as esperanças 
e sonhos de sua alma? Muito 
amor. https://www.spiritpathways.
co.za/   Tradução: Regina Drumond 
-reginamadrumond@yahoo.com.br

O caso ganhou destaque nas redes sociais recentemente depois que o chef Massimo Donato, dono 
do Maximo Italian Bistrot, respondeu ao cliente, sob o pseudônimo de Zwelitheni M, com uma lista de 
regras sobre a culinária italiana

O proprietário de um restaurante 
italiano em Londres se envolveu 
em uma polêmica após rebater um 

comentário publicado no site de viagens 
TripAdvisor, por um cliente insatisfeito 
com o atendimento do estabelecimento, 
onde lhe foi negado queijo parmesão para 
salpicar em um prato de ravióli com molho 
de salmão. 

O caso ganhou destaque nas redes sociais 
recentemente depois que o chef Massimo 
Donato, dono do Maximo Italian Bistrot, 
respondeu ao cliente, sob o pseudônimo 
de Zwelitheni M, com uma lista de regras 
sobre a culinária italiana. Em uma extensa 
crítica intitulada “O serviço neste lugar é 
de acordo com esterco de vaca”, Zwelitheni 
relatou sua insatisfação com o restaurante 
porque, enquanto fazia sua refeição, ele 
sentiu que o prato precisava de “algo a 
mais”. Com isso, pediu ao garçom um 
pouco de queijo parmesão, mas ele o olhou 
perplexo e recusou.

“Eu esperei por sua resposta que eu não 
pude acreditar. Ele literalmente se recusou 
a me dar o parmesão, afi rmando que não se 
coloca queijo em qualquer peixe, porque 

iria tirar o sabor”, diz o relato. Apesar da 
recusa, o homem informou que não fi cou 
irritado e, após terminar sua refeição, foi 
embora. No entanto, ao chegar no hotel, 
ele ligou para o restaurante e relatou o 
comportamento do garçom. 

“Eu basicamente expliquei que o aten-
dimento ao cliente deveria satisfazer os 

clientes que estavam pagando e ele disse 
que, mesmo se eu insistisse em comprar o 
queijo, ele não daria”, acrescenta o comen-
tário. Em resposta, Donato informou que 
“existem algumas regras sobre a autêntica 
cucina italiana” que provavelmente esse 
homem não conhece. 

“Nunca peça abacaxi em uma pizza, 
nunca coloque molho em sua carbonara, 
nunca peça macarrão de Alfredo (Quem é 
Alfredo?), nunca coloque frango com mo-
lho arrabbiata, e o mais importante, nunca 
coloque queijo em pratos com peixes”, 
escreveu. No comentário, que foi deletado, 
o chef ainda ressaltou que “felizmente” o 
prato do cliente não foi estragado e ele 
deveria agradecer ao funcionário. 

“De qualquer forma, eu entendo que sua 
estranheza não conhece nenhum limite, en-
tão há muitos restaurantes italianos falsos 
dirigidos por pessoas gananciosas e sem 
consciência, que permitem qualquer tipo 
de abominação. Tente colocar parmesão 
em esterco de vaca, isso deve ter um bom 
gosto para você”, fi nalizou (ANSA).

Maximo Italian Bistrot, restaurante 

italiano em Londres.

Chef italiano se nega a colocar 
parmesão em peixe

A obra está exposta no Museu Ideal, 

localizado em Florença. 

A obra de arte conhecida como 
“Gioconda Nua”, que possui seme-
lhança com a famosa Mona Lisa, con-
servada no Museu Ideal de Leonardo 
Da Vinci, em Vinci, na província de 
Florença, pode ter sido pintada pelo 
gênio renascentista ou por artistas 
de sua própria ofi cina.

A informação foi revelada na última 
segunda-feira (29) pelo engenheiro 
italiano Maurizio Seracini, famoso 
em todo o mundo por sua pesquisa 
de alta tecnologia aplicada à arte.

“Nossos exames científi cos com 
infravermelho mostraram que 
nesta pintura existem buracos que 
correspondem exatamente aos da 
obra do Museu Condé, na França, 
que, segundo fontes, seriam agora 
atribuídos ao próprio Leonardo e 
seu ateliê”, explicou Seracini. O 
especialista italiano chegou a essa 
conclusão após realizar testes para 
identifi car os pontos comuns entre 

o esboço e a tela, seguindo os traços 
da chamada técnica “spolvero”, com 
o qual o carvão em pó era usado 
para rabiscar.

De acordo com o estudo, com 
base nas linhas obtidas, a pintura 
foi fi nalizada com o uso do carvão, 
que, com pequenos furos, deixa 
traços fracos na tela, mas que pode 
ser descobertos com a pesquisa 
adequada. Desta forma, há verda-
deiros indícios de que a obra pode 
ser atribuída à escola de Leonardo 
ou a ele mesmo. No entanto, novos 
testes serão realizados porque os 
especialistas não podem estar “ab-
solutamente seguros” de que a obra 
seja de Da Vinci. 

A “Gioconda Nua” é uma pintura 
que retrata a Mona Lisa na mesma 
postura da pintura do Louvre, mas 
nua da cintura para cima, com o 
peito à mostra (ANSA).

‘Mona Lisa nua’ pode ser obra de Da Vinci

A
N
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Atualmente, 70% das 

decisões médicas se 

baseiam em exames 

laboratoriais, que 

constituem um 

importante instrumento 

para obtenção de um 

diagnóstico rápido e 

preciso. 

Essa agilidade é essencial 
para a cadeia de saúde, 
pois aumenta a chance de 

sucesso de tratamentos curativos 
e favorece os desfechos positivos. 
Nesse sentido, os exames labo-
ratoriais, que absorvem aproxi-
madamente 10% dos custos de 
saúde, oferecem informações que 
podem ser utilizadas para predizer 
cenários, defi nir tratamentos per-
sonalizados, identifi car fatores de 
risco para inúmeras patologias e 
estabelecer medidas de prevenção.

No entanto, há uma importante 
distinção que precisa ser feita: 
resultados de exame, isolada-
mente, podem signifi car muito 
pouco. Para além disso, o siste-
ma de saúde demanda soluções 
diagnósticas, que concretizem 
todo o potencial que os exa-
mes laboratoriais realmente têm.

Soluções diagnósticas transcen-
dem a mera entrega de diagnós-
ticos. Requerem uma estratégia 
maior, que combina mecanismos 

de gestão, tecnologia de ponta e o 
suporte de uma equipe qualifi cada 
para oferecer uma interpretação 
correta, apoiando a solução de qual-
quer dúvida quanto aos resultados.

Envolvem também um rigoroso 
controle de qualidade. Resultados 
incorretos conduzem ao des-
perdício, pois exige a repetição 
do procedimento e, além disso, 
pode causar danos irreversíveis, 
como a definição incorreta de 
terapêuticas ou a realização de 
procedimentos desnecessários. 

Não tendo os pacientes – e, em 
parcela signifi cativa dos casos, a 
própria classe médica – conhe-
cimentos técnicos para atestar 
o nível de qualidade com que 
operam os laboratórios, as audi-
torias externas e as acreditações 
constituem elementos essen-
ciais das soluções diagnósticas.

Com o envelhecimento da 
população e o fortalecimento da 
medicina personalizada, que se 
apoia nas características de cada 
paciente para definir métodos 
terapêuticos, devemos assistir a 
um crescimento ainda maior da 
demanda por exames laboratoriais. 

Assim, cada vez mais, as soluções 
diagnósticas, e não a mera entrega 
de resultados, se delineiam como 
um elemento essencial para dos 
diferentes elos da cadeia de saúde.

(*) - É CEO do Cura Laboratórios (www.
cura.com.br).

Não bastam resultados de
exames, precisamos de 
soluções diagnósticas

Wilson Pedreira (*)
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O pretendente: ADAILTON DE OLIVEIRA SILVA, nascido nesta Capital, Jabaquara 
- SP, no dia 07/02/1974, estado civil solteiro, profi ssão militar, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Januario Francisco da Silva e de Amalia de 
Oliveira Silva. A pretendente: ALESSANDRA DOMINGUES, nascida em São Paulo - SP 
(Registrada em Taboão da Serra - SP), no dia 27/02/1975, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cicero 
Domingues e de Iara Ambrozio Domingues.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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: MURILO FREIRE PASTORELLI, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/07/1996, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Aparecido Pastorelli e de Lucia Martins Freire 
Pastorelli. A pretendente: MARINA SCHERER FERREIRA, estado civil solteira, pro-
fi ssão jornalista, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/04/1996, residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Miguel Vinícius Guarnieri de Almeida Ferreira e 
de Regina Céli Scherer.

O pretendente: DANILO DOS SANTOS PERES, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador de banco de dados, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1985, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Pedro Peres e de Lucia 
dos Santos Peres. A pretendente: CAMILA CHANG, estado civil solteira, profi ssão nu-
tricionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/10/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Chang Cheng Yu e de Jude Chu Chang.

O pretendente: RICARDO BERTI MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Simões de Magalhães e de Amalia Berti 
Magalhães. A pretendente: DANIELA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auditora, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/06/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aldo Firmino da  Silva e de Rita de Cássia da Silva.

O pretendente: GLAUCO LOPES TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 22/12/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues Teixeira e de Valeria Lopes Teixeira. A preten-
dente: MARIANA GABRIELA PERILLI, estado civil solteira, profi ssão analista, nascida 
em Apucarana - PR, no dia 26/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos Perilli e de Patricia Desidera Perilli.

O pretendente: ARTHUR FILHOU JOSÉ, estado civil divorciado, profi ssão medico, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1958, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Manuel José e de Apparecida Filhou José. A pretendente: 
MARICENE NAPOLI, estado civil divorciada, profi ssão analista de sistemas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 04/02/1965, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Milton Napoli e de Maria Apparecida Marcolino Napoli.

O pretendente: RAFAEL FORTES DA SILVA JERONYMO, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/04/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Jeronymo e de Eronildes Fortes da Silva. 
A pretendente: LEILA FARIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gestora em 
marketing e hotelaria, nascida em Belém - PA, no dia 28/12/1985, residente e domiciliada 
em Araçatuba - SP, fi lha de Neusa Farias da Silva.

O pretendente: BRENO ANTONELLINI VILLAN, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/04/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Felisberto Villan Neto e de Maria Cristina Nunes 
Antonellini Villan. A pretendente: THAYS ANNE MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/02/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Martins e de Silvana Martins e Martins.

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

O pretendente: OLEKSII BYSTROV, acrobata, divorciado, natural de Ucrânia, nascido 
aos 20/11/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Viktor Bystrov e de 
Lyudmyla Fedenko. A pretendente: GABRIELA PORTIERI BARBOSA DOS SANTOS, 
atriz, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 22/03/1990, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Henrique Barbosa dos Santos e de Claudia Portieri 
Barbosa dos Santos.

O pretendente: BRIAN DIEGO DE SOUZA, desenvolvedor, solteiro, natural de São 
Paulo - SP, nascido aos 20/03/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Sebastião Joaquim de Souza Filho e de Maria Vinilza do Amaral Claudiano de Souza. 
A pretendente: CAMILA UCHIYAMA, administrador, solteira, natural de São José dos 
Campos - SP, nascida aos 28/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Yokijaki Cirilo Uchiyama e de Neusa Kioko Soetani Uchiyama.

O pretendente: AISLAN ROQUE CAGNI, auditor contábil, solteiro, natural de São Bernardo 
do Campo - SP, nascido aos 30/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Roberto Wagner de Souza Cagni e de Marli Rodrigues Roque Cagni. A pretendente: 
BRUNA TEIXEIRA, analista fi nanceira, divorciada, natural de São Paulo - SP, nascida 
aos 31/01/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Maristela Teixeira.

O pretendente: CHRISTIAN YEA MING CHOW, advogado, solteiro, natural de São Paulo 
- SP, nascido aos 01/11/1986, residente e domiciliado na Liberdade - SP, fi lho de Chow 
Wang Ming Zen e de Sun Wo Mei. A pretendente: PRISCILA SHIAKU DA SILVA, tradu-
tora, solteira, natural de São Paulo - SP, nascida aos 04/03/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Elisete Riyoko Shiaku da Silva.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: WAGNER SANTOS DO NASCIMENTO, profi ssão: assistente 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/08/1963, residente e domiciliado em SÃO PAULO, SP, fi lho de Fernando Luiz do 
Nascimento e de Maria de Fatima dos Santos. A pretendente: CAMILA LINA DA SILVA, 
profi ssão: asssistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá - SP, data-
nascimento: 22/06/1989, residente e domiciliado em ARUJÁ, SP, fi lho de Geraldo Lino 
da Silva e de Maria Soares da Silva.

O pretendente: DENEVAL LOPES NASCIMENTO, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Poço de Pedras - MA, data-nascimento: 02/10/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Carlos Nascimento e de Creuzelite 
Lopes Nascimento. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS MAGALHÃES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte - CE, data-
nascimento: 17/05/1965, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro 
Bravo de Magalhães e de Maria dos Santos Magalhães.

O pretendente: EZAÚ EDUARDO AZEVEDO CHAVES, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/10/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rangelruy Chaves dos Santos e de Geralda de 
Azevedo Santos. A pretendente: VITORIA HELENA D´ ADONAY ALVES DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/11/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Heleno José da Silva e 
de Lindalva Maria Alves.

O pretendente: ELI MEDEIROS DA SILVA, profi ssão: enc. de refratario, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Açucena - MG, data-nascimento: 06/03/1965, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Amadeu Marcelino da Silva e de Delfi na Helena 
de Medeiros. A pretendente: BELARMINA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/07/1963, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Amaro Benedito dos Santos e de 
Maria Rosa de Jesus Santos.

O pretendente: ALBERTO ALEXANDRINO DA SILVA, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alexandrino da Silva e de Tereza 
Xavier da Silva. A pretendente: CARLA MARIA DIAS, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/03/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Dias e de Vera Maria Dias.

O pretendente: ADAILTON FERNANDES DA MOTA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sumé - PB, data-nascimento: 26/06/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Fernandes da Mota e de Alda Lino Fernandes. A 
pretendente: ALESSANDRA DE JESUS SOUZA, profi ssão: manicure, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/07/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agemiro Pereira de Souza e de Marinalva de 
Jesus.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE DA SILVA BISPO, profi ssão: aux. de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/12/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Bispo Filho e de Maria 
Aparecida Silva. A pretendente: FRANCIELE NARCIZO FELIX DE MOURA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Joaquim da Barra - SP, data-nascimento: 
30/03/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Félix de Moura 
e de Lucicleide Narcizo de Souza Moura.

O pretendente: ISAC SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Domingos do Maranhão - MA, data-nascimento: 18/01/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maximiano Lopes de Oliveira e de Maria Isete 
Moura Silva de Oliveira. A pretendente: LAYSSA DE CARVALHO ANDRADE, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília - DF, data-nascimento: 09/03/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lívia Andrade Lima.

O pretendente: JOSÉ ROSILDO DA SILVA LUCENA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cabedelo - PB, data-nascimento: 06/04/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lucena e de Maria José da Silva. 
A pretendente: SANDRA MARIA DUARTE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Bandeirantes - PR, data-nascimento: 17/09/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Celso Duarte e de Neusa Felipe Duarte.

O pretendente: MARCO ROBERTO BALBINO, profi ssão: agente de organização 
escolar, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/08/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis 
Balbino e de Maria de Lourdes Nogueira Balbino. A pretendente: DAIANY VIEIRA DOS 
ANJOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Canarana - BA, data-
nascimento: 12/11/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alvagnei 
Olimpio dos Anjos e de Eva Vieira dos Anjos.

O pretendente: DENER NUNES DA SILVA, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Eni de Oliveira Silva e de Edna Nunes da Conceição. A 
pretendente: JENIFER APARECIDA BARBOSA, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 02/05/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de e de Selma Barbosa Alves Pereira.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE MENDES TEIXEIRA JARDIM, profi ssão: aux. 
de cartorio, estado civil: solteiro, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 
04/07/2000, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Devanir Anazario Jardim 
e de Rosimeire Mendes Teixeira Jardim. A pretendente: MIRELLA CARDOSO DE 
LIMA, profi ssão: aux. de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 18/09/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Claudio Francisco de Lima e de Marcilene Alice Cardoso de Lima.

O pretendente: PAULO CÉSAR MOREIRA DA SILVA, profi ssão: eng. civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/12/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de e de Maria do Carmo Moreira da Silva. A 
pretendente: CINTIA MARIA PEDROZA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/05/1986, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Aldeir Pedroza e de Silvana Maria Leal Santos Pedroza.

O pretendente: BRUNO NERY ROMERO, profi ssão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/10/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco Romero e de Adriana Nery 
Romero. A pretendente: KAREN ALVES DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar de projeto, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/08/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de e de Nailza Alves de Carvalho.

O pretendente: ANDERSON OLINDO DE LIMA, profi ssão: analista de credito, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 25/12/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilson José de Lima e de Isauri Olinda de 
Lima. A pretendente: LUCINÉIA DE PAULA CARRASCO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/09/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vitorio Roza Carrasco e de Maria Conceição de 
Paula Carrasco.

O pretendente: ALEXANDRE BURITI DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Walter Peixoto dos Santos e de Maria da 
Conceição Buriti dos Santos. A pretendente: ROSINEIDE ALZENIR DA ROCHA, 
profi ssão: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 30/09/1973, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arlindo 
José da Rocha e de Alzenir Maria da Rocha.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE JESUS, profi ssão: estoquista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Valdemir de Jesus e de 
Vera Lucia de Souza Ribeiro de Jesus. A pretendente: AMANDA DA SILVA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/01/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aluisio Aparecido da 
Silva e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: SAMUEL EMEKA CHUKWUKA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade:  Nigeria, data-nascimento: 10/05/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Monulu Chukwuka e de Cecilia Chukwuka. A pretendente: 
ELIANE CAMPOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 18/04/1974, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Ailton Campos da Silva e de Ana Campos da Silva.

O pretendente: NATHAN COUTO MARQUES, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/07/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jailson Souza Marques e de Rosimeire Soares de Couto. 
A pretendente: ALINE VANESSA TEIXEIRA DE SOUZA, profi ssão: manicure, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/03/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto de Souza e de Mercia Clara de 
Paula Teixeira.

O pretendente: FERNANDO RIBEIRO CORTES, profi ssão: guarda civil metropolitano, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/09/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edgar Borges Cortes e de Maria 
Marlene Ribeiro Cortes. A pretendente: ADRIANA BATISTA BORGES, profi ssão: 
administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: Brasilandia - SP, data-nascimento: 
08/10/1972, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Walter Ferreira Borges 
e de Mercedes Batista Borges.

O pretendente: CLAUDINEI MENDONÇA SOARES, profi ssão: supervisor obras, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Penha de França - SP, data-nascimento: 
18/12/1963, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Mendonça Soares 
e de Irene Dias Soares. A pretendente: TANIA PEREIRA BALIEIRO, profi ssão: tecnica 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
03/11/1963, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Porfi rio Marinho Balieiro 
e de Judith Pereira Balieiro.

O pretendente: RAFAEL GOMES MACHADO PINTO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/12/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Pinto e de Sueli da Penha Machado. 
A pretendente: VANESSA GOMES DE BRITO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/01/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco de Brito e de Inez Gomes de Brito.

O pretendente: ÉDER SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: enfermeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 15/06/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Belem de Oliveira e de Hulda 
Pereira dos Santos Oliveira. A pretendente: TATIANA SALES DE SANTANA 
SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 02/10/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Leopoldino da Silva e de Maria Sales de Santana Silva.

O pretendente: WASHINGTON SIRIACO GOMES, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 23/04/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Siriaco Gomes e de 
Lindaura Gomes. A pretendente: CARLA SIQUEIRA TONI, profi ssão: escrevente, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/04/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Toni e de Maria Cecilia 
Balbino Siqueira Toni.

O pretendente: MIKE ROBERT OLIVEIRA, profi ssão: aux. de deposito, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 01/12/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto Oliveira e 
de Elisangela Farias de Oliveira. A pretendente: LYVIA ANCELMO SANTOS 
ARAUJO, profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1997, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Cleodonilto Santos Araujo e de Ozeny Ancelmo Santos Araujo.

O pretendente: THIAGO OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/09/1997, residente 
e domiciliado em SÃO PAULO, SP, fi lho de Luiz Antonio dos Santos Filho e 
de Vera Lucia da Silva Santos. A pretendente: TAMIRES DE ARAUJO SILVA 
GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 29/08/2000, residente e domiciliado em SUZANO, SP, fi lho de 
Jose Luiz da Silva Gomes e de Eliane Maria de Araujo.

O pretendente: TIAGO MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: suporte tecnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Estados Unidos da América, data-nascimento: 
23/01/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Alves de 
Oliveira e de Batistina Marques da Silva Oliveira. A pretendente: ALINE CARDOSO 
DE SOUZA, profi ssão: aux. administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 17/09/1996, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Laércio Rosa de Souza e de Maria Helena Cardoso de Souza.

O pretendente: EDIMILSON ROZENDO DA SILVA, profi ssão: pedagogo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/04/1966, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson Rozendo da Silva e de 
Carmelita Maria de Sousa. A pretendente: LUCIANA FERREIRA BRAZ, profi ssão: 
auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: João Pessoa - PB, data-
nascimento: 16/03/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Carlos Ferreira Braz e de Maria de Fátima da Silva Braz.

O pretendente: ALESSANDRO ALVES LOPES, profi ssão: encarregado de 
manutenção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 03/07/1977, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Alves Lopes e de Terezinha Gorete da Cruz. A pretendente: ÉRICA DE 
SOUZA ARAUJO, profi ssão: assistente departamento pessoa, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 21/05/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Felix de Araujo e de Zicleide 
Souza de Araujo.

O pretendente: FERNANDO DE ARAUJO SILVA, profi ssão: técnico de 
montagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
14/04/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Pedro Holci 
da Silva e de Maria Aparecida de Araujo Silva. A pretendente: BIANCA SANTOS 
DO NASCIMENTO, profi ssão: analista de folha de pagamento, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/03/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moacir Lima do Nascimento e de Aldineuza 
Santos do Nascimento.

O pretendente: JÚLIO CESAR DA SILVA NUNES, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/02/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Nunes de Carvalho e 
de Devanir Ferreira da Silva Carvalho. A pretendente: JOSIANE THEODORO 
CARDOSO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 06/12/1990, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Nicacio Pereira Cardoso e de Marina Theodoro.

O pretendente: GABRIEL DE SOUZA PEREIRA, profi ssão: assistente de 
operações, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
24/08/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abel Rodrigues 
Pereira e de Iraci de Souza Pereira. A pretendente: ANDREIA DE ALMEIDA 
MIRANDA, profi ssão: compradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 30/03/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Adão Gomes de Miranda e de Marinalva Nunes de Almeida Miranda.

O pretendente: FILIPE GOMES FERREIRA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 24/02/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Otávio Paulo Ferreira e de 
Joana Gomes Ferreira. A pretendente: ANA CAMILA LUZ, profi ssão: bancaria, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 10/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Alves Luz e de Eliete 
Maria da Cruz Luz.

O pretendente: JÚLIO CÉSAR CAETANO MACHADO, profi ssão: emplacador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/10/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Rodrigues 
Machado e de Vera Lucia da Rocha. A pretendente: TATIANE SANTOS DE 
FREITAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 09/01/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
José Luiz de Freitas e de Josefa dos Santos Freitas.

O pretendente: FABIO BRITO DE AZEVEDO, profi ssão: químico industrial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Brito de Azevedo Filho 
e de Ivonete Maria Pereira. A pretendente: ELIANA RODRIGUES PEREIRA, 
profi ssão: tecnóloga em alimentos, estado civil: solteira, naturalidade: Barbalha - 
CE, data-nascimento: 29/06/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de José Gonçalves Pereira e de Mozarina Rodrigues Pereira.

O pretendente: SERGIO DANILO SALES CERQUEIRA, profi ssão: segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/04/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Domingos de Jesus 
Cerqueira e de Simone Cristina Sales Santos. A pretendente: THAMIRES 
NOGUEIRA DA NOBREGA, profi ssão: ascensorista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/08/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Alves da Nobrega e de Arilene 
Nazário Nogueira.

O pretendente: DEUMARIO RODRIGUES DE SOUSA, profi ssão: montador de 
movéis, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 
04/02/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo 
Rodrigues de Sousa e de Maria Selma Rodrigues de Sousa. A pretendente: 
MICHELLE BINI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 19/04/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Marcelo Henrique Bini e de Adriana Souza da Silva.

O pretendente: ANTONIO FRANCISCO BISPO, profi ssão: passador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Lagarto - SE, data-nascimento: 14/06/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mario Francisco Bispo e de Josefa 
Ribeiro Bispo. A pretendente: ROSILENE DE SOUSA IBIAPINA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Altamira - PR, data-nascimento: 21/01/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Alencar Ibiapina e de 
Raimunda Nonata de Sousa Ibiapina.

O pretendente: ISAQUE RODRIGUES NASCIMENTO, profi ssão: aux. de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Macedo Nascimento 
e de Jocelia Rodrigues Macedo. A pretendente: LUCIANA MONTEIRO DE 
SIQUEIRA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Buique - PE, 
data-nascimento: 16/06/2000, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
José Monteiro da Silva e de Josineide Monteiro de Siqueira.

O pretendente: ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lagoa Grande-Lagoa da Pedra - MA, data-nascimento: 
15/11/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Barros 
da Silva e de Raimunda Oliveira da Silva. A pretendente: LETICIA DA SILVA 
CONCEIÇÃO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo 
- SP, data-nascimento: 17/07/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Leonidio da Silva Conceição e de Conceição Jose da Silva Conceição.

O pretendente: GEAN MICHEL PEREIRA LIMA, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Petrolina - PE, data-nascimento: 07/09/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Augusto Pereira e de Florismá 
Felix de Lima. A pretendente: THAIS FARIA DA SILVA, profi ssão: copeira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/02/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aurelio Gomes da Silva e de 
Diva Pereira de Faria.

O pretendente: ADRIANO KIERDEIKA, profi ssão: op. de máquina, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Kierdeika e de Andrea Lucimara 
Ferretti Kierdeika. A pretendente: DENISE FERREIRA DE SOUZA SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guaruulhos - SP, data-
nascimento: 31/10/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Edmilson dos Santos e de Eliane Ferreira de Souza.

O pretendente: JOSE VIDAL REIS, profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Ilheus - BA, data-nascimento: 05/02/1945, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vidal Reis e de Edite Silva de Oliveira. A pretendente: 
ADEILDA OLINDINA DA SILVA SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: Buique - PE, data-nascimento: 15/11/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Olindina Santina da Silva.

O pretendente: ANDERSON AUGUSTO DA COSTA, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 16/08/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de e de Ivonete Maria da Costa. 
A pretendente: JULIANA PATRICIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Belo Jardim - PE, data-nascimento: 02/06/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Jorge da Silva e de Adriana da Silva.

O pretendente: ANDRÉ DE SOUZA COUTO, profissão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/11/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Couto e de Maria Nazaré de 
Souza Couto. A pretendente: SHARA CRISTINA NUNES MACHADO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
04/11/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Machado 
dos Santos e de Darcy Nunes Pinto.

O pretendente: JOELITO ALVES DE SOUZA, profissão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/07/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim de Souza e de Aparecida 
das Graças Alves Souza. A pretendente: FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA, 
profissão: lavradora, estado civil: solteira, naturalidade: Boninal - BA, data-
nascimento: 12/04/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Valdemar Otaviano de Oliveira e de Julia Maria de Oliveira.

O pretendente: RENATO JOSÉ DE SOUZA, profissão: gesseiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Cambé - PR, data-nascimento: 29/12/1951, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de José de Souza e de Irondina de Souza. 
A pretendente: DÁRIA DA SILVA LUZ, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 26/10/1955, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João da Silva Luz e de Alvina Clara da 
Luz.

O pretendente: ERICK LUCIANO DE OLIVEIRA DANTAS, profissão: supervisor 
de estoque, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/06/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de David Barros 
Dantas e de Maria Luciene de Oliveira. A pretendente: DAIANE FEITOSA DA 
SILVA, profissão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 24/03/1993, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Gilvan Feitosa da Silva e de Lucimar Feitoza da Silva.

O pretendente: VINICIUS SOUSA BEZERRA, profissão: funileiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 25/05/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Francisco Bezerra Neto 
e de Raimunda Nonato de Sousa Bezerra. A pretendente: PAULA BELMONTE 
MATOBA, profissão: cabeleireira, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1986, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Jorge Matoba e de Fatima Belmonte Matoba.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: JOSEILTON DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de manutenção, nascido em Jacobina, BA, no dia (09/03/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ramalho Inocencio de Oliveira e de 
Enilde Pereira de Souza. A pretendente: CARMECI SILVA SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Varzea Nova, BA, no dia (23/09/1977), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernesto Firmino de Souza e 
de Carmelita Francisca Silva.

O pretendente: JÚLIO CESAR FEITOSA DA HORA, estado civil solteiro, profi ssão 
diretor de arte, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/02/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair de Jesus Marcelo da Hora e de Lísia Ferrante 
Feitosa da Hora. A pretendente: ANDRÉIA APARECIDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio dos Santos e de 
Maria Nazare de Araujo.

O pretendente: LUIZ CARLOS ANTUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão grafi co, 
nascido em Itiuba, BA, no dia (18/09/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gonçalo Antunes da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. A preten-
dente: TATIJANE ALEXANDRE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em Tomar do Geru, SE, no dia (23/11/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delson Alexandre da Silva e de Miralda Santana da Silva.

O pretendente: JONATAN DE PAULA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo Ribeiro e de Erminia Angela de Paula Ribeiro. A 
pretendente: JANICLEIDE DE SOUZA CAETANO, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/04/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genario Caetano da Silva e de Nair Lucia de Souza.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO DA SILVA ANTONINI, estado civil solteiro, profi ssão 
estagiário de engenharia civil, nascido em Suzano, SP, no dia (02/03/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonini Neto e de Antonia Núbia 
Alves da Silva. A pretendente: TAMIRES SUELLEN MONTEIRO GUERRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner da Luz Guerra e 
de Luciana de Jesus Monteiro.

O pretendente: MANOEL SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
armador civil, nascido em Correntes, PE, no dia (09/05/1964), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lino do Nascimento e de Maria Rosa de 
Souza. A pretendente: MARIA CÉLIA DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Arapiraca, AL, no dia (20/11/1972), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Gomes da Silva e de Luzinete 
Maria dos Santos Silva.

O pretendente: LEANDRO SILVA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
de aeroporto, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (05/02/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arquimedes Ribeiro de Oliveira e de 
Imilia Silva de Oliveira. A pretendente: ALINE FERREIRA DOS ANJOS, estado civil 
divorciada, profi ssão vigilante, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/08/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orleis Morais dos Anjos e de Rosa 
Maria Ferreira Dutra.

O pretendente: EDENILSON DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido 
em Tucano, BA, no dia (15/10/1977), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jacira de Jesus. A pretendente: VITÓRIA DA SILVA SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Tremedal, BA, no dia (29/01/1973), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião José dos Santos e de Maria 
Silva dos Santos.

O pretendente: ANDERSON FAGUNDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/09/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Urania Fagundes dos Santos. A pretendente: DANIELE 
CRISTINA SILVA FRANCO, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (09/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Sidnei Franco e de Silvana da Silva.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amauri Francisco Bezerra e de Maria José da Silva. A 
pretendente: SARA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/07/2002), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Vicente dos Santos e de Marli Costa Nascimento dos Santos.

O pretendente: BRUNO MATOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido em Suzano, SP, no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e 
nove (25/10/1999), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Alves de Jesus Filho e de Maricelia Matos da Rocha. A pretendente: JESSICA SANTOS 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/06/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Pereira de Almeida e de Isabel Santos de Almeida.

O pretendente: ANTONIO CESAR BARROS, estado civil divorciado, profi ssão carteiro, 
nascido em Itacuruba, PE, no dia (16/04/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Hortencio Pajeú e de Maria Dalva Hortencio da Silva. 
A pretendente: ROSÂNGELA DE OLIVEIRA VIANA, estado civil divorciada, profi ssão 
motorista de transporte escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1976), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ilton Viana e de Maria Amélia 
Souza de Oliveira.

O pretendente: ÉDER DE ARRUDA FIALHO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de 
informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erli Camilo Fialho e de Maria Aparecida de Arruda Fialho. 
A pretendente: AUREA FONSECA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
São Pedro do Suaçui, MG, no dia (19/05/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antônio Fonseca Figueiredo e de Juraci Lourenço Socorro.

O pretendente: ERICK DA SILVA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão policia militar, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Andrade e de Maria da Silva Oliveira Andrade. A pre-
tendente: ELISANGELA RAMALHO COSTA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Silvio Costa e de Rosangela Ramalho de Pontes Costa.

O pretendente: EUDE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (20/02/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos e de Monica Silva dos Santos. A 
pretendente: CAMILA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/05/1999), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconce-
los, SP, fi lha de Jose Gomes da Silva Junior e de Rosangela Alves Almeida de Oliveira.

O pretendente: FELIPE DE LIMA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Antonio da Paz Rodrigues e de Roseli Batista de Lima Rodri-
gues. A pretendente: LUIZA DE CASSIA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Silva Santos e de Janice Anjos dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ BERLANGA MACENO, estado civil solteiro, profi ssão coache, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Romualdo de Souza Maceno e de Rita de Cassia Berlanga Maceno. A 
pretendente: VANESSA NEVES MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Manaus, AM, no dia (03/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jorge Pereira Monteiro e de Núbia Maria Oliveira Neves.

O pretendente: MARCOS JESUS DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
de segurança, nascido em Alcobaça, BA, no dia (07/06/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Moreira de Souza e de Djanira de Jesus. A 
pretendente: SANDRA REGINA FARIAS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Albino Farias e de Ondina Aparecida Farias.

O pretendente: MANOEL REIS DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
de cozinha, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia (06/01/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gama de Santana e de Camila Gama de 
Santana. A pretendente: MÉRCIA SOUZA DANTAS, estado civil solteira, profi ssão cabe-
lereira, nascida em Euclides da Cunha, BA, no dia (19/11/1974), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Batista Dantas e de Josefa de Souza Dantas.

O pretendente: WAGNER DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gileno Carvalho de Araujo e de Clarice Lopes da Silva. A pretendente: 
ADRIANA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica em hotelaria, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/03/1974), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria de Lourdes Oliveira.

O pretendente: KUNIO WATANABE, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido 
em Piquerobi, SP, no dia (12/04/1944), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Katsuji Watanabe e de Moto Watanabe. A pretendente: CLAUDIA MARIA 
CARDOSO RAMOS, estado civil viúva, profi ssão aposentada, nascida em João Pessoa, 
PB, no dia (23/07/1962), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Pereira de Barros e de Terezinha de Jesus Cardoso de Barros.

O pretendente: CLEITON DOS SANTOS GOLVEIA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/12/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Emidio Golveia e de Terezinha Nascimento dos Santos. 
A pretendente: RADEYANE GOMES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
restaurante, nascida em Açailândia, MA, no dia (07/06/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Oliveiros da Conceição de Jesus e de Erotilde Gomes Pompeu.

O pretendente: MARCOS ROSENDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
musico, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Rosendo dos Santos e de Sonia Maria Cruz dos 
Santos. A pretendente: ESTER DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos da Costa Santos e de Sueli de Oliveira Santos.

O pretendente: CLOVIS DA SILVA MARQUES, estado civil divorciado, profi ssão por-
teiro, nascido em Poção de Pedras, MA, no dia (11/08/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilemar Eufrasino Marques e de Maria Anuncia-
ção Silva Marques. A pretendente: REBECA RAISSA DA SILVA NEVES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Cicero Neves e de Lindalva 
do Carmo da Silva Neves.

O pretendente: AUGUSTO DO CARMO ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Roberto de Andrade e de Rosimeire do 
Carmo Andrade. A pretendente: MYRELLE ADRIANA BARBOSA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Recife, PE, no dia (08/05/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio José Barbosa da Silva e 
de Adelma Amara de Sá.

O pretendente: FILIPE LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de call center, nascido em Santo André, SP, no dia (28/07/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Leandro dos Santos e de 
Adeildes Fernandes dos Santos. A pretendente: ÁGATHA HERNANDES DE OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Suzano, SP, no dia 
(23/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Maldonado de Oliveira e de Debora Hernandes Silva de Oliveira.

O pretendente: DOUGLAS OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em Suzano, SP, no dia (09/09/1989), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilton Antonio dos Santos e de Helena 
de Oliveira. A pretendente: SUELLEN RODRIGUES CABRAL, estado civil solteira, 
profi ssão guia de turismo, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Marcolino Cabral e de Euridice 
Rodrigues da Cruz Cabral.

O pretendente: KAIQUE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilmar Ribeiro dos Santos e de Maria Amador da 
Silva. A pretendente: BRUNA MARQUES CRISOSTOMO, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donizete Aparecido Crisostomo e de Andreia Marques 
da Costa Crisostomo.

O pretendente: MAECIO ALVES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Barbosa Silva e de Francisca Alves de 
Souza. A pretendente: SABRINA DA SILVA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Ramos e de Maria Ribeiro da Silva.

O pretendente: ADEILDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de produção, nascido em Belém de Maria, PE, no dia (08/07/1974), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira da Silva e de Cicera 
Alves de Oliveira Silva. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS DA CONCEIÇÃO SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Palmares, PE, no dia (20/09/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Sebastião da Silva 
e de Maria Otilia da Conceição.

O pretendente: WANDERLEY DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão manutencista, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (18/10/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves da Silva e de Francisca Alzira da Silva. A pre-
tendente: VANESSA ALESSANDRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/05/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rui Clemente dos Santos e de Maria da Salete Santos.

O pretendente: JHONATAN SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo Lima dos Santos e de Maria de Lourdes 
Souza Santos. A pretendente: THAYNÁ ESMERA PEREIRA DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Esmerio de Lima e de 
Silvana Machado Pereira.

O pretendente: RAFAEL DE SOUSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigi-
lante, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Emidio Ferreira e de Lidia Agripino de Sousa 
Ferreira. A pretendente: AMANDA REALINA BISPO DE MIRANDA, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (06/04/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sadi de Miranda Monteiro e de 
Sandra Bispo de Azevedo.

O pretendente: KAUÊ BRICCHI MEGGIOLARO, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de viagens, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Werther Meggiolaro e de Ana Lucia Bricchi Me-
ggiolaro. A pretendente: JOYCE SILVA DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/11/1996), residente e 
domiciliada este distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonias Barbosa de França e de Nair 
Francisca Silva de França.

O pretendente: CLOVIS RAMOS FERREIRA GUIMARÃES, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (10/10/1993), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Alves Gui-
marães e de Miquelina Ramos Ferreira. A pretendente: RENATA PEREIRA DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Sarandi, PR, no dia 
(03/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
das Dores Pereira dos Santos.

O pretendente: ANTONIO JOSÉ DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Lagarto, SE, no dia (25/02/1960), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joana Francisca de Jesus. A pretendente: VALDINEA MARIA 
DOS SANTOS SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santana, 
BA, no dia (04/02/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Francisco de Souza e de Teodolina Rosa dos Santos Souza.

O pretendente: JOÃO VICTOR CASTALDI, estado civil solteiro, profi ssão estagiário 
analista de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1999), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valtecir Castaldi e de Iaura Macedo 
dos Santos. A pretendente: JÉSSICA SENA CASTRO DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão balconista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (16/06/1997), residente e 
domiciliada este distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Evaldo Castro da Silva e de 
Geralda Maria Sena Castro da Silva.

O pretendente: BARTOLOMEU ALEXANDRE GUARIROBA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante de manutenção, nascido em Remanso, BA, no dia (02/03/1978), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelaide Rodrigues 
Guariroba e de Gertrudes José Alexandre. A pretendente: NEIDE FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Santa Cruz do Escalvado, MG, 
no dia (09/10/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Júlio Ferreira e de Maria da Cruz Ferreira.

O pretendente: EDUARDO MANOEL TEIXEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público municipal, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1964), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Teixeira e de Maria 
Ricardo Tavares Teixeira. A pretendente: VALERIA DE ALMEIDA GAMA, estado 
civil divorciada, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/12/1968), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odalio da Silva Gama e 
de Maria Nilza de Almeida Gama.

O pretendente: HOSMAN BRANDÃO BRITO, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, 
nascido em Baixa Grande, BA, no dia (09/12/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Godofredo Alves Brito e de Celina de Jesus Brandão. 
A pretendente: MARLUCE DE ALMEIDA CAVALCANTE, estado civil divorciada, 
profi ssão autonoma, nascida em Maceió, AL, no dia (08/12/1984), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro José Cavalcante e de Maria José 
de Almeida Cavalcante.

O pretendente: RONALDO PEDRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em cabeamento, nascido em Carpina, PE, no dia (04/05/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Pedro da Silva Filho e de Maria Sueli 
de Lima Silva. A pretendente: CATARINA BONFIM DA CRUZ, estado civil solteira, 
profi ssão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1967), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Climaco da Cruz 
e de Ana Bonfi m da Cruz.

O pretendente: FRANCISCO MENDES RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascido em Mocajuba, PA, no dia (27/06/1956), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Valente Ribeiro e de Joana Mendes Ribeiro. 
A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Nacip Raydan, MG, no dia (10/04/1957), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Inocencio de Miranda e de Andrelina Mauricio 
do Nascimento.

O pretendente: EZEQUIEL ALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alves de Souza e de Catia Silene Gonçalves de Souza. 
A pretendente: NATÁLIA CRISTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão se-
cretária, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair Vicente dos Santos e de Sandra Cristina do Carmo.

O pretendente: HERMES JOSÉ RIBEIRO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em eletrônica, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermes José Ribeiro e de Karla 
Coutinho Caetano. A pretendente: MICHELLE D'AVILA QUEIROZ, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ulisses D'Avila Queiroz 
e de Isabel Cristina Spitaletti Queiroz.

O pretendente: CLÉBSON SANTANA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Arataca, BA, no dia (29/12/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eraldo Pinto do Nascimento 
e de Valdirene Almeida Santana. A pretendente: ALINE BRITO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Ibicui, BA, no dia 
(17/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Brito dos Santos e de Gildete dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

em exposição de 

marcas do segmento de 

alimentos, são raras 

as vezes nas quais 

não nos lembramos de 

propagandas antigas, 

jingles e promoções que 

marcaram época. 

Tais ações sempre 
foram notáveis e, 
muitas vezes, di-

recionavam o consumo da 
população. Mas, os tempos 
mudaram, assim como as 
expectativas e exigências 
dos clientes. Se, antes, 
havia um direcionamento 
para o marketing, no qual 
as companhias investiam 
muito na publicidade, in-
fluenciandodiretamente 
o que os consumidores 
deveriam comprar, hoje é 
preciso um foco no cliente. 
Isso exige buscar novos ca-
minhos para reconquistar o 
público que não se satisfaz 
mais com belos comerciais 
ou músicas que não saem 
da cabeça. 

De acordo com dados da 
Euromonitor Internacional, 
grandes marcas dosegmen-
to perderam sua participa-
ção no mercado recente-
mente. Diante desse cená-
rio, as empresas tiveram de 
entender seu público-alvo 
e, por isso, fecharam par-
cerias com aceleradoras de 
startups para colocar mais 
rapidamente no mercado 
produtos que atendam às 
novas exigências dos con-
sumidores. Outra parcela 
buscou investir em uma 
comunicação atual, por 
meio de distintas mídias, 
para atingir a sociedade. 
Mas, em todos os casos, o 
cliente ficou no centro das 
estratégias. 

Para as empresas que 
atuam em nosso país, o 
cenário não é diferente. É 
necessário que o segmento 
de alimentos procure alter-
nativas. Segundo a pesquisa 
“Eu, minha vida, meu bol-
so”, realizada pela KPMG, 
os brasileiros consideram 
que as experiências com o 
varejo são excelentes. E é 
por isso que unir o varejo 
e a indústria de alimentos 
torna-se uma forma bastan-
te atrativa de fortalecer a 
marca das empresas doseg-
mento de alimentos.

Por ter características de 
contato direto com o con-
sumidor final, o varejo pode 
estar alguns passos à frente 
da indústria de alimentos no 
que diz respeito a conhecer 
o público, podendo apre-
sentar diferenciais tanto 
para os consumidores fiéis a 
uma marca, quanto aqueles 
que nunca tiveram oportu-
nidade de conhecê-las e por 
isso cada vez mais vemos 

a indústria de alimentos 
abrindo seu varejo físico, 
seu e-commerce próprio ou 
inserido em plataformas de 
market place. 

Não podemos deixar de 
citar que, com o avanço da 
tecnologia, as redes sociais 
estabeleceram-se e também 
abrem as portas para atingir 
novos públicos e diversifi-
car a interatividade com os 
consumidores. Se, na déca-
da de 1980, a única forma 
de contato com as marcas 
era por meio de cartas, 
hoje as mídias sociais fazem 
esse papel, sendo funda-
mentais para fidelizar um 
cliente e conhecê-lo melhor 
para oferecer um serviço 
específico que o agrade. 
Pensando em encontrar os 
públicos, algumas empre-
sas investem bastante nas 
propagandas online. 

O YouTube tem recebido 
um foco bastante impor-
tante nesse novo processo 
de comunicação. Com ca-
nais próprios, as marcas 
conseguem atrair o seu 
consumidor e ter certeza 
de que conversam com seu 
público-alvo. Porém, desco-
brir onde este público está 
e o que eles pensam é o que 
vem desafiando as grandes 
marcas e entra em pauta 
também um novo compo-
nente que é a disputa por 
dados e mais do que ter os 
dados, ter os dados certos 
e fazer a leitura correta dos 
dados.

Além das novas tecnolo-
gias, também é um desafio 
ajustar os produtos e as 
marcas aos novos costu-
mes, como a procura por 
alimentos saudáveis, or-
gânicos e com embalagens 
sustentáveis. Mais uma vez, 
conhecer o consumidor é o 
ponto focal para o sucesso. 
Organizando um pacote de 
ideias para o fortalecimento 
e continuidade das marcas, 
concluímos que as empre-
sas precisam, antes de mais 
nada, entender o que seu 
público deseja receber, seja 
um produto mais barato ou 
um alimento mais saudável. 

Porém, não devem perder 
o foco em suas origens, além 
de investir na produção, 
na distribuição, nos canais 
de vendas e na logística, 
buscando eficiência ope-
racional, sem deixar de 
incorporar cada vez mais 
formatos digitais e anali-
sar a imensidão de dados 
que possam ser obtidos, 
diagnosticando melhor os 
hábitos do seu público-alvo. 

Esses são os primeiros 
(e essenciais) passos para 
se permanecer relevante 
e, mais do que isso, ter um 
diferencial competitivo.

(*) - É líder do segmento de alimentos 
e bebidas da KPMG no Brasil 

(www.kpmg.com.br).

Como vencer no 
atual cenário do 
setor alimentício

Marcelle Mayume Komukai (*)

Facebook terá mais 
perfi s de mortos do 

que vivos em 50 anos
Uma pesquisa divulgada 

na terça-feira (30) pela 
Universidade de Oxford, 
no Reino Unido, mostrou 
que dentro de 50 anos, o 
número de perfi s de pesso-
as mortas no Facebook irá 
ultrapassar o de usuários 
vivos.

De acordo com o levan-
tamento, o Facebook conta 
atualmente com 2,2 bilhões 
de perfi s e ao menos oito mil 
usuários morrem por dia. 
Os pesquisadores conclu-
íram que até 2100, a rede 
social poderá ter entre 1,4 
a 4,9 bilhões de perfi s de 
pessoas mortas.

“Nunca antes na história 
um arquivo tão vasto de 

comportamento e cultura 
humana foi reunido em um 
só lugar. Controlar esse 
arquivo, em certo sentido, 
será controlar nossa histó-
ria”, disse o pesquisador 
David Watson. Os pesqui-
sadores delimitaram 2069 
como o ano que os perfi s de 
pessoas mortas irão superar 
os de pessoas vivas.

Recentemente, o Face-
book anunciou que utilizará 
inteligência artifi cial para 
identificar os perfis de 
pessoas que já morreram. O 
objetivo é evitar que o usu-
ário falecido seja convidado 
para eventos ou apareça na 
timeline dos entes queridos 
(ANSA).
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Isenção de visto de 
turismo é um bom

negócio para o Brasil
Quando o governo 

brasileiro decidiu que 

turistas, oriundos de 

países como EUA, Japão, 

Austrália e Canadá, 

não precisariam mais 

apresentar os seus 

vistos de turismo para 

adentrar no Brasil, uma 

polêmica se instaurou

Por que abrir tal precen-
dente, se a proposta é 
unilateral, ou seja, se a 

mesma abertura não se esten-
derá aos brasileiros que, por 
ventura, quiserem viajar para 
estes países? Acredito, que 
esse sentimento de indignação 
foi gerado puramente por não 
avaliarmos os ganhos econô-
micos que o Brasil alcançará 
com tal acordo. 

Afi nal, quais são os períodos 
em que o Brasil mais arrecada 
recursos relacionados ao turis-
mo? Férias, Carnaval, festas 
de Final de Ano, entre outras 
datas comemorativas, em que 
diversas cidades do nosso País 
são “invadidas” por estrangei-
ros eufóricos por uma imersão 
em nossa cultura. 

Nesse sentido, o Carnaval é 
um excelente exemplo para 
destacarmos. Segundo dados 
da Riotur, em 2019, a festa po-
pular gerou um impacto total 
de R$ 3,78 bilhões, em apenas 
quatro dias de comemoração, 
considerando algumas das 
principais atividades econô-
micas da capital carioca, como 
comércio, hotelaria e serviços. 
Números excelentes para a 
nossa economia. Agora, vamos 
avaliar a questão novamente, 
utilizando outra perspectiva. 

Se você pudesse viajar aos 
Estados Unidos, sem precisar 
gastar recursos para emissão 
de visto e todas as outras 
burocracias, o passeio fi caria 
mais atraente, não é mesmo? 
Além do mais, o valor que seria 
gasto com esses documentos, 
certamente, se reverteria para 
gastos junto ao comércio local 
do país de destino, já que 
grande parte dos viajantes 
buscam experimentar comi-
das típicas da região, investir 
em produtos da localidade, 
presentear amigos e familiares 
com lembrancinhas temáticas, 
entre outros gastos turísticos. 

Com estas ressalvas, quero 
destacar que, embora a decisão 
não vá ao encontro do padrão 
de reciprocidade, atrair turis-
tas de países altamente desen-
volvidos, como os presentes na 
proposta, auxiliará, e muito, 
na economia do Brasil, já que 
tal isenção colocará o País nos 
holofotes do turismo.

Entre os argumentos que 
temos escutado contra a 
proposta, é que o Brasil irá 
perder R$ 60 milhões por ano 
com este acordo. Entretanto, 
diversos estudos e levanta-
mentos mostram que esta fatia 
é insignifi cante perto do que 

iremos arrecadar com a entra-
da de turistas estrangeiros em 
nosso País, que gastam cerca 
de 10 vezes mais do que os 
valores recebidos pelas taxas 
imigratórias.

O ano de 2016 foi prova disso. 
Para atrair público para o maior 
evento esportivo realizado no 
Rio de Janeiro naquele ano, 
americanos, japoneses, cana-
denses e australianos tiveram 
a obrigatoriedade do visto 
dispensada. Com esse estí-
mulo, a chegada de visitantes 
desses países cresceu e os 
gastos realizados localmente 
também foram superiores. 
Nesse cenário, nossos empre-
endedores lucraram, geraram 
mais empregos e enriqueceram 
um pouco mais o nosso País, 
que precisa muito desse tipo 
de turismo “qualifi cado” para 
alavancar os cofres. 

E este é o refl exo esperado 
para este ano. Um levanta-
mento do Grupo Amadeus, 
uma das maiores empresas de 
tecnologia e viagens do mun-
do, mostrou que o número de 
reservas feitas por americanos, 
que pretendem visitar o Brasil 
no próximo mês de julho de 
2019, aumentou em 97%, se 
comparado ao mesmo período 
do ano anterior. 

O estudo ainda revelou 
que a pesquisa pelo Brasil 
como destino turístico, após 
o anúncio da isenção do visto 
em março de 2019, cresceu 
58% nos Estados Unidos, em 
comparação a mesmo mês 
em 2018. Já no Canadá e na 
Austrália, as pesquisas regis-
traram crescimento de 44% e 
53%, respectivamente, nesse 
mesmo período. 

Infelizmente, ainda somos 
um País mentalmente fechado, 
que precisa pensar na sobera-
nia da população. Quando digo 
“soberania”, me refi ro ao pleno 
emprego. Todos precisam de 
trabalho e o turismo é um dos 
setores que mais geram vagas 
no País. Somente na capital 
paulista, em 2018, foram 
criados 2.776 empregos com 
carteira assinada no segmen-
to, de acordo com dados da 
pesquisa de emprego do Setor 
de Turismo do Estado (Pesp 
Turismo, elaborada pela Feco-
mercioSP). Um crescimento de 
1% em relação ao ano anterior. 

Todos estes dados me dei-
xam otimistas. Acredito que 
este é o caminho certo para o 
turismo brasileiro, que irá tra-
zer mais riquezas, novos postos 
de trabalho e desenvolvimento 
econômico. Agora, basta pen-
sarmos estrategicamente em 
todos estes benefícios e torcer 
para que o nosso Brasil cresça 
e apareça!

 
(*) - Bacharel em Administração 

de Empresas, Ciências Jurídicas e 
RelGov., é presidente da EMDOC, 

consultoria em mobilidade global e 
coautor de ivros sobre migração, aém 
de idealizador do Programa de Apoio 
para a Recolocação dos Refugiados 

(www.emdoc.com).

João Marques da Fonseca (*)

Pedro Peduzzi/Agência Brasil 

No início, a defi nição de tamanho e peso fi cava a critério 
de cada companhia aérea. Para evitar que as diferenças 
resultassem em transtorno para os passageiros, a Abear 

optou por defi nir um padrão para esse tipo de bagagem: peso 
máximo de 10 quilos e dimensões de, no máximo, 55 centímetros 
(cm) de altura por 35cm de largura e 25cm de profundidade.

A entidade, representante das empresas aéreas, tem feito cam-
panhas de orientação sobre as regras para a bagagem de mão, 
agora padronizada. “O objetivo é agilizar o fl uxo dos clientes nas 
áreas de embarque, evitando atrasos e trazendo maior conforto 
para todos os passageiros”, informou a Abear, em seu site.

O guia de turismo Marcelo Gonçalves Brandão já ouviu muita 
reclamação sobre as taxas cobradas. “As pessoas reclamam porque 
já existe uma cultura de se evitar gasto com o despacho de malas, 
bem como de evitar perder tempo nas esteiras de bagagens. Vejo 
que muitos passaram a viajar com menos roupas em suas malas, 
para se adequarem às regras”, disse Brandão, no Aeroporto de 
Brasília, onde fazia check in para retornar ao Rio de Janeiro.

“O que mais lamento é que as mudanças foram feitas sob 
a argumentação de que [a cobrança pelo despacho de malas] 
baixaria o preço das passagens aéreas. Todos sabemos que isso 
não aconteceu. O mesmo artifício foi usado quando tiraram o 
serviço gratuito de bordo. As passagens só encarecem. Agora, 
com a terceirização da fi scalização, que será implementada nas 
bagagens de mão, vão aumentar os custos. E, no fi nal, tudo será 
pago pelos passageiros”, disse.

Acompanhada de seis amigos de Mato Grosso, que vieram a 
Brasília para participar de uma competição de natação, a estudan-
te e atleta Guinever Beregula Gomes, de 14 anos, tinha dúvidas 
sobre se o travesseiro que carregava nas mãos seria ou não con-
siderado uma bagagem extra. “Costumo me informar por meio 
de matérias veiculadas em redes sociais, mas nada diziam sobre 
travesseiros”, afi rmou, aliviada por ter descoberto em seguida 
que seu travesseiro não seria considerado “bagagem de mão”.

Guivener disse que os limites de peso e dimensões determina-
dos pelas companhias aéreas a fi zeram ser mais seletiva na hora 

Cobrança de bagagem muda 
hábitos de viagem de brasileiros

A cobrança pelo despacho de bagagem nos aviões mudou os hábitos de viagem de muitos brasileiros. 
Para evitar o pagamento de taxas de – no mínimo – R$ 59, os passageiros têm embarcado apenas 
com a bagagem de mão. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), a mudança de 
comportamento acabou superlotando os compartimentos nas cabines das aeronaves

de escolher o que leva nas viagens. Outra mudança de hábito, 
segundo ela, é lavar algumas peças de roupa durante a viagem. 
Já Maria Heloísa, de 13 anos, colega de Guinever, chegou ao 
aeroporto sem saber que sua passagem não permitia o despacho 
de bagagem.

“Em cima da hora tive de tirar tudo da mala e colocar apenas 
o essencial na mochila. Dispensei minha calça jeans, uma toalha 
extra e roupas mais volumosas. Na hora, fi quei muito tensa e 
com medo de o peso passar do limite. Como estava a caminho de 
uma competição, tinha feito um trabalho de concentração que, 
em um primeiro momento, foi prejudicado. Depois me acalmei, 
e fi cou tudo tranquilo”, disse a nadadora.

Apesar de carregar quatro volumes grandes de mala, além de 
uma bagagem de mão, uma mochila e uma bolsa, o geólogo Leno 
Ataíde, de 37 anos, estava bem mais tranquilo. “Temos duas 
crianças, o que nos permite levar mais coisas. Como viajamos 
muito para cá, onde moram alguns familiares, já sabemos como 
evitar problemas com nossas bagagens”, disse à Agência Brasil.

Empresário do ramo de pescados, Leandro Vidal, de 32 anos, 
divide-se entre o Ceará, onde fi ca a sede de sua empresa, e 
Brasília, onde mora desde que sua esposa assumiu o cargo de 
procuradora. Por ser muito alto (1m87), ele costuma pagar mais 
para ter poltronas mais largas. “Geralmente os bilhetes que com-
pro são mais ou menos 30% mais caros. A vantagem é que, além 
de fi car em um assento maior e mais confortável, não preciso 
me preocupar com as bagagens, pois estão incluídas no preço.”

Terceirizado por uma companhia aérea para ajudar no des-
pacho de malas que não se enquadram no padrão defi nido pela 
Abear, Luciano Duarte, de 43 anos, destacou que as companhias 
aéreas têm dado atenção especial no caso de bagagens com 
instrumentos musicais; equipamentos profi ssionais sensíveis, 
como câmeras de fi lmagem; aparelhos eletrônicos; e carrinhos 
de bebês ou bebê conforto.

“Hoje mesmo tivemos de cuidar da bagagem de quatro grupos 
musicais. Entre as 4h30 e as 7h30 foram 70 volumes de material 
das bandas Harmonia do Samba e da Família Lima. Teve tam-
bém um instrumento que disseram ser do Djavan”, afi rmou o 
“balanceiro” – termo usado para os funcionários que têm como 
atribuição embarcar bagagens diferenciadas.

Muitos passaram a viajar com menos roupas em suas malas, 

para se adequarem às regras. 

Antonio Cruz/ABr

Representantes do Procon, Prodecon, MPDFT e OAB-DF

fi scalizam padrão de bagagem de mão, no Aeroporto 

Internacional de Brasília.
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Ayrton Senna é considerado por muitos o melhor piloto de 
todos os tempos. Sua genialidade dentro de um carro de 
F1 marcou uma geração. O que ninguém previa era que 

um trágico acidente no circuito de Ímola, na Itália, interromperia 
sua brilhante carreira. A morte do tricampeão mundial completou 
25 anos na quarta-feira (1º), mas seu legado continua vivo na 
memória dos brasileiros.

No dia 1º de maio de 1994, durante o Grande Prêmio de San 
Marino, Senna perdeu o controle de sua Williams na curva Tam-
burello e bateu violentamente contra o muro de concreto. O 
acidente comoveu os espectadores, e a despedida do polêmico 
e carismático piloto brasileiro foi acompanhada pela televisão 
por milhões de pessoas.

Mesmo 25 anos depois de sua morte, Senna continua sendo 
garoto-propaganda de diversas marcas, como da empresa suíça 
TAG Heuer. O nome do piloto também foi estampado no terceiro 
uniforme do Corinthians, seu clube de coração. Na ocasião, a Nike 
revelou que as vendas da camisa tiveram um “sucesso estrondoso”.

O brasileiro também serviu de inspiração para automóveis, 
como o supercarro esportivo McLaren Senna, lançado em março 
de 2018, e a moto Panigale S Senna, da Ducati, com apenas 
161 unidades, número de corridas disputadas pelo tricampeão 
mundial na F1, à exceção do GP de San Marino de 1994. Sen-
na também foi chamado pelos fãs do automobilismo de “Rei”, 
assim como Pelé. 

Uma pesquisa realizada em São Paulo no ano de 2014 revelou 
que ele era considerado pelos paulistanos o maior nome do 
esporte brasileiro, com 47% dos votos. O ex-jogador do Santos 
fi cou em segundo, com 23%. Ainda segundo a pesquisa Celeb 
Score, realizada pelo Ibope e que avalia o interesse do público 
por celebridades, Senna foi considerado uma das personalidades 
mais relevantes do Brasil. A imagem do ex-piloto foi reconhecida 
por 96% dos entrevistados.

“Provavelmente nenhum piloto da Fórmula 1 tenha se dedicado 
mais ao esporte e dado mais de si mesmo em sua rígida busca 

Idolatria continua viva 25 anos após a 
morte de Ayrton Senna

Ex-Piloto ainda mantém o seu legado na memória dos 

brasileiros.

ANSA

pelo sucesso. Ele era uma força da natureza, uma combinação 
incrível de muito talento e, em alguns casos, uma determinação 
espantosa”, escreveu a emissora “BBC”, que considera Senna o 
melhor piloto da história da F1. Em entrevista à “Agência Lusa”, 
o piloto Pedro Lamy, que no GP de San Marino dirigia pela Lotus, 
relembrou o acidente de Senna.

“Só tive a confi rmação da morte quando fui ao hospital, no 
fi m do dia. Já havia alguns comentários, mas ninguém queria 
acreditar. Ayrton Senna era um piloto diferente, era apelidado de 
‘Mago’. Tinha uma magia dentro dele, era o melhor. Ele próprio 
repetia várias vezes que tinha nascido para ser o melhor”, afi r-
mou. Com apenas 34 anos, Senna morreu no auge da carreira. O 
piloto disputou 161 GPs e correu pelas equipes Toleman, Lotus, 
McLaren e Williams. O brasileiro também contabiliza 41 vitórias, 
80 pódios e 65 pole positions, além de ter vencido os mundiais 
de 1988, 1990 e 1991.

Após ser libertado de sua 
prisão domiciliar e participar 
de protesto em Caracas, o líder 
opositor venezuelano Leopoldo 
López se refugiou na Embai-
xada do Chile, país que apoia 
abertamente Juan Guaidó. A 
decisão de López indica um 
fracasso na tentativa do auto-
proclamado presidente Juan 
Guaidó de mobilizar as Forças 
Armadas contra o regime de 
Nicolás Maduro.

“Lilian Tintori [esposa de 
López] e sua fi lha entraram 
como hóspedes na residência 

de nossa missão diplomática em 
Caracas. Há poucos minutos se 
juntou seu cônjuge, Leopoldo 
López, que permanece com 
sua família neste lugar. O Chile 
reafi rma seu compromisso com 
os democratas venezuelanos”, 
disse no Twitter o Ministério das 
Relações Exteriores chileno.

López é um dos mais popu-
lares líderes da oposição vene-
zuelana e cumpria pena de mais 
de 13 anos de prisão domiciliar 
por conspiração, mas era con-
siderado preso político pelos 
adversários de Maduro (ANSA).

López se refugia em 
embaixada do Chile

Leopoldo López abraça manifestante após deixar prisão 

domiciliar. 

EPA

O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, disse na terça-feira (30) estar 
entusiasmado com a possibilidade de 
aprovação da reforma da Previdência no 
primeiro semestre. “Estamos muito en-
tusiasmados com a perspectiva de que, 
ainda dentro do primeiro semestre, a 
gente consiga ver o Brasil reequilibrado, 

principalmente com a Nova Previdência 
aprovada”, disse ao deixar um restau-
rante, em Brasília, acompanhado do 
ministro da Economia, Paulo Guedes.

Segundo Onyx, o almoço teve o obje-
tivo de discutir sobre a tramitação da 
reforma da Previdência. O presidente 
da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 

reafi rmou que trabalha para aprovar a 
reforma da Previdência na Casa até o 
fi m do semestre. Guedes afi rmou que a 
classe política tem interesse em concluir 
a reforma para, superada essa questão, se 
tenha uma agenda positiva para debater 
nas proximidades das eleições municipais 
de 2020 (ABr).

Onyx diz acreditar na aprovação da reforma neste semestre


