
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
22 de maio de 2019

Ano XVII – Nº 3.874

“No Brasil, empresa 
privada é aquela que 
é controlada pelo 
governo, e empresa 
pública é aquela que 
ninguém controla”.
Roberto Campos (1917/2001)
Economista brasileiro
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A Advocacia-Geral da 
União (AGU) pediu à 
Justiça Federal que 

condene as fabricantes de 
cigarros, e suas matrizes no 
exterior, a ressarcirem os gas-
tos da rede pública de saúde 
com tratamentos de doenças 
causadas pelo tabaco nos 
últimos cinco anos. O valor 
a ser ressarcido ainda será 
calculado, caso a sentença 
seja favorável à União.

Na ação civil pública que 
protocolou ontem (21), na 
Justiça Federal do Rio Grande 
do Sul, a AGU cobra o ressar-
cimento dos gastos da União 
com o tratamento de pacien-
tes com 26 doenças cujo nexo 
causal epidemiológico com o 

AGU cobra de indústrias 
de cigarro ressarcimento 
de gastos com fumantes

consumo ou simples contato 
com a fumaça dos cigarros está 
cientifi camente comprovada.

Os alvos da ação são a Souza 
Cruz e a Philip Morris e suas 
controladoras internacionais. 
Juntos, os dois grupos detêm 
aproximadamente 90% do 
mercado nacional de fabrica-
ção e comércio de cigarros. 
No caso de câncer de pulmão, 
por exemplo, há estudos que, 
segundo a AGU, atestam que 
90% da incidência da doença é 
consequência do uso do cigarro.

A AGU também pede à Justi-
ça Federal que decrete a obri-
gação das indústrias tabagistas 
repararem proporcionalmente 
os custos que os cofres públicos 
terão nos próximos anos com 

os tratamentos e o pagamen-
to de indenização por danos 
morais coletivos. De acordo 
com a AGU, o tratamento dos 
problemas de saúde causados 
pelo consumo de cigarros cus-
tam dezenas de bilhões de reais 
anuais à rede pública de saúde, 
enquanto o lucro da venda é 
enviada para o exterior.

Além de apontar a responsa-
bilidade objetiva das empresas, 
os procuradores regionais da 
AGU fundamentaram a ação 
argumentando que, durante 
vários anos, as fabricantes de 
cigarro ocultaram da população 
os refl exos nocivos do cigarro, 
tendo omitido e manipulado 
informações e adotado estra-
tégias comerciais que sugerem 

No caso de câncer de pulmão, há estudos que, segundo a AGU, atestam que 90% da

incidência da doença é consequência do uso do cigarro.

má-fé. A ação não visa a proi-
bição ou empecilho à atividade 
das fabricantes de cigarros, 
que, se condenadas, continua-
rão funcionando normalmente. 

A Souza Cruz informou que 

ainda não teve acesso ao con-
teúdo do processo, mas se sur-
preende com o texto da ação da 
AGU, que segundo publicado 
na imprensa, afi rma que as em-
presas citadas detêm 90% do 

mercado. Segundo a empresa, 
a realidade, segundo dados do 
Ibope, é que 54% do mercado 
brasileiro é ilegal, sendo sua 
maior parte contrabandeada 
do Paraguai (ABr). 

Cientistas afirmam que o 
nível do mar está subindo mais 
depressa do que o previsto. A 
causa: o degelo das geleiras na 
Antártida e Groenlândia. Um 
estudo, que previu que o mar 
subiria menos de um metro 
até ao ano de 2100, está sendo 
contestado porque cientistas 
acreditam que esse total poderá 
duplicar.

O relatório do Painel Intergo-
vernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC), produzido 
em 2013, previa que o nível 
do mar subiria no máximo de 
um metro até ao ano de 2100. 
Sem uma signifi cativa redução 
das emissões do gás de efeito 
estufa, as águas poderiam subir 
entre 52 e 98 centímetros.

Contudo, um novo estudo, 
mais abrangente, prevê que o 
nível do mar poderá aumentar 
mais de dois metros, se as 

Degelo na Groenlândia e na Antártida deixa cientistas 

preocupados.

O presidente do STF, minis-
tro Dias Toffoli, disse ontem 
(21), ter defendido junto à 
cúpula dos poderes Executivo 
e Legislativo que os textos 
das reformas da Previdência e 
tributária, quando aprovados, 
resultem na redução de dispo-
sitivos na Constituição. Avalia 
que reduzindo dispositivos 
constitucionais nas reformas, 
deverá cair o número de pro-
cessos que chegam por ano ao 
STF tendo como base violações 
desses dispositivos. 

Ele citou como exemplo o 
passivo de R$ 1 trilhão em 
litígios tributários ao aguardo 
de uma solução na Corte. “Nós 
temos que diminuir o texto da 
Constituição. Para diminuir 
a litigiosidade, é necessário 
diminuir o texto”, ressaltou 
em um fórum da ABDIB, em 
Brasília. “Se não há parâmetro 
para contestar constitucional, 
o sistema vai fl uir de maneira 
mais efi caz, mais rápida, e sem 
litigiosidade”, acrescentou.

Ele se posicionou contra o 
que seria uma noção comum no 
Brasil, de se aumentar o nível de 
detalhamento da Constituição 
via reformas. “Se se aumenta 
o número de dispositivos na 
Constituição, e qualquer nor-

Presidente do STF, Dias Toffoli.

A agência de classifi cação de 
risco Fitch reafi rmou ontem 
(21) a nota BB-, três níveis 
abaixo do grau de investimento 
(selo de bom pagador), para 
o Brasil. A agência manteve a 
perspectiva estável para o país, 
indicando que a classifi cação 
não deve ser alterada nos pró-
ximos meses.

Segundo a agência, a nota de 
classifi cação de risco do Brasil 
está limitada “pelas fraquezas 
estruturais nas fi nanças públi-
cas e pelo alto endividamento 
do governo, pelas fracas pers-
pectivas de crescimento, por 
um ambiente político difícil 
e por questões relacionadas 
à corrupção que pesaram na 
elaboração de políticas econô-
micas efi cazes e difi cultaram o 
progresso das reformas”.

A Fitch acredita que a apro-
vação de uma reforma da 
Previdência “é necessária, mas 
não sufi ciente para melhorar 
signifi cativamente as perspec-
tivas de curto prazo para as fi -
nanças públicas e para cumprir 
o limite de gastos nos próximos 
anos”. A agência cita que, para 
complementar a reforma da 
Previdência, o governo propõe 
controle dos salários do setor 
público, mudança no cálculo 
de reajuste do salário mínimo 
e redução de subsídios.

Ambiente político difi culta 

progresso das reformas.

Aprovados da Caixa
Os candidatos aprovados no 

concurso da Caixa, realizado em 
2014, começam a ser chamados a 
partir do dia 3 de junho. De acordo 
com o banco, a convocação será 
feita conforme a necessidade e 
estratégia da instituição fi nanceira. 
O presidente da Caixa, Pedro Gui-
marães, disse que as contratações 
têm por objetivo o fortalecimento 
da rede de agências, valorizando o 
atendimento aos clientes.

O Brasil e a China chegaram 
a um entendimento nas con-
sultas sobre as salvaguardas 
do açúcar iniciadas na Orga-
nização Mundial do Comércio 
(OMC). O Brasil estava questio-
nando na OMC a aplicação pelo 
país asiático de sobretaxas às 
importações de açúcar. 

O governo brasileiro também 
questionava a administração da 
quota de tarifas mantida pela 
China para a compra de açúcar 
e o sistema de licenciamento 
automático para as importa-
ções que excedessem a quota.

Em nota conjunta, os mi-
nistérios da Agricultura e das 
Relações Exteriores não expli-
caram os detalhes do acordo. O 
comunicado informou apenas 
que o entendimento entre os 
dois países foram alcançados 
sem a necessidade de abertura 
de um painel (espécie de jul-
gamento) na OMC. 

“Nos termos do entendimen-
to alcançado, as preocupações 
que embasaram o pedido de 
consultas brasileiro deverão ser 
atendidas, de modo mutuamen-
te satisfatório, sem a necessida-
de do estabelecimento de um 
painel na OMC para examinar 
a matéria”, informou o texto.

Emitido durante a visita 

Governo brasileiro havia 

questionado sobretaxa na OMC.
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A primeira audiência do jul-
gamento da ex-presidente da 
Argentina Cristina Kirchner 
terminou na tarde de ontem 
(21), após três horas de leitura 
do processo. Ela é acusada de 
ter executado, junto com seu 
falecido marido, o também ex-
-presidente Néstor Kirchner, 
uma “divisão de papéis defi -

Cerca de 3 milhões de clien-
tes em atraso com a Caixa 
Econômica Federal poderão 
renegociar as dívidas com 
desconto de até 90% no valor 
total, anunciou o presidente 
do banco, Pedro Guimarães. 
Segundo ele, o programa aju-
dará a estimular a economia. 

“Com os descontos, a maioria 
das dívidas chegará a R$ 2 mil. 
Essa pessoa que está pagando 
10% de juros ao mês poderá 
pagar juros de 2%”, disse Gui-
marães, ao chegar para reunião 
no Ministério da Economia.

Ele não deu data para o lan-
çamento do programa. Apenas 
disse que a renegociação se 
concentrará em clientes com 
renda de até cinco salários 
mínimos. O presidente da Cai-
xa destacou que o programa 
deverá recuperar pelo menos 

A renegociação se concentrará 

em clientes com renda de

até 5 salários mínimos.
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Banco Mundial/ONU

Caixa vai dar desconto de até 
90% para clientes com dívidas

Para Guimarães, além de 
recuperar parte dos débitos, o 
programa tem a vantagem de 
diminuir o prejuízo da Caixa e 
permitir a retomada do crédito. 
“São 300 mil pequenas empre-
sas e 2,6 milhões de pessoas 
[físicas] que poderão renego-
ciar as dívidas. Todos estão 
negativados. Esses recursos já 
estão lançados como prejuízo, 
fora do balanço. Essas pessoas 
estão à margem, e poderemos 
voltar a oferecer crédito, como 
o consignado”, explicou.

Na semana passada, o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes, declarou que a Caixa 
não deveria dar lucro como 
iniciativa privada. Segundo o 
ministro, o banco deveria re-
passar os ganhos para outros 
objetivos, como reduzir juros 
(ABr).

R$ 1 bilhão de um estoque 
total de débitos, estimado em 
R$ 4 bilhões.

Segundo relatório, subida do nível 
do mar é preocupante

emissões continuarem na sua 
trajetória, e se as temperatu-
ras subirem até 5 graus Cel-
sius. A hipótese, no entanto, 
é extrema, e a probabilidade 
de as temperaturas subirem 

5 graus é de 5%. Cientistas 
alertam, porém, para o fato 
de que 5% é ainda um per-
centual considerável e que 
corresponde a um elevado 
risco (ABr/RTP).

Fitch mantém nota de 
classifi cação de risco

A agência diz ainda que a 
fragmentação no Congresso e 
a análise de que o novo governo 
“ainda não criou uma coalizão 
confi ável, efi caz e durável para 
sua agenda de reformas” é um 
grande obstáculo para a apro-
vação de reformas. As chances 
de a reforma da Previdência ser 
aprovada parecem maiores do 
que antes das eleições, dado o 
nível de debate e o maior reco-
nhecimento da classe política 
quanto à necessidade de tais 
reformas. Entretanto, a agência 
diz que os atrasos e a diluição da 
reforma são prováveis (ABr).

Brasil e China chegam 
a acordo sobre taxa

do açúcar

do vice-presidente, Hamilton 
Mourão, à China, o comunicado 
destacou o empenho dos dois 
países em chegar a um acordo. 
“O Brasil vê positivamente o re-
sultado alcançado, que refl ete 
o engajamento e a disposição 
construtiva de ambas as partes 
para alcançar uma solução para 
a disputa”, acrescentou a nota.

Desde domingo (19), o vice-
-presidente está na China para 
uma visita de seis dias. O país 
asiático é atualmente o prin-
cipal parceiro comercial do 
Brasil, concentrando 26,82% 
das exportações brasileiras de 
janeiro a abril (ABr).

Reformas devem 
enxugar Constituição, 

defende Toffoli

ma infraconstitucional poder 
ser impugnada por se dizer 
contrária à Constituição, você 
está ampliando a possibilidade 
de judicialização da questão”.

Toffoli disse manter diálogos 
constantes com o presidente 
Jair Bolsonaro e os ministros 
Paulo Guedes e Onyx Lorenzo-
ni, bem como com os presiden-
tes da Câmara, Rodrigo Maia, e 
do Senado, Davi Alcolumbre, e 
outras lideranças parlamenta-
res. “É claro que você não vai 
tirar da Constituição os direitos 
e garantias fundamentais, os 
direitos e garantias individuais, 
de liberdade, mas temos que 
refl etir sobre isso, essa alta 
litigiosidade”, ponderou (ABr).

Julgamento de Cristina Kirchner
nidos e estratégicos” dentro 
e fora da estrutura do Estado, 
com o objetivo de “subtrair e 
apoderar-se ilegitimamente e 
deliberadamente de fundos 
públicos milionários”.

Ainda de acordo com o 
processo lido no tribunal Co-
modoro Py, em Buenos Aires, 
a ex-presidente também é 

acusada de ter mantido o es-
quema “ininterruptamente”, 
por mais de 12 anos. Cristina 
acompanhou a leitura dos autos 
sentada na última fi leira de 
cadeiras reservada aos réus, 
enquanto sorria e olhava o ce-
lular. A audiência de ontem foi 
a primeira de um processo que 
deve durar o ano todo (ABr).
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Saneamento é 
prioridade absoluta

 e o cidadão,
um fi scal preciso

Com a premissa de dar 

voz ao cidadão – razão 

de ser da advocacia –, a 

OAB-SP tem mobilizado 

a sociedade civil em 

campos de amplo 

interesse para o país

Até abril, três audiências 
públicas reuniram ad-
vogados, advogadas e 

representantes de instituições 
para defender a Justiça do 
Trabalho; debater o Projeto 
Anticrime, apresentado pelo 
Ministério da Justiça; e avaliar 
propostas sobre a Reforma da 
Previdência. Nesse ínterim, 
mais uma questão de funda-
mental importância esteve na 
agenda: saneamento básico.

Atuando como um facilitador 
de diálogo, a estrutura da OAB-
-SP tem apoiado iniciativas de 
suas Subseções do litoral nor-
te – Caraguatatuba, Ubatuba, 
Ilhabela e São Sebastião –, que 
integram agora uma força-
-tarefa com o fi m de contribuir 
para a busca de soluções em 
problemas comuns da região. 
Como primeiros passos, reu-
niões foram promovidas para 
unir poderes constituídos, 
munícipes e outros atores. 
Na mais recente, em Ubatuba, 
foi possível ter conhecimento 
do cenário e dos nós locais a 
destravar – os quais não são 
poucos.

Ocorre que a realidade do 
litoral norte paulistano está 
longe de ser um recorte isolado 
no país. É conhecido que o 
Brasil não deslanchou nessa 
questão: se trata de um pro-
blema grave e histórico. Após 
a sanção da Lei 11.445/07, 
que estabelece as diretrizes 
nacionais para o saneamento e 
prevê a universalização desses 
serviços, o acesso à água e à 
coleta de esgoto subiu três e 
dez pontos percentuais, nessa 
ordem, ao longo de dez anos. 

Quer dizer que, em 2017, 
alcançaram 84% e 52% da 
população. Mesmo com o re-
gramento em vigor, os desafi os 
de gestão pública não fi caram 
menores se considerada a 
complexidade estrutural que 
une realidades distintas de 
mais de 5 mil municípios. Dado 

o cenário, afora a necessidade 
de cobrar o poder público, gos-
taria de fazer duas propostas. 
A primeira, um chamamento 
direcionado ao cidadão. Todos 
somos partícipes dos proble-
mas e das soluções. 

Então é preciso que o ci-
dadão, a maior autoridade de 
todas neste país, compreenda 
que, além de direitos, também 
tem deveres. Muitas vezes as 
ações mais simples passam 
despercebidas e são as que 
efetivamente contribuem: 
não podemos promover au-
tolesões, descartando, por 
exemplo, o lixo nos rios. É 
preciso entender que o proble-
ma é nosso. E não existe fi scal 
mais preciso e rápido do que o 
próprio cidadão. 

Ganhar consciência em 
relação a essa postura, a esse 
primeiro passo, trará efeito 
benéfi co para o ambiente do 
saneamento. Feita essa ponde-
ração, temos o direito de exigir 
que o poder público cumpra 
a sua parte. Os integrantes 
da OAB SP, entre os quais me 
coloco, serão responsáveis por 
recepcionar encaminhamen-
tos que possam ser feitos por 
essas comunidades onde nos 
dispusemos a contribuir. 

Não vamos nos furtar ao 
compromisso, inclusive se 
necessário, de ajuizar ações 
para cobrar atores por suas 
responsabilidades. Nenhuma 
propositura será feita com 
irresponsabilidade. Estuda-
remos a questão e sempre 
estaremos à disposição de au-
toridades para discutirmos em 
parceria. Saneamento básico é 
tema de absoluta prioridade. 
Não a de número um, mas vem 
antes: é a de número zero. 

O acesso a esses serviços é 
direito humano reconhecido 
pela ONU. Sua falta favorece a 
transmissão de doenças e afeta 
outros direitos previstos em 
nossa Constituição Federal, 
como à saúde e à educação. 
Este é um problema de séculos 
passados e precisa caminhar 
com mais agilidade. No que 
puder contribuir, a instituição 
o fará. A OAB-SP não vai se 
furtar a cumprir o papel de 
servir a cidadania.

 
(*) - É presidente da OAB-SP.

Caio Augusto Silva dos Santos (*)
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News@TI
Aplicativo para 'degustação' de soluções 
jurídicas durante a LawTech Conference

@Amanhã (23), a Finch Soluções, empresa de tecnologia pioneira no 
provimento de soluções para o ramo jurídico, participa da LawTech 

Conference, evento promovido pela Startse que apresentará aos visitantes 
as oportunidades e inovações da área do Direito. A Finch apresentará ao 
público da LawTech Conference seu grande diferencial que é o uso de 
robôs e inteligência artifi cial em suas soluções. Por ter 'nascido' dentro de 
um escritório de advocacia, o JBM Advogados, foi a primeira a lançar um 
sistema de IA aplicado ao mundo jurídico – uma versão alpha em 2013 e a 
plataforma Finch Analytics em 2014, o que lhe rendeu, inclusive, um artigo 
na revista Practice da Harvard Law School que reconheceu a empresa 
como um escritório inovador e com soluções disruptivas nos processos e 
procedimentos de prestação de serviços jurídicos.

Hub/sp seleciona startups para programa de 
aceleração
@Mais que um espaço de coworking gratuito oferecido para empre-

endedores com toda infraestrutura necessária, o hub/sp – centro 
que aproxima a academia, poder público, iniciativa privada e o ecossis-
tema de inovação, possui um programa de aceleração chamado hub/x. 
O programa oferece uma rede de mais de 60 mentores, de cinco países 
diferentes, incentiva a educação empreendedora, dá acesso a fontes 
de fi nanciamento, eventos como workshops, cursos e palestras, dá 
acesso a dados disponibilizados pelas secretarias do governo e ainda 
conecta as startups aos programas de fomento ao empreendedorismo 
do Governo de São Paulo. Lançado em novembro deste ano, o programa 
selecionou 26 startups no primeiro batch e está com vagas abertas para 
a segunda o segundo batch. Um dos grandes diferenciais do hub/x é que 
20% das vagas são destinadas a startups nascidas e criadas na periferia. 
"Nosso objetivo é aproximar essas comunidades, seus problemas e 
possíveis soluções ao mercado. Sabemos que esses empreendedores 
ainda enfrentam muitos desafi os, com pouco - ou nenhum - acesso ao 
ecossistema de startups e aos investidores sedentos por boas ideias para 
aplicar dinheiro", conta Luiz Candreva, head de inovação do hub/sp. O 
Demo Day será no dia 28 de maio e as startups têm até o dia 25 para se 
inscrever no site: hubsp.co/sobre/ 

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

Semana passada saiu uma pesquisa da Google 
Consumer Survey, realizada em março de 

2019 que fala de conveniência, facilidade e 
rapidez na entrega de serviços. Com o avanço 
da tecnologia e os serviços personalizados, 
conseguir as coisas de forma rápida e fácil 
deixou de ser um extra: a conveniência virou 
o mínimo aceitável. As pessoas querem apps 
mais rápidos e fáceis. A pesquisa afi rma que 
33% das pessoas dizem que pagariam mais para 
obter o que querem de forma mais ágil e rápida.

Com isso em mente, desde o começo da his-
tória da startup, a LAR.app - plataforma digital 
para gestão de condomínios, desenvolveu uma 
interface completa e que permite inclusão 
dos mais variados serviços personalizados de 
acordo com as demandas dos condomínios 
atendidos. Com pouco mais de 10 meses de 
operação, a LAR.app já possui uma taxa ele-
vada de engajamento - 70% dos condôminos  

Apps com alto engajamento estão melhorando convivência em condomínios 

acessam o app todo mês. A interação mobile 
dos clientes da LAR.app com os serviços e 
funcionalidades vem numa crescente. Segundo 
Rafael Lauand, sócio-fundador da startup, a 
maior ocasião de uso hoje é o acesso para 
emissão do boleto de pagamento do condomí-
nio, seguido da visualização de documentos e 
prestação de contas.  

Metade do volume das reservas de churras-
queiras, salão de festas e espaços comuns dos 
condomínios são feitas pelo aplicativo da LAR. 
"Os condôminos estão cada vez mais usando 
o app para efetuar as reservas, o que além da 
agilidade, traz o benefício da automatização da 
cobrança já calculada diretamente no boleto do 
condomínio do mês seguinte", reforça Lauand.

A empresa alega 100% de crescimentos nos 
últimos 3 meses no número de notifi cações 
digitais de encomendas. Outro serviço que 

Mais de 60% dos clientes da LAR.app já priorizam boleto digital para o pagamento do condomínio e 50% já efetuam reserva 
de áreas comuns também pelo app

é campeão de engajamento, segundo o time. 
Essa funcionalidade é utilizada principalmente 
em condomínios com portaria remota (aquela 
onde é uma central que substitui o papel do 
porteiro). Com essa funcionalidade o zelador 
consegue avisar os moradores quando alguma 
encomenda chegou, com uma notifi cação auto-
matizada que chega no e-mail de cada morador.

Um dos principais serviços que a LAR.app 
entrega e é considerado compromisso vital 
para a desburocratização dos condomínios é 
concluir a emissão de 100% das prestações 
de contas dos condomínios em menos de 3 
dias úteis após o fechamento fi nanceiro do 
mês. “Hoje, por utilizarmos processos fi nan-
ceiros digitais e automatizados, conseguimos 
entregar a prestação de contas aos síndicos 
e conselheiros em tempo incomparável com 
a média de mercado”, diz o sócio-fundador. 
Algumas administradoras chegam a 60 dias.

O Ministério da Saúde está 
preparando uma campanha de 
vacinação contra o sarampo, 
que deverá ser iniciada em 
todo o país no dia 10 de junho. 
Neste ano, o ministério já con-
fi rmou 83 casos de sarampo no 
país, sendo 43 deles no Pará, 
27 em São Paulo, quatro no 
Amazonas, três em Santa Ca-
tarina, três em Minas Gerais, 
dois no Rio de Janeiro e um 
em Roraima. Deste total, 27 
são autóctones e todos eles 
de residentes no Pará. 

Os demais casos foram 
importados de outro país ou 
ainda não foi possível identi-
fi car a fonte de infecção. De 
janeiro a maio do ano passado, 
o ministério havia notifi cado 
117 casos de sarampo no país, 
com dois óbitos. Dos casos im-
portados, 19 deles ocorreram 
em um surto da doença dentro 
de um navio de cruzeiro em 
Santos, no litoral paulista. O 
mesmo navio também provo-
cou três casos de sarampo em 
Santa Catarina e um caso no 
Rio de Janeiro.

O sarampo é uma doença 
infecciosa, viral e contagiosa, 
transmitida pela fala, tosse e 
espirro. Os sintomas da doen-

Neste ano, o ministério já confi rmou 83 casos

de sarampo no país.

Derrubada portaria 
que limita acesso à 
mamografi a no SUS

A Comissão de Assuntos Eco-
nômicos do Senado decidiu 
ontem (21) derrubar a Portaria 
do Ministério da Saúde (MS) que 
limitou o acesso de mulheres de 
40 a 49 anos aos exames de ma-
mografi a para detecção precoce 
de câncer de mama no SUS. Pela 
portaria, somente mulheres de 50 
a 69 anos de idade podem fazer 
o rastreamento mamográfi co na 
rede pública. De autoria do sena-
dor Lasier Martins (Pode-RS), o 
projeto que possibilitou a decisão, 
segue para o plenário da Casa em 
com urgência para análise.

A relatora da proposta na 
comissão, senadora Leila Barros 
(PSB-DF), avaliou que a portaria 
do MS é ilegal e afronta a lei que 
assegura a mamografi a a todas as 
mulheres a partir dos 40 anos de 
idade. A senadora argumentou 
que o câncer de mama é uma 
doença grave, sendo a primeira 
causa de morte por câncer entre 
as brasileiras, em 2019, segundo 
estimativa do Inca, 59,7 mil novos 
casos devem surgir no país.

Sem falar no impacto fi nancei-
ro da medida no relatório, Leila 
Barros explicou que está afastada 
a hipótese de criação de nova 
despesa, tendo em vista que os 
custos dos exames já deveriam 
estar provisionados e previstos na 
legislação orçamentária federal, 
por se tratar de uma norma de 
2008 (ABr).

Para ele, esse veículo está 
desgastado e caminha para 
o fi m. “A televisão está um 

pouco chata. Estamos nas últimas 
etapas da TV. A internet é pra 
televisão o que a televisão foi pro 
rádio. Então, como a televisão 
está um pouco desgastada, eu 
começo a ver o Youtube”, afi r-
mou, em entrevista ao programa 
Impressões, da TV Brasil. 

É pelos canais na web que 
Carlos Alberto tem descoberto 
novos talentos que o fazem rir. 
Cita, por exemplo, Tirullipa, e 
revela que, quando gosta do 
youtuber, telefona e o convida 
para participar do seu progra-
ma. O convite é uma verdadeira 
honraria, a considerar o zelo 
que ele tem por sua produção. 
“Eu morro de ciúmes da Praça. 
Nunca ninguém sentou naquele 
banco para fi car no meu lugar. 
Já saí de uma unidade semi-
-intensiva no hospital para gra-
var, mesmo diante do protesto 
do meu fi lho”, conta.  

O apresentador, que também 
é escritor, roteirista e diretor, 
lamenta, porém, que o ambien-
te no humor já não tenha mais 
a generosidade do passado. “Na 
época da Família Trapo, aca-
bava a gravação, íamos jantar. 
Hoje acaba e cada um vai para 

O apresentador lamenta que o ambiente no humor já não tenha mais a generosidade do passado.
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Carlos Alberto: a televisão está 
chata e caminha para o fi m

Disciplinado e exigente, o apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, que está no comando do 
humorístico ‘A Praça é Nossa’ há mais de três décadas, traçou um diagnóstico desanimador sobre a 
televisão brasileira

o seu canto. Falta coleguismo. 
Quando ocorre uma desgraça, 
a classe artística faz show e se 
mobiliza. Quando um colega 
passa necessidade, não faz 
nada”, relata. 

Carlos Alberto também criti-
ca os modismos na TV. “Não se 
pode esquecer que o cara que 
está de cabelo branco já teve 
cabelo preto, o braço grosso, 
já fez o público rir. Por que não 
vai dar emprego pra ele? Então, 
é uma coisa desumana isso no 

Brasil, só modismo”, desabafa. 
Mas, deixa claro, que não está 

preocupado com a idade. Aos 
83 anos e comemorando, nesta 
semana, um ano de casado com 
a médica Renata Domingues, 
o artista é taxativo: “Eu quero 
ter idade. Ficar velho, nunca!”. 

Carlos Alberto de Nóbrega 
diz que o segredo da vitalidade 
é uma junção de vários fatores: 
faz esporte desde a adolescên-
cia, não fuma, tem alimentação 
equilibrada e faz o que gosta. 

“Eu não saio para ir trabalhar, 
eu saio para viver. Aquele 
momento, quarta-feira, é o dia 
mais alegre da semana”, diz e 
complementa com um conse-
lho: “A vida é simplicidade. Não 
faça nada forçado, por dinheiro, 
por amor, porque a vida é uma 
só. O segredo é viver sem raiva, 
ajudando o próximo, não tendo 
inveja do que não tem. Seja 
feliz com o que tem. Mas isso 
(a gente aprende) só de cabelo 
branco” (ABr).

Ministério da Saúde prepara campanha 
de vacinação contra sarampo

ça são febre alta [acima de 38,5º 
C], tosse, coriza, conjuntivite e 
manchas avermelhadas na pele 
e brancas na mucosa bucal. A 
vacinação é a única maneira de 
prevenir a doença. A vacina que 
protege contra a doença é a trí-
plice viral, que também protege 
contra caxumba e rubéola.

As complicações mais co-
muns do sarampo são infecções 
respiratórias, otites, doenças 
diarreicas e doenças neuro-
lógicas. As complicações do 
sarampo podem deixar seque-
las, tais como a diminuição da 
capacidade mental, a cegueira, 

a surdez e o retardo do cres-
cimento. O agravamento da 
doença pode levar à morte de 
crianças e adultos.

Em 2016, o Brasil recebeu 
o certifi cado de eliminação da 
circulação do vírus do saram-
po. Em março, no entanto, o 
Ministério da Saúde confi rmou 
à Opas um caso de sarampo 
endêmico ocorrido no Pará, 
no mês de fevereiro. Com isso, 
o Brasil perderá a certifi cação 
de país livre da doença e pre-
cisará iniciar um plano para 
retomar o título dentro de 12 
meses (ABr).
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Inclusão e Acessibilidade, apresenta as novidades do setor de órteses, 
próteses e materiais especiais. O setor está em crescimento, e o evento 
vai discutir os avanços e desafi os do segmento entre os dias 13 e 16 de 
junho, no São Paulo Expo Exhibition & Convention Center. Principal 
feira do setor na América Latina, deve receber 52 mil visitantes e reunir 
300 marcas expositoras que atuam em diversos segmentos: agências de 
emprego voltadas para pessoas com defi ciência e mobilidade reduzida, 
instituições fi nanceiras, fabricantes de cadeiras de rodas, departamentos 
de recursos humanos, indústrias farmacêuticas, entre outros (www.
http://reatechbrasil.com.br/16/).

E - Transição Agroecológica 
O Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV apresenta a segunda 
edição da chamada de casos de inovação para a agricultura familiar do 
Projeto Bota na Mesa. Até o dia 14 de junho, empresas e organizações 
de produtores, da sociedade civil e do poder público podem se inscre-
ver para apresentar experiências inovadoras que favorecem a inclusão 
da agricultura familiar nas cadeias de alimentos, com foco em superar 
desafi os nos temas de mudança do clima e transição agroecológica. 
Interessados podem apresentar suas iniciativas no formulário disponí-
vel no link (gvces.com.br/chamada-de-casos-inclusao-da-agricultura-
-familiar/?locale=pt-br).

F - Bares e Restaurantes
A Diageo, proprietária das marcas Johnnie Walker, Ypióca, Smirnoff 
e Tanqueray, entre outras, lança o My Diageo, plataforma focada no 
comércio eletrônico entre a companhia e os estabelecimentos e em-
presas que ainda não possuem seu portfólio. Na fase inicial de testes o 
serviço operado pela parceira BrasilCT será exclusivamente para bares 
e restaurantes do estado de São Paulo, oferecendo todos os produtos do 
portfólio.O estabelecimento interessado deve se cadastrar com o CNPJ 
no site e passar por aprovação. Em seguida, poderá fazer pedidos sem 
quantidade ou valor mínimo, parcelar em até seis vezes no cartão de 
crédito com frete grátis em compras superiores a R$ 300,00 e entrega 
agendada com rastreio (www.DIAGEO.com.br).

G - Aérea Estrangeira
Pela primeira vez na história, uma companhia aérea internacional 
solicitou, no Brasil, registro de empresa brasileira com sede administra-
tiva em território nacional, o que permite o transporte de passageiros 

A - Produto Orgânico
No próximo domingo (26), começa a 15 ª edição da campanha nacional 
“Produto Orgânico – melhor para a vida”. A campanha tem como tema 
“Qualidade e saúde: do plantio ao prato”. O lançamento ofi cial pelo 
Ministério da Agricultura, ocorre na segunda-feira (27), em Brasília, 
com a realização de um café orgânico que contará com a presença da 
ministra Tereza Cristina e de autoridades convidadas de outras pastas. 
Um dos principais objetivos da campanha é informar ao consumidor 
sobre como reconhecer o produto orgânico nos locais de comerciali-
zação e estimular que ele participe no controle da qualidade orgânica, 
melhorando a relação de confi ança com os produtores.

B - Atendente e Gerente
O Burger King® está com o processo seletivo aberto para mais de 2.500 
vagas. As oportunidades são para atendente, coordenador e gerente de 
negócios para atuar em um dos 792 restaurantes da marca. Para as vagas 
de atendente, os candidatos devem estar cursando ou ter concluído o 
ensino médio. No caso de coordenador, é necessário que estejam cursando 
ou tenham concluído o ensino superior. Já para as vagas de gerente, o 
requisito é ter o superior completo. As vagas para coordenador e gerente, 
exigem experiência de no mínimo um ano na função. Interessados devem 
se cadastrar através do site (vagas.com/burgerking). 

C - Negócios na Malásia 
A São Paulo Chamber of Commerce e o Escritório Comercial da 
Embaixada da Malásia em São Paulo realizam amanhã (23), das 
10h às 16h, no Hotel Renaissance, seminário seguido de almoço e 
rodada de negócios com representantes do país asiático. O minis-
tro da Indústria e Comércio Internacional malaio, Ignatius Darell 
Leiking, falará sobre a situação econômica na Malásia e delineará as 
oportunidades de negócios e investimentos no país. No ano passado 
o total exportado pelo Brasil à Malásia foi de US$ 2,01 bilhões, com 
representatividade de minérios de ferro e açúcar de cana, haven-
do também oportunidades para venda de autopeças, produtos de 
madeira e borracha, vestuário e, desde o início de 2019, bovinos 
vivos. Inscrições e mais informações: (http://www.spchamber.com.
br/index.php?p=evento&id=703).

D - Mercado de Acessibilidade
A 16ª Reatech – Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, 

em rotas nacionais segundo as leis do País. O feito é da Air Europa, 
que se cadastrou na última sexta-feira (17) na Junta Comercial de 
São Paulo. De acordo com o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, a conquista “consagra a abertura do mercado brasileiro 
ao investimento estrangeiro, o que deve gerar forte incremento da 
competitividade do transporte aéreo no Brasil e reposicionar o país 
no cenário mundial do turismo. É, de fato, um novo momento para 
o turismo brasileiro”, comemorou.

H - MBA da FGV
Até o dia 9 de junho, a Strong FGV realizará o processo de seleção para 
conceder cinco bolsas de estudo integrais para os cursos de MBA da FGV. 
As inscrições serão feitas via internet e os critérios de avaliação serão 
de acordo com o perfi l do aluno. Os selecionados poderão escolher as 
unidades da Strong de Alphaville, Santo André ou Santos, para realizar 
a prova. Os contemplados receberão uma bolsa de estudos integral com 
duração aproximada de vinte e quatro meses. É destinado ao profi ssional 
com experiência de no mínimo três anos no mercado profi ssional, de 
qualquer área de atuação, que deseje atuar na carreira executiva com 
segurança e garantida vantagem competitiva no mercado. Inscrições: 
(www.programadebolsas.com.br).

I - Portuários e Aquaviários 
Entre os dias 11 e 13 de junho, no Mar Hotel, no Recife, acontece 
o ‘V Congresso Nacional de Segurança e Saúde no Trabalho Portu-
ário e Aquaviário’. O evento vai avaliar e debater a aplicabilidade 
das Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho 
Portuário e Aquaviário. Outro objetivo é promover o intercâmbio de 
informações técnico-científi cas relativas à SST nesses setores e as 
interfaces com as inovações tecnológicas. Estão previstas discussões 
sobre capacitação e qualifi cação dos trabalhadores portuários e 
gerenciamento de riscos operacionais em terminais de contêineres, 
além da apresentação de E-pôsteres e trabalhos orais. Informações 
e inscrições: (http://www.fundacentro.gov.br/v-congresso-portuario-
-aquaviario/chamada-de-trabalhos). 

J - Construção Ecológica
A Carrier anunciou que sua sede mundial, o Centro de Edifícios Inte-
ligentes da UTC, é o primeiro edifício comercial da Flórida a receber a 
certifi cação LEED®Platinum. A mais alta designação, foi concedida por 
conta do rigoroso programa de construção ecológica versão 4 do Selo 
LEED® do Green BuildingCouncil® dos EUA. Líder em tecnologias 
inovadoras de aquecimento, ventilação e ar condicionado (HVAC), re-
frigeração, incêndio, segurança e automação predial, é uma unidade da 
United Technologies Corp. A Carrier e a Midea assinaram o contrato de 
joint venture para produção e distribuição de sistemas de climatização 
de ar e eletrodomésticos no Brasil, Argentina e Chile. O acordo marcou 
a criação da Midea Carrier ABC JV. Saiba mais em (www.carrierdobrasil.
com.br).

Inclusão e Acessibilidade, apresenta as novidades do setor de órteses, 
próteses e materiais especiais. O setor está em crescimento, e o evento 
vai discutir os avanços e desafios do segmento entre os dias 13 e 16 de

A - Produto Orgânico
No próximo domingo (26), começa a 15 ª edição da campanha nacional 

Apenas 18% dos 

indivíduos entre 18 e 

24 anos estão cursando 

uma graduação
 

A educação é o elemento 
básico para mudar a 
situação de pobreza em 

um país. Afi nal, é ela quem 
oportuniza o pensamento 
crítico, aumenta o nível dos 
empregos e melhora, conse-
quentemente, a qualidade de 
vida. Contudo, mesmo sendo 
item fundamental em uma 
nação em desenvolvimento 
como o Brasil, ainda deixa a 
desejar. Segundo dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad), apenas 
18% dos tupiniquins entre 18 
e 24 anos são universitários.

O número é um dos me-
nores da América Latina. Na 
Argentina, por exemplo, 40% 
dos jovens nessa faixa etária 
estão na faculdade. A taxa 
também afeta nosso posto no 
Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH). Pelo terceiro 
ano consecutivo, paramos na 
79ª colocação, em um ranking 
de 189 países, de acordo com 
o Relatório do Programa das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento Humano (PNUD).

O IDH leva em conta três 
dimensões: saúde, educação e 
renda. Com relação ao ensino, 
a média de tempo de estudo é 
de 15,4 anos. Aqui, em 2015, 
o indicador apontava 7,6 anos. 
Em 2017 subiu apenas para 7,8. 
Como o Brasil não consegue 
melhorar efetivamente essa 
marca, não avança no pódio. 
Nosso vizinho, o Uruguai, 
ocupa a 55ª posição.

Como alternativas para 
avanço no setor, especialistas 
defendem o fortalecimento de 

programas, como o Fies e o 
ProUni. Além disso, o estágio 
também aparece como a maior 
porta de entrada no mundo 
corporativo. Afi nal, uma de 
suas prerrogativas básicas é 
manter a juventude na escola. 
De acordo com o artigo 1º, da 
Lei de Estágio 11.788/08, a 
atividade visa a preparação 
do trabalho produtivo dos 
educandos regularmente ma-
triculados e frequentando o 
nível médio, técnico, superior 
ou tecnólogo.

Segundo a OCDE - Orga-
nização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico , 
quem conclui a faculdade tem 
10% mais chance de conseguir 
um emprego e recebe, em 
média, 56% mais em relação a 
quem possui apenas o ensino 
médio. Portanto, investir na 
modalidade pode ser o gran-
de passo para o sucesso. Isso 
porque garante a capacitação 
até o fi m da graduação e eleva 
o conhecimento geral.

Os estagiários têm como 
benefícios a carga horária 
máxima de 6h diárias e 30h 
semanais, auxílio-transporte, 
bolsa-auxílio, recesso remune-
rado e seguro contra acidentes 
pessoais. Já para os empresá-
rios, essa contratação não cria 
vínculos empregatícios. Logo, 
é isenta de encargos fi scais, 
como 13º salários, INSS, FGTS, 
entre outros. Além é claro, da 
possibilidade de moldar um 
talento de acordo com sua 
missão, visão e cultura.

Um olhar inteligente do 
mercado tem como estratégia 
a evolução do país. Isso só 
será possível com a integração 
de todos no universo social, 
político e econômico!

(*) - É presidente da Abres - Asso-
ciação Brasileira de Estágios.

Seme Arone Junior (*)

Uma pesquisa feita pelo Sebrae 
em 2018, mostra que abrir o próprio 
negócio é um dos principais sonhos 
de muitos brasileiros. Atualmente, 
82% dos pequenos empresários afi r-
mam que se tornar um Microempre-
endedor Individual (MEI) melhorou 
sua vida, enquanto que outros 67% 
dos entrevistados afi rmaram que 
entrar na formalidade ajudou a 
enfrentar a crise econômica que 
o país enfrentou nos últimos anos. 

Números do relatório da GEM 
(Global Entrepreneurship Moni-
tor),  revela que 38% do total de 
brasileiros em idade produtiva 
estão envolvidos com algum tipo 
de atividade em pequenos negó-
cios, o que representa cerca de 52 

milhões de pessoas. Pelo menos, 
quase 9 em cada 10 empresários 
concordam que a criação do MEI 
foi uma boa política governamental. 
A previsão é até o fi m de 2019, o 
Brasil tenha mais de 8,6 milhões de 
microempreendedores individuais. 

Formalizar-se pode ser uma al-
ternativa interessante para quem já 
tem um negócio informal ou deseja 
ter o próprio negócio, passando a 
ter o CNPJ, ampliando o número 
de fornecedores e passando a 
emitir notas fi scais. Além disso, o 
MEI dispõe de maior facilidade na 
abertura de conta bancária como 
pessoa jurídica para ter acesso a 
crédito, máquinas de cartões, entre 
outros serviços (AI/Sebrae).

Na comparação anual, 
entretanto,  a con-
fiança se mantém em 

maior nível ante o mesmo 
período de 2018, quando o ín-
dice era de 42,0. Na avaliação 
do atual cenário econômico, a 
percepção dos entrevistados 
continua ruim ou muito ruim: 
a maioria (61%) enxerga o 
momento da economia de 
forma negativa. 

Apenas 7% acham que a 
situação é boa ou muito boa 
— um número baixo, mas que 
representa uma melhora signi-
fi cativa quanto a abril do ano 
passado, quando o percentual 
era de 2%. As principais razões 
apontadas são desemprego 
elevado (67%), aumento dos 
preços (60%), alta na taxa de 
juros (33%) e menor poder de 
compra do consumidor (18%). 
Com relação à vida fi nanceira, 
a percepção dos consumidores 
também é negativa, embora 
um pouco melhor do que a 
avaliação da economia. 

Para 38% dos brasileiros sua 
situação é considerada ruim 
e somente 13% disseram ser 
boa. Para os que têm uma vi-
são pessimista, o motivo mais 
citado (53%) é o alto custo de 

Desemprego se soma à incerteza política e reforça freio à retomada econômica

A União Europeia (UE) 
aprovou ontem (21) formal-
mente a proibição, até 2021, 
do uso de determinados pro-
dutos de plástico de utilização 
única, como varas de balões 
e cotonetes. De acordo com 
as novas regras aprovadas 
pelo Conselho da UE, entre 
os produtos estão também 
pratos e talheres. A lei euro-
peia relativa aos plásticos de 
utilização única é baseada na 
legislação da UE sobre resídu-
os atualmente em vigor. 

De acordo com comunicado 
do conselho, a legislação vai 
mais além, ao estabelecer 
normas mais rigorosas para 
os tipos de produtos e emba-
lagens que se encontram entre 
os dez principais elementos 
poluentes encontrados nas 
praias europeias. As novas 
regras proíbem a utilização 
de certos produtos descar-
táveis de plástico, para os 

Entre os produtos, além de canudinhos, estão pratos e talheres.

Confi ança 
da indústria 

caiu em maio
O Índice de Confi ança 

da Indústria recuou 1,6 
ponto na prévia de maio 
em relação ao resultado de 
abril. Segundo a Fundação 
Getulio Vargas (FGV), com 
a queda o indicador pas-
sou para 96,3 pontos em 
uma escala de zero a 200 
pontos. A queda do índice 
foi puxada pela redução 
na confi ança em relação 
ao momento atual e aos 
próximos meses. 

O Índice da Situação 
Atual caiu 0,4 ponto para 
98,1 pontos, enquanto o 
Índice de Expectativas re-
cuou 2,9 pontos, indo para 
94,5 pontos. O Nível de 
Utilização da Capacidade 
Instalada da Indústria subiu 
0,2 ponto para 74,7%, na 
prévia de maio. O resultado 
consolidado do Índice de 
Confi ança será divulgado 
no próximo dia 28, no Rio 
de Janeiro (ABr).
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Indefi nição econômica faz 
confi ança do consumidor recuar
Dados da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e do Serviço de Proteção ao Crédito 
(SPC Brasil) revelam que o Indicador de Confi ança do Consumidor fechou abril com 46,9 pontos — uma 
queda de 4,3% na comparação com os dados do início do ano

vida. O desemprego aparece 
em segundo lugar (42%), ao 
passo que 26% culpam a queda 
da renda familiar. Para o presi-
dente da CNDL, José César da 
Costa, a lenta recuperação da 
economia segue impactando o 
bolso do consumidor e acaba 
refl etindo o quadro de menor 
confi ança. “Será preciso que 

o consumidor sinta alguma 
melhora no momento atual, 
com o aumento da oferta de 
vagas de emprego e o avanço 
da sua renda”, analisa.

A sondagem procurou saber 
o que os brasileiros esperam 
sobre o futuro da economia e 
de suas fi nanças: 26% estão 
otimistas com a economia para 

os próximos meses; já 43% 
se mantêm neutros, ou seja, 
não acham que as condições 
econômicas do país estarão 
melhores ou piores daqui seis 
meses. Enquanto 26% disse-
ram estar pessimistas. Os nú-
meros mostram clara divisão 
sobre o futuro da economia 
(AI/CNDL-SPC Brasil).

UE aprova proibição de 
produtos de plástico até 2021

quais existem alternativas, e 
introduzem medidas especí-
fi cas para reduzir a utilização 
dos produtos descartados mais 
frequentemente.

Os produtos de utilização 
única são feitos total ou par-
cialmente de matéria plástica e 
destinam-se, em geral, a serem 
utilizados uma única vez ou 
durante um curto período de 

tempo antes de serem inuti-
lizados. Os Estados-membros 
da UE fi rmaram acertaram 
alcançar, até 2029, o objetivo 
de recolhimento de 90% de 
garrafas de plástico, e estas 
terão de conter, pelo menos, 
25% de material reciclado até 
2025 e 30% até 2030. A decisão 
do Conselho da UE é a última 
etapa do processo (RTP/ABr). 

Abrir o próprio negócio é o sonho de 
muitos brasileiros
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Utopia do
Bolsa Família

Criado em 2003, o 

Bolsa Família unifi cou 

programas sociais 

do governo FHC, que 

incentivavam saúde, 

educação, abastecimento 

de energia e gás em um 

cadastro único

Em 2018, o número de 
famílias atendidas pelo 
programa de transfe-

rência de renda somou mais 
de 14 milhões. O benefício 
é concedido às famílias que 
comprovam situação de po-
breza (renda média familiar 
inferior a R$ 170). Se a renda 
per capita for inferior a R$ 89, 
a família pode receber auxílio 
extra para sair da situação de 
extrema pobreza.

O presidente Jair Bolsonaro, 
diante da perda de popula-
ridade e caracterizado - em 
100 dias de governo - pelas 
propostas de cortes nos di-
reitos sociais, trabalhistas e 
previdenciários, anunciou, 
por meio de sua rede social, a 
criação do pagamento de 13º 
salário às famílias benefi ciadas 
pelo Bolsa Família e o corte de 
reajuste para esse ano.

Em se tratando de despesas 
públicas, esse bônus deve 
custar em torno de R$ 2,5 
bilhões aos cofres públicos em 
2019, segundo o Ministério da 
Cidadania. E o governo precisa 
garantir mais R$ 6,5 bilhões 
em crédito suplementar, para 
assegurar a execução do 
programa (orçada em R$ 29 
bilhões).

Crédito suplementar é en-
tendido como a modalidade de 
crédito adicional destinada ao 
reforço de dotação orçamentá-
ria já existente no orçamento. 
É autorizado por lei e aberto 
por decreto do Poder Executi-
vo. A autorização pode constar 
da própria Lei Orçamentária 
Anual (LOA) e deve indicar a 
fonte de recursos e justifi cati-
va. Vale ressaltar que a fonte 
de recursos foi supostamente 
citada como sendo os pentes-
-fi nos que vêm sendo feitos 

para identificar fraudes no 
próprio Bolsa Família e em 
benefícios do INSS.

Apesar de ser considerado 
um programa modelo, o Bol-
sa Família não possui uma 
modalidade de reajuste com 
periodicidade definida. Os 
aumentos nos valores dos 
benefícios, básicos e variáveis, 
e a avaliação do critério de po-
breza para compor as famílias 
que recebem o auxílio, são 
feitos conforme o orçamento 
e necessidades de cada go-
verno, inclusive necessidades 
de aprovação juntamente a 
eleitores.

A despeito da efi ciência do 
Bolsa Família, o combate à po-
breza apertou no Brasil, muito 
por causa da grave e insistente 
recessão econômica. A crise 
apanhou empregos, reduziu 
a renda média e muitos brasi-
leiros caíram de classe social. 
Destaco que não sou contra 
uma ação de distribuição de 
renda e de ampliação de um 
programa que é marca das 
ações priorizadas nos governos 
do PT, reconhecidas no mundo. 

No entanto, a fome voltou 
a assombrar e a mortalidade 
infantil voltou a crescer. Te-
mos cerca de 13 milhões de 
desempregados, ansiosos por 
medidas reais e imediatas, com 
impactos positivos e de longo 
prazo. Se não forem tomadas 
medidas mais efi cazes para a 
geração de renda e emprego, 
a cada ano mais pessoas serão 
enquadradas no programa. So-
zinho, ao fi m do ano, o 13º não 
irá gerar empregos duradouros 
em nossa economia.

De um lado, o governo corta 
recursos para saúde e edu-
cação, além da própria assis-
tência social. De outro, toma 
medidas populistas. Ao mesmo 
tempo que o governo anuncia 
como ação o investimento com 
o Bolsa Família, apoia o perdão 
da dívida do agronegócio. 

Defendemos uma política 
mais efi caz e de equilíbrio das 
contas públicas.

 
(*) - É mestre em Desenvolvimento 

Econômico e professora da 
Universidade Positivo.

Françoise Iatski de Lima (*)

Policiais da Delegacia de Homicidios da Bai-
xada Fluminense cumpriram ontem (21) vinte 
mandados de busca e apreensão, contra suspei-
tos de integrar grupo criminoso envolvido em 
homicídio no Rio de Janeiro. Um dos suspeitos 
é o deputado estadual Vandro Lopes Gonçalves, 
conhecido como Vandro Família. O parlamentar, 
ex-vice-prefeito de Magé, é suspeito de integrar 
o grupo que seria responsável por acobertar 
procedimentos administrativos fraudulentos na 
prefeitura daquele município.

A polícia também investiga o envolvimento 
do grupo no assassinato de Paulo Henrique 
Dourado Teixeira, o Paulinho P9, em março do 
ano passado. O militante político foi assassinado 
depois de denunciar um esquema de licitações 
fraudulentas em Magé, que envolveriam Vandro 

e um empresário. Antes do homicídio, Paulinho 
foi ameaçado de morte pelo empresário. No 
dia 21 de março de 2018, o carro da vítima foi 
interceptado por criminosos que dispararam 15 
tiros conta o veículo, matando Paulinho. Como 
nenhum pertence da vítima foi levado, a polícia 
considerou o crime uma execução.

Por meio de sua assessoria de imprensa, 
o deputado Vandro informou que já prestou 
depoimento sobre o homicídio e que não tem 
“qualquer conhecimento acerca dos fatos a ele 
imputados”. Ele afi rmou que confi a na Justiça 
e que espera os resultados das investigações. 
Segundo o deputado, as acusações contra ele 
foram feitas por adversários políticos da região 
de Magé que tentam tirá-lo “do cenário político” 
(ABr).

Anistia 
Internacional 
faz 
recomendações 
ao governo 
federal

A Anistia Internacional (AI) 
lançou ontem (21) a ação ‘Bra-
sil para Todo Mundo’, em que 
manifesta preocupação com a 
condução de políticas públicas 
na área de direitos humanos 
no país. Entre os pontos cita-
dos está o decreto que trata 
do porte e posse de armas e 
o chamado pacote anticrime. 
A organização divulgou uma 
carta aberta ao presidente Jair 
Bolsonaro com recomendações 
a respeito. 

No documento, a AI pede a 
revogação do decreto que trata 
da posse e porte de armas de 
fogo e comercialização de mu-
nição por considerar que as 
novas regras podem contribuir 
para o aumento do número 
de homicídios no Brasil. “Não 
acreditamos que se resolverão 
problemas da segurança pú-
blica com mais armas”, disse 
a diretora executiva da AI no 
Brasil, Jurema Werneck.

A organização defende uma 
nova regulamentação que não 
autorize a concessão de licença 
para posse e porte de arma 
de fogo sem procedimentos 
rigorosos e sem a devida com-
provação de necessidade e 
que se observe uma série de 
condições mínimas. Sobre o 
pacote anticrime, em análise no 
Congresso, a avaliação da AI é 
que a medida irá “transgredir o 
direito à liberdade ao aumentar 
os pressupostos da prisão pre-
ventiva” e que “a regulação dos 
pressupostos da legítima defesa 
é vaga, contrária ao princípio da 
legalidade”. 

Entre as sugestões apresen-
tadas está a de que a prisão pro-
visória seja imposta unicamente 
como uma medida excepcional 
quando não houver alternativa. 
A carta aberta também men-
ciona preocupação com a nova 
política nacional sobre drogas 
e com a demarcação de terras 
indígenas e quilombolas (ABr).

A necessidade de proteção para juízes que lidam com 
o crime organizado – incluindo corrupção, lavagem de 
dinheiro, tráfi co e milícia – motivou o Tribunal de Justiça 
(TJ) do Rio a adotar o sistema de “juízes sem rosto”. 
Eles vão trabalhar em uma vara específi ca e os casos 
serão julgados por três juízes, sendo que só na sentença 
fi nal haverá a assinatura do juiz natural do processo.

A novidade foi divulgada pelo presidente do TJ, 
desembargador Cláudio de Mello Tavares, e deve ser 
adotada a partir de junho, quando será criada a vara 
especializada. Segundo ele, a nova vara iniciará os tra-
balhos com 400 processos ligados ao crime organizado. 
“Vamos criar uma vara especializada, a fi m de que juízes 

que estejam sofrendo ameças em alguns lugares, como 
Santa Cruz e Seropédica, para que esses processos 
passem a fi car no foro central”, disse Tavares.

Também haverá rodízio de juízes na nova vara, para 
evitar que sejam identifi cados. Em casos de decre-
tação de prisão, por exemplo, três juízes vão assinar 
a ordem, diluindo a responsabilidade sobre a ação.

Os 15 juízes que atuam na zona oeste, como Jaca-
repaguá, Santa Cruz e Seropédica – historicamente 
dominada por milícias – estão tendo escolta policial 
24 horas. Além deles, mais sete, por trabalharem em 
varas de execução penal, por exemplo, também têm 
direito à escolta (ABr).

O Senado discutirá uma 
proposta que estabelece um 
teto para as taxas de juros 
aplicadas pelos bancos em 
operações de crédito. A 
proposta determina o limite 
de três vezes a taxa decidida 
pelo Banco Central. A autora, 
senadora Zenaide Maia (Pros-
-RN), explica que a motivação 
para a proposta é preencher 
uma lacuna deixada na Cons-
tituição. 

Quando foi promulgada, 
a Constituição contava com 
um dispositivo que limitava as 
taxas de juros a 12% ao ano 
— qualquer cobrança acima 
disso seria enquadrada como 
crime de usura. No entanto, 
a Advocacia-Geral da União 
(AGU) entendeu que a regra 
não era autoaplicável, ou seja, 
dependia de regulamentação 
em uma lei específi ca. A lei 
nunca veio, e, em 2003, o 
dispositivo foi revogado.

“Assim, permaneceu sem 
tutela estatal a fi xação das 
taxas de juros no Brasil, o que 
tem permitido às instituições 

Senadora Zenaide Maia (Pros-RN), autora da proposta.

Condenado por crimes contra 
a administração pública, como a 
corrupção, não poderá receber 
indulto, que é o perdão da pena 
concedido anualmente pelo 
presidente da República para 
presos com bom comportamen-
to. É o que prevê a proposta 
que tramita na CCJ do Senado, 
onde aguarda a designação de 
relator. A proposta é do senador 
Eduardo Girão (Pode-CE). Ele 
entende que os crimes contra a 
administração pública, embora 
sejam praticados sem violência 
ou grave ameaça, possuem 
grande potencial lesivo para a 
população brasileira pela mal-
versação de recursos públicos, 
afetando, consequentemente, 
investimentos em setores sen-
síveis para a sociedade, como 
a saúde e a educação.

O senador destaca que esses 
recursos públicos são desviados 
para o atendimento de inte-
resses unicamente privados e 
ilícitos. “Dessa forma, embora 

Senador Eduardo Girão (Pode-CE).

Em visita à China, o vice-
-presidente Hamilton Mourão 
disse na segunda-feira (20) que 
o Brasil pode aderir à chamada 
“Nova Rota da Seda”, projeto 
trilionário do gigante asiático 
para estender sua infl uência 
ao redor do globo.

“Estamos abertos a propostas 
de investimentos em infraestru-
tura, que é o que nos interessa”, 
disse Mourão ao jornal O Globo. 
A declaração vai de encontro ao 
que pensa o presidente Jair Bol-
sonaro, que na campanha adotou 

um discurso crítico contra a China 
e a acusou de “comprar o Brasil”.

A “Belt and Road Initiative” 
(BRI), nome ofi cial da Nova 
Rota da Seda, prevê ao menos 
US$ 1 trilhão em investimentos 
nos países participantes para 
interligar infraestruturas e 
telecomunicações, inspirada 
nas antigas rotas comerciais do 
Oriente. Até o momento, a Itália 
é a maior economia do mundo 
a aderir à BRI, o que levantou 
objeções dos Estados Unidos 
e da União Europeia (ANSA).

Hamilton Mourão prega uma postura mais aberta

em relação à China.
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ANSA

É o que determina o pro-
jeto aprovado ontem 
(21) pela Comissão de 

Assuntos Econômicos do Se-
nado. Segundo o autor, senador 
Weverton (PDT-MA), há uma 
lacuna legal na Lei de Conces-
sões a respeito do restabele-
cimento de serviços públicos 
após a interrupção por falta de 
pagamento. 

Sem norma, há espaço para 
abusos por parte das empresas 
concessionárias, que cobram 
taxas de religação, sem amparo 
legal e punindo indevidamente 
o consumidor, sobretudo os 
mais pobres. O relator, senador 
Mecias de Jesus (PRB-RR), 
lembra que a retomada do 
serviço tem sido regulada por 
normas infralegais, a cargo 
das agências reguladoras. As 
empresas se amparam no Có-
digo de Defesa do Consumidor, 
alegando a necessidade de 
buscar o equilíbrio econômico-
-fi nanceiro dos contratos como 
justifi cativa para as cobranças, 
já que desligar o serviço por 
inadimplência gera um custo. 

Proposta aprovada na Comissão de Assuntos Econômicos busca evitar abusos

de empresas concessionários de serviços.
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Proibir a cobrança de taxa por 
religação de água e energia

As concessionárias de serviços públicos, como as fornecedoras de água e energia elétrica, serão proibidas 
de cobrar taxas ou tarifas dos consumidores para religar ou restabelecer o serviço

Estados e municípios tentam 
regulamentar o assunto em 
âmbito local, e todo o quadro 
de incertezas tem levado a 
disputas e decisões confl itantes 
na Justiça. Entretanto, lembra 
o relator, é a União que tem 
competência privativa para 
legislar sobre águas e energia. 

O projeto elimina a incerteza 
jurídica reinante e protege as 
partes mais vulneráveis das re-
lações contratuais envolvidas, 
diz Mecias.

A senadora Kátia Abreu 
(PDT-TO) elogiou a iniciati-
va, dizendo que a proposta 
vai benefi ciar principalmen-

te famílias de baixa renda. 
O senador Jean Paul Prates 
(PT-RN) lamentou o fato de 
o Poder Legislativo ainda ser 
obrigado a fazer normas des-
se tipo. Para ele, isso ocorre 
por conta da incompetência e 
omissão das agências regula-
doras (Ag.Senado).

Senado analisará projeto que 
limita os juros bancários

fi nanceiras a cobrança de taxas 
abusivas, especialmente naque-
las operações que não exigem 
maior esforço do tomador para 
sua contratação, como o cheque 
especial e o cartão de crédito”, 
explica a senadora.

Zenaide destaca que um 
limite fi xo poderia “engessar” 
a política monetária do Banco 
Central. Por isso, sua propos-
ta optou por outro caminho: 
deixar  livre para estabelecer 

uma taxa básica e impor o 
limite sempre a partir dela. A 
senadora observa que algu-
mas instituições fi nanceiras 
cobram juros dezenas ou até 
centenas de vezes maiores do 
que a taxa básica, mesmo em 
operações de pouco risco. E 
que, em consequência disso, 
mais de 60% das famílias 
brasileiras estão endividadas, 
segundo números de 2017 
(Ag.Senado).

Negar indulto para crimes contra a 
administração pública

não diretamente, pratica-se 
violência contra um número 
indeterminado de pessoas, 
muitas vezes com um efeito 
lesivo muito maior que aquele 
praticado por meio de violência 
física ou grave ameaça”, avalia.

O benefício do indulto é 
dado a detentos que cumprem 
requisitos como ter bom com-
portamento, estar preso há um 

determinado tempo, ser para-
plégico, tetraplégico, portador 
de cegueira completa, ser mãe 
de fi lhos menores de 14 anos e 
ter cumprido pelo menos dois 
quintos da pena em regime 
fechado ou semiaberto. Deve 
ainda não responder a proces-
so por outro crime praticado 
com violência ou grave ameaça 
contra a pessoa (Ag.Senado).

Mourão cogita adesão do 
Brasil à ‘Nova Rota da Seda’

Rio terá “juízes sem rosto” contra crime organizado

Deputado é suspeito de integrar grupo criminoso
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Um sistema de gestão 

empresarial nada mais 

é que um software com 

diferentes módulos.

Robinson Idalgo (*)

E que se destinam a 
facilitar determinadas 
atividades dentro de 

um negócio por meio da au-
tomatização de processos. Em 
geral, essas tarefas fazem par-
te da rotina de todos os tipos 
de empresas, independente 
do seu porte ou segmento de 
mercado. 

De um simples salão de 
beleza até uma fábrica que 
envolve diversas etapas de 
produção, se faz necessário o 
uso de sistemas para que seja 
possível gerenciar o negócio 
de forma realmente efi ciente. 

Podemos dizer que orga-
nização e efi ciência são as 
principais vantagens de um 
sistema de gestão empresarial, 
embora esses dois benefícios 
sejam responsáveis por tantos 
outros. O uso dessa ferramen-
ta, portanto, faz com que o seu 
negócio esteja pronto para 
crescer com sucesso. 

De acordo com a Associação 
Brasileira de Empresas de Sof-
tware (ABES), empresas que 
utilizam um sistema de gestão 
crescem 35% mais rápido que 
as que não adotam a tecnolo-
gia. A produtividade também 
é maior nas companhias que 
fazem uso da solução, sendo 
10% superior que nos outros 
negócios. 

O investimento em tecnolo-
gia só cresce em todo o mundo 
e o Brasil já ocupa hoje a 9ª 
posição no ranking de maio-
res mercados de softwares e 
serviços de TI. Mas como um 
sistema de gestão é capaz 
de aumentar a conversão de 

vendas, a lucratividade e gerar 
parcerias mais assertivas para 
uma empresa? 

Automatizando processos 
mais simples do que muitos 
imaginam como o cadastro de 
clientes, produtos, serviços 
e fornecedores; o controle 
fi nanceiro; o controle de esto-
que; a emissão de notas fi scais; 
os orçamentos, contratos, 
atendimentos e relatórios. 
Com isso, os benefícios são 
tão diversos que extrapolam 
o caráter fi nanceiro. O sistema 
de gestão possibilita, entre 
diversas vantagens:

 • uma rotina de trabalho 
mais produtiva e efi ciente;

• maior controle e segurança 
sobre os setores e dados da 
empresa;

• menor margem de erros 
nas ações;

• alta capacidade de plane-
jamento;

• tomada de decisões mais 
assertiva;

• economia para a empresa.
 E vale ressaltar que tudo 

isso vale para qualquer tipo 
de empresa. 

Existem diferentes tipos 
de sistema de gestão, que 
devem ser escolhidos de acor-
do com as necessidades de 
cada corporação. É possível 
encontrar desde os sistemas 
mais complexos, robustos e 
que demandam um grande 
investimento por parte dos 
empreendedores, como óti-
mos sistemas on-line gratuitos 
e de fácil acesso para médios 
e pequenos negócios. 

Seja qual for a sua escolha, 
o fato é que um sistema de 
gestão empresarial pode 
revolucionar a rotina e os 
resultados do seu negócio. 

 
(*) - É criador do sistema de gestão 

on-line (www.sistemagratis.com.br). 

O que é e para que serve um 
sistema de gestão

www.netjen.com.br

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

consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3043-4171

netjen@netjen.com.br

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017943-
47.2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, Brasileiro, CPF 032.754.799-54, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Conjunto Habitacional dos 
Eucalíptos, objetivando o recebimento da quantia de R$ 21.843,13 (abril/2011), oriundos das cotas 
condominiais inadimplidas e demais encargos, referente ao apartamento 14, bloco E, integrante do 
Conjunto Habitacional dos Eucaliptos. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2019. 

28ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071502-
63.2018.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANA DA COSTA 
MANZANO AGUIAR, CPF. 288.647.748-66, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
a ao pagamento de R$ 39.688,57 (valor em setembro/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando 
ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0001862-
12.2019.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, 
Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRO SOARES (CPF. 
278.817.978-27), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por FIEO Fundação 
Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 29.999,21 (valor em 28/02/2019), devidamente atualizada, sob 
pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, 
do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004157-
34.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIMONE DE 
CASSIA SPILBORGHS, Brasileiro, CPF 358.028.378-29, com endereço desconhecido, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ 43.045.772/0001-52. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 20.423,59, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2019. 

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 00032 80-06.2019.8.26.0004.  O Dr. Julio Cesar Silva de 
Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional da Lapa – S/P.  Faz Saber a DAY e 
Kabellus Cosméticos Ltda,  que BR Beauty Cosméticos, Comércio, Importação, e Exportação 
Ltda, moveu ua ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.490,10, Nos termos do art 513, 
§ 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado 
no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da 
decisão,findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre 
o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 e parágrafos,do Código de Processo Civil).Para que produza seus regulares efeitos de 
direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1013266-15.2015 8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC,do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr.Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Daiany Palhares, CPF116.644.347-71,que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de União Social Camiliana, para cobrança da quantia de R$ 2.716,10(maio/2015),referente ao 
"Contrato de Prestação de Serviços Educacionais", firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em 
lugar ignorado, foi determinada a sua Citação,por Edital, para que, no prazo de 15 dias,a fluir dos 20 
dias supra, efetue o pag. do débito, acrescido de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre o 
valor da causa, ou caso queira, apresente embargos sob pena de constituição do contrato em título 
executivo judicial.Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado. na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1014841-46.2015 8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Mário Daccache, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Antonio Gomes, Brasileiro, (herdeiro de Antonio Odon 
Gomes - R.G. 454.422), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Momentum Empreend. Imobiliários Ltda, visando o receb. da quantia de R$ 6.409,34 (mês 08/2015) 
- acrescida de juros moratórios, multa e atualização monetária, custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, decorrente de taxas de conservação e melhoramentos relativos à aquisição 
do Lote 20 da Quadra BS do Loteamento Riviera de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1069522-35. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Tilde Andrade do Nascimento CPF Nº 213.468.078-41 e Tatiana Andrade Marcondes, 
CPF Nº 276.467.748-04, representantes do Espólio de Pedro Targino Do Nascimento RG Nº 
5.944.718, CPF/MF Nº 579.665.758-53 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 
ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 31.357,05 referente às taxas de conservação e 
melhoramentos do lote 05 e 07, da Quadra IX, do Loteamento Ninho Verde II, atualmente 
denominado Ninho Verde II Eco Residence Riviera de Sta Cristina XIII. Estando as rés em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
contestem a ação sob pena de ser tido como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertidas de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Proc Nº 1075279-15.2013.8.26.0100. Respeitado o 
entendimento da parte exequente, considerando que a executada foi citada por edital na fase de 
conhecimento e foi revel, sendo representada por curador especial, sua intimação para a cumprir a 
sentença deverá ser realizada na forma do art. 513, §2º, IV do CPC, servindo a presente decisão 
como edital. Este Juízo Faz Saber a Juliana Cristine  Brocco, domiciliada em local incerto e não 
sabido, que por este Juízo tramita uma ação monitória em fase de Cumprimento de Sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 8.867,40 (referente a março/2019), devidamente atualizada e acrescida das 
custas finais, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente ainda que, nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a parte executada, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. O presente edital tem o prazo de 20 dias..  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0216408-93.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Nishina de Azevedo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann, brasileira, solteira, RG nº 4.512.785-0, CPF/MF 
nº829.954.869-15, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no 
valor de R$31.590,77(nov/2011),referente às taxas de conservação dos lotes 9, 10 da Quadra AZ, e 
lote 12 da Quadra DO, do Empreendimento Terras de Sta Cristina – Gleba - IV. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24/08/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1092552-31.2018 .8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC,Estado de SP, Dr. Gustavo Coube de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Midianet Comunicação Ltda, CNPJ 09.477.739/0001-63, que lhe foi proposta uma ação de Execu 
ção de Título Extrajudicial por parte de Medic Call Comércio de Produtos Médicos Hospitalares  
Eireli, objetivando o recebimento do valor de R$ 40.900,01, aos cheques devolvidos e não pagos. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para 
os atos e termos da ação proposta e para que pague o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC). Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso 
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº0149209-25.200 9 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele Carmona Gruc, RG 333955882, CPF 316.517.928-01, , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimentto da 
quantia de R$11.313,68, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre 
as partes. . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta, ficando advertida que terá o prazo de 15 dias para 
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008410-87. 2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, 
na forma da Lei, etc.Faz Saber a Sergio Takata, RG Nº 12107984, CPF Nº 036.780.578-29 que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
15.969,17 referente a taxa de conservação do lote 4, da Quadra BR, do Loteamento Thermas de 
Santa Barbará I. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33. 2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida de Almeida (CPF 996.300.018-53),e terceiros interessados 
que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes 
move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda,em fase de cumprimento de sentença, encontran 
do-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da 
Penhora que recaiu sobre o lote de terreno sob Nº 8, da quadra "JK" do loteamento denominado 
"Terras de Santa Cristina - Gleba III", Situado no Município de Itaí, objeto da matrícula 38.808 do 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP,do qual foi nomeada depositária  
a própria executada Sra. Tania Aparecida De Almeida, e advertida de que não poderá abrir mão do 
bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, e que terá o prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, para oferecer impugnação à penhora, sob pena de realização das providências 
necessárias à alienação do bem. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007038-91.2009 .8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juliana Camilo Santos RG Nº 36.167.966-X, 
CPF Nº 325.614.338-54, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
8.708,71. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e 
não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

ROURA CEVASA BRASIL LTDA. CNPJ/MF nº 02.033.737/0001-
36 - NIRE 35.215.463.993 - Anúncio de Convocação - Reunião 
das Sócias - Ficam convocadas as sócias da Roura Cevasa 
Brasil Ltda. (“Sociedade”) a se reunirem em Reunião das Só-
cias a realizar-se às 10:00 horas do dia 31 de maio de 2019, 
na sede da Sociedade, na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, no Largo Paissandu, 72, 19º andar, conjunto 1902, Centro, 
CEP 01034-010, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do 
dia: (a) exclusão da sócia Cevasa Argentina S.A. da Sociedade; 
(b) mudança do endereço da sede social; (c) desligamento e de-
signação de administradores; e (d) alteração e consolidação do 
Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações acima. 
São Paulo, 22 de maio de 2019. Roura Cevasa Brasil Ltda. Ma-
rie Hlavnickova Hadzi Antic - Administradora

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste 
noticar os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras 
pendentes. A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação 
deste edital, ensejará na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quais-
quer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. 
Empresa: V. G. DA S. C., CNPJ: **.*48.504/0001-**, Contrato: 4500025973; Empresa: D. S. A. 
LTDA - ME, CNPJ: **.*89.264/0001-**, Contrato: 4500002682.

ASPÁSIA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 
CNPJ Nº 17.500.868/0001-53 - NIRE 3522724331-4

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 21/02/2019, na sede da sociedade, reuniram-se: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., CNPJ 
09.197.736/0001-76 e no NIRE 35.222.169.370, neste ato representada por seus representantes legais, Diretor Presidente Paulo 
Agnelo Malzoni, RG 2.768.376 SSP/SP, CPF 008.333.988-49, e o Diretor Superintendente Paulo Agnelo Malzoni Filho, RG 
7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20, onde trabalham no escritório da sociedade que ora representam; e (b) Paulo Agnelo 
Malzoni Filho, RG 7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20; Sócios titulares da totalidade ou 100% das quotas do capital social 
da Aspásia Investimentos Imobiliários Ltda., CNPJ 17.500.868/0001-53, NIRE 3522724331-4, pelo que, nos termos do 
parágrafo quarto do artigo sexto do contrato social, fi ca dispensada a prévia convocação, quando então as sócias deliberam, 
por unanimidade alterar o contrato social, autorizando previamente a administração da Sociedade, por seus diretores e/ou 
procuradores regularmente constituídos, a reduzir o capital, de comum acordo nos termos que seguem: 1. Aprovar a redução do 
capital social, por ser excessivo em relação ao objeto da sociedade e a suas atuais atividades (artigo 1.082, II, do Código Civil), no
valor de R$ 22.203.786,00, mediante o cancelamento de 22.203.786 quotas. Assim, o capital social passa de R$86.382.852,00, 
dividido em 86.382.852 quotas, para R$ 64.179.066,00, dividido em 64.179.066 quotas. A presente deliberação de redução 
do capital social será publicada na forma do disposto no artigo 1.084 do Código Civil. E não havendo nada mais a discutir e 
deliberar, lavraram a presente ata, que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho. Paulo Agnelo Malzoni Filho.

MIP FARIA LIMA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS LTDA. 
CNPJ Nº 17.500.889/0001-79 - NIRE 3522724330-6

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 21/02/2019, na sede da sociedade, reuniram-se: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., CNPJ 
09.197.736/0001-76 e NIRE 35.222.169.370, neste ato representada por seus representantes legais, Diretor Presidente 
Paulo Agnelo Malzoni, RG 2.768.376 SSP/SP, CPF 008.333.988-49, e Diretor Superintendente Paulo Agnelo 
Malzoni Filho, RG 7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20; e  (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho, RG 7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 
914.572.627-20; Sócios titulares da totalidade ou 100% das quotas do capital social da MIP Faria Lima Administradora de 
Imóveis Próprios Ltda., CNPJ 17.500.889/0001-79, NIRE 3522724330-6, pelo que, nos termos do parágrafo quarto do artigo 
sexto do contrato social, fi ca dispensada a prévia convocação, quando então as sócias deliberam, por unanimidade alterar o 
contrato social, autorizando previamente a administração da Sociedade, por seus diretores e/ou procuradores regularmente 
constituídos, a reduzir o capital, de comum acordo nos termos que seguem: 1. Aprovar a redução do capital social, por ser 
excessivo em relação ao objeto da sociedade e a suas atuais atividades (artigo 1.082, II, do Código Civil), no valor de R$ 
20.653.629,00, mediante o cancelamento de 20.653.629 quotas. Assim, o capital social passa de R$ 76.459.770,00, dividido 
em 76.459.770,00 quotas, para R$ 55.806.141,00, dividido em 55.806.141 quotas. A presente deliberação de redução do 
capital social será publicada na forma do disposto no artigo 1.084 do Código Civil. E não havendo nada mais a discutir e 
deliberar, lavraram a presente ata, que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Maragogipe
Investimentos e Participações Ltda Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho. Paulo Agnelo Malzoni Filho.

MIP FARIA LIMA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ Nº 17.489.715/0001-52 - NIRE 3522724332-2

Extrato da Ata de Reunião de Sócios
Aos 21/02/2019, na sede da sociedade, reuniram-se: (a) Maragogipe Investimentos e Participações Ltda., CNPJ 
09.197.736/0001-76 e NIRE 35.222.169.370, neste ato representada por seus representantes legais, Diretor Presidente Paulo 
Agnelo Malzoni, RG 2.768.376 SSP/SP, CPF 008.333.988-49, e Diretor Superintendente Paulo Agnelo Malzoni Filho, RG 
7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20; e (b) Paulo Agnelo Malzoni Filho, RG 7.575.792-2 IFP/RJ, CPF 914.572.627-20; 
Sócios titulares da totalidade ou 100% das quotas do capital social da MIP Faria Lima Investimentos Imobiliários 
Ltda., NIRE 35.22724332-2 e CNPJ 17.489.715/0001-52, pelo que, nos termos do parágrafo quarto do artigo sexto do contrato 
social, fi ca dispensada a prévia convocação, quando então as sócias deliberam, por unanimidade alterar o contrato social, 
autorizando previamente a administração da Sociedade, por seus diretores e/ou procuradores regularmente constituídos, 
a reduzir o capital, de comum acordo nos termos que seguem: 1. Reduzir o capital social, por ser excessivo em relação ao 
objeto da sociedade e a suas atuais atividades (artigo 1.082, II, do Código Civil), no valor de R$ 44.459.271,00, mediante o 
cancelamento de 44.459.271 quotas. Assim, o capital social passa de R$ 143.710.894,00, dividido em 143.710.894 quotas, 
para R$ 99.251.623,00, dividido em 99.251.623 quotas. A presente deliberação de redução do capital social será publicada 
na forma do disposto no artigo 1.084 do Código Civil. E não havendo nada mais a discutir e deliberar, lavraram a presente ata, 
que será registrada e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo. Maragogipe Investimentos e Participações 
Ltda Paulo Agnelo Malzoni e Paulo Agnelo Malzoni Filho. Paulo Agnelo Malzoni Filho.

Carlos Alberto Bueno Netto 
Administrador - CPF: 293.661.498-80

Everaldo Pereira da Conceição 
Contador Responsável - CRC TC 1SP178103/O-6

BNE Administração de Imóveis S.A.
CNPJ: 02.584.269/0001-98

Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (valores expressos em reais com centavos eliminados)
Balanços Patrimoniais 2018 2017

Ativo circulante 19.090.524 13.214.575
 Disponível 2.615 24.637
 Imóveis 15.563.703 11.506.730
 Depósito judicial 3.524.206 1.683.208
Ativo não circulante 38.013.065 42.171.792
 Realizável a longo prazo 38.013.065 42.171.792
 Permanente: Investimentos 38.013.065 42.171.792
Total do ativo 57.103.589 55.386.367

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Passivo circulante 2.843.835 885.118
 Fornecedores – 88.156
 Obrigações tributárias 654.139 796.622
 Outras contas a pagar 39.897 340
 Adiantamento de clientes 43.800 –
 Partes relacionadas 2.106.000 –
Passivo não circulante 9.125.686 8.810.528
 Exigível a longo prazo: Impostos diferidos 315.158 –
  Outras contas 8.810.528 8.810.528
Patrimônio líquido 45.134.068 45.690.721
 Capital social 11.800.000 11.800.000
 Reserva legal 2.360.000 2.360.000
 Reserva de lucros 30.974.068 31.530.721
Total do passivo e patrimônio líquido 57.103.589 55.386.367

Demonstração dos Resultados 2018 2017
Receita aluguéis 715.153 4.291.106
Receita aluguéis - Bloqueio judicial 2.334.190 –
 Impostos incidentes (26.103) (156.625)
 Impostos incidentes - diferido (85.198) –
Resultado 2.938.042 4.134.481
Resultado Bruto 2.938.042 4.134.481
Despesas (receitas) operacionais
 Despesas administrativas (2.685.360) (2.144.936)
 Despesas tributárias (4.051) (133.542)
 Despesas (receitas) financeiras
  (resultado financeiro) (22.365) 10.439
 Equivalência patrimonial (4.278) (120.321)

(2.716.054) (2.388.360)
Resultado antes das provisões tributárias 221.988 1.746.121
Provisão para imposto de renda (37.894) (325.419)
Provisão para imposto de renda - diferido (162.735) –
Provisão para contribuição social (20.596) (125.791)
Provisão para contribuição social - diferido (67.225) –
Resultado antes da participação de
 acionistas não controladores (66.462) 1.294.912
Lucro líquido do exercício (66.462) 1.294.912

Demonstração  
das Mutações do  

Patrimônio Líquido
Capital  
Social

Reserva  
Legal

Reserva de  
Retenção  
de Lucros Total

Saldos em 31/12/16 11.800.000 2.360.000 34.701.217 48.861.216
Lucro líquido do exercício – – 1.294.912 1.294.912
Ajustes exercícios anteriores – – (171.419) (171.419)
Distribuição de lucros – – (4.293.989) (4.293.989)
Saldos em 31/12/17 11.800.000 2.360.000 31.530.721 45.690.721
Lucro (prejuízo) líquido do exercício – – (66.462) (66.462)
Ajustes exercícios anteriores – – (490.191) (490.191)
Saldos em 31/12/18 11.800.000 2.360.000 30.974.068 45.134.068

Demonstração de Fluxo de Caixa 2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício (66.462)
 Ajustes Lei 11638/2007 (490.191)
 Impostos diferidos 315.158

(241.496)
Redução (aumento) nas contas do ativo (5.897.971)
 Imóveis (4.056.973)
 Depósito judicial (1.840.998)
Aumento (redução) nas contas do passivo (147.283)
 Fornecedores (88.156)
 Obrigações tributárias (142.484)
 Adiantamento de clientes 43.800
 Outras contas 39.557
Disponibilidades líquidas geradas (aplicadas)
 nas atividades operacionais (6.286.750)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
 Acréscimo de investimentos e ágio 4.158.727
 Disponibilidades líquidas aplicadas
  nas atividades de investimentos 4.158.727
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
 Partes relacionadas 2.106.000
Disponibilidades líquidas geradas
 nas atividades de financiamentos 2.106.000
Origem das disponibilidades líquidas 6.264.727
Aumento das disponibilidades (22.023)
Variação das disponibilidades: No início do exercício 24.637
 No final do exercício 2.615

(22.023)

17º Ofício Cível. Processo nº1011757-38.2018.8.26.0100 O MM. Juiz de Direito da 17ªVara do Foro 
Central Cível Comarca de SP, Dr. André Luiz da Silva da Cunha, na forma da Lei, etc. Faz  Saber a 
Carlos Gomes Martins, CPF/MF 040.222.468-04, que lhe foi proposta uma Ação de Cobrança, 
requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, constando da inicial que a autora 
administra, implanta e comercializa imóveis (lotes com fim de lazer) e que as partes celebraram 
contrato por meio do qual o réu adquiriu o lote nº 12 da quadra CR do loteamento Ninho Verde II Eco 
Residence, obrigando-se conforme as cláusulas 14ª e 15ª da Escritura Padrão Declaratória, parte 
integrante da Escritura de Venda e Compra, e nos itens 12 e 13 do Regulamento do Loteamento, ao 
pagamento de taxa de conservação do empreendimento e a participar do rateio referente aos 
melhoramentos nele implementados. Todavia, o réu deixou de pagar referidas taxas, estando em 
débito no valor de R$ 21.265,56. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Citação, para que no prazo de 15 dias apresente sua defesa. Superado o prazo 
de 15 (quinze) dias para contestação (que fluirá após o decurso do prazo do edital), sem 
manifestação, oficie -se à Defensoria Pública para indicação de curador especial, que ficará 
automaticamente nomeado e deverá se manifestar nos autos. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na formada lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade e comarca de São 
Paulo. 26/04/2019. 

Obra Social Santa Rita de Cássia
CNPJ: 47.090.162/0001-21

Comunicado
Informamos que nossas Demonstrações Contábeis 
dos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 31 
de dezembro de 2017 estão publicadas no endereço 
eletrônico (site) www.obrasocialsantarita.org.br, em 
cumprimento à axigência contida no parágrafo único 
do artigo 41 da Lei 12.101, de 27/11/2009.

Marson Orlando de Souza - Presidente.

Cabe ao município pagar por medicamentos simples, enquanto estados 

e União por fi nanciar a comprar de medicamentos complexos. 

Com a decisão, Toffoli ante-
cipou como deve votar hoje 
(22), quando está pautado 

para julgamento em plenário um 
processo que deve esclarecer 
qual a exata responsabilidade 
de cada esfera – municípios, es-
tados e União – no fornecimento 
de remédios de alto custo para 
pacientes que consigam decisão 
favorável na Justiça.

“Adianto minha compreensão 
sobre o tema”, escreveu Toffoli 
em decisão assinada em 16 de 
maio, mas tornada pública na 
edição de ontem (21) do Diário 
de Justiça. O Supremo já defi niu 
uma tese de repercussão geral 
para resolver todos os casos do 
tipo no Brasil, segundo a qual 
o fornecimento do tratamento 
médico adequado aos cidadãos, 
incluindo os remédios de alto 
custo, são de “responsabilidade 
solidária dos entes federados” .

Pela mesma tese, “o polo 
passivo pode ser composto por 
qualquer um deles, isoladamen-
te ou conjuntamente”. Para o 

Toffoli: município não deve arcar 
com remédio de altíssimo custo

O presidente do STF, ministro Dias Toffoli, concedeu uma liminar (decisão provisória) para livrar o município de 
Jundiaí do pagamento do remédio Spiranza para uma de suas munícipes. Uma única dose do medicamento foi 
orçada em R$ 297.152,83

presidente do STF, porém, tal 
responsabilidade solidária não 
impede que em cada caso seja 
identifi cado os entes federados 
específi cos “que devem ser res-
ponsabilizados pelo atendimen-
to pleiteado, ainda que fi gurem 
todos eles no polo passivo”.

O ministro destacou que a 

responsabilidade solidária deve 
conviver com o princípio de 
hierarquização na execução das 
políticas do SUS, segunda a qual 
cabe ao município pagar por me-
dicamentos simples, enquanto 
estados e União são responsáveis 
por fi nanciar a comprar de me-
dicamentos complexos. 

Na decisão, Toffoli escreveu 
que “o atendimento que com-
pete ao Município é precipua-
mente o atendimento básico. 
O atendimento de alta comple-
xidade, realizado notadamente 
em centros de referência, se 
afi nam em maior medida com a 
vocação dos Estados; ao passo 
em que o fi nanciamento dessa 
espécie de medicação ocorre, 
em regra, de forma compartida 
entre estados e União ou exclu-
sivamente pelo ente federal”.

Dessa maneira, ele dispen-
sou o município de Jundiaí do 
dever de pagar o medicamento 
para sua moradora, mantendo 
porém a decisão de primeira 
instância na parte em que 
obriga o estado de São Paulo e 
a União a pagar pelo Spiranza 
para a paciente, portadora de 
atrofi a muscular espinhal, uma 
doença rara. Segundo dados 
do Ministério da Saúde, no 
ano passado o governo federal 
pagou R$ 115,6 milhões para 
fornecer o Spiranza a 90 pacien-
tes que conseguiram decisões 
favoráveis na Justiça. Ao todo, 
foram gastos pela União R$ 
1,2 bilhão com remédios em 
decorrência de ordem judicial.

Hoje, o Supremo julgará um 
recurso apresentado pela Ad-
vocacia-Geral da União (AGU) 
para esclarecer a repercussão 
geral que fi xou a responsabi-
lidade solidária entre os entes 
federados para fornecer os 
remédios de alto custo. Após a 
defi nição da tese de repercus-
são geral, a AGU apresentou os 
chamados embargos de decla-
ração, tipo de recurso no qual 
se pede o esclarecimento de 
pontos que restariam obscuros 
na decisão. Segundo o órgão, a 
responsabilidade de cada esfera 
foi assentada “de forma genérica 
e irrestrita”, sendo necessário 
modular critérios mais claros 
para a repercussão geral (ABr).
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Especial

Os clientes de bancos de baixa 
renda são os que mais recorrem 
à reestruturação de dívidas e a 
principal modalidade renegociada 
por essa parcela da população é o 
cartão de crédito, segundo estudo 
do Banco Central (BC), divulgado 
ontem (21)

Kelly Oliveira/ABr

A reestruturação de dívida ocorre nas situações 
em que o tomador de crédito “enfrenta difi cul-
dades fi nanceiras evidentes e, em geral, já tem 

parcelas em atraso”. 

É diferente da renegociação de dívida que costuma 
ocorrer por meio de alongamento de prazos, redução de 
taxas, alteração nas condições de pagamento, obtenção 
de recursos adicionais, migração para outras modalida-
des de crédito, entre outras possibilidades. Segundo o 
BC, os tomadores de crédito com renda inferior a três 
salários mínimos correspondiam a 70% dos clientes que 
reestruturaram dívida, em dezembro de 2018.

“Sobressaem nessa faixa os clientes com renda de até 
dois salários mínimos, representando 53% do total. O 
saldo reestruturado na faixa até três salários mínimos 
totalizou R$ 1,2 bilhão, o equivalente a 43% da carteira 

ativa reestruturada e a 0,21% de toda a carteira ativa 
para essa faixa de valor”, diz o BC. 

Por sua vez, os tomadores de alta renda (acima de 
dez salários mínimos) haviam reestruturado cerca de 
R$ 660 milhões de suas dívidas ou 23% do total da 
carteira reestruturada. O número desses tomadores 
também é bem menor, atingindo 5% dos clientes com 
dívidas reestruturadas.

Cartão de crédito
Segundo o BC, 27% dos clientes com dívidas re-

estruturadas era da modalidade cartão de crédito. 
Entretanto, as reestruturações nessa modalidade 
representaram apenas 6% do saldo total da carteira 
reestruturada. O destaque do BC em relação a essa 
modalidade é para o número de clientes de baixa 
renda com dívidas renegociadas. Cerca de 70% das 
reestruturações de cartão são de clientes de baixa 
renda (inferior a três salários mínimos).

Clientes de baixa renda são os que 
mais reestruturam dívidas do cartão

Segundo o BC, 27% dos clientes com dívidas reestruturadas era da modalidade cartão de crédito.
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Dívidas abaixo de R$ 3 mil
Dos cerca de 278 mil tomadores que reestruturaram 

dívidas em dezembro de 2018, 178 mil tinham débitos 
em montantes inferiores a R$ 3 mil. O saldo total rees-
truturado nessa faixa de valor foi de R$ 220 milhões, 
ou seja, aproximadamente 65% dos tomadores rees-
truturaram dívidas que correspondiam a apenas 8% 

do saldo reestruturado 
total (R$ 2,9 bilhões).

Por outro lado, 63% do 
saldo da carteira reestru-
turada em dezembro de 
2018 referia-se a dívidas 
acima de R$ 50 mil. O 
número de tomadores 
nessa faixa, contudo, 
é pequeno, correspon-
dendo a 5% do total de 
devedores, diz o BC.

Crédito 
imobiliário

Em dezembro de 2018, 
cerca de 15 mil tomado-
res de crédito imobiliário 

recorreram à reestruturação de seus débitos. “Ainda 
que pouco representativa em relação ao número de 
tomadores com operações reestruturadas (cerca de 
6%), essa modalidade de crédito atinge R$ 1,3 bilhão 
de saldo na carteira (46% da carteira reestruturada)”, 
destaca o BC.

Dos clientes com crédito imobiliário reestruturado, 
67% têm renda inferior a três salários mínimos. “A maior 
parcela do saldo da carteira reestruturada (23% do 
total) é composta por tomadores dessa faixa de renda 
que fi nanciaram imóveis com valores superiores a R$ 
50 mil, um possível refl exo da recessão econômica de 
2015 e 2016 sobre os clientes que operam nos limites 
de sua capacidade fi nanceira”, diz o BC.

Inadimplência
Segundo o BC, um pouco menos da metade da dívida 

renegociada é paga em dia. Em dezembro de 2017, após 

12 meses da reestruturação, 48% do saldo (45% dos 
tomadores) estava pago ou com pagamento em dia. 
Cerca de 23% da carteira estava com atraso inferior a 
90 dias (considerados pré-inadimplente), 15% estava 
inadimplente ou havia sofrido nova reestruturação e 
5% (18% dos tomadores) havia sido lançada como 
prejuízo para os bancos.

Entre as modalidades, o crédito imobiliário tinha 
83% da carteira (84% dos clientes) paga, adimplente 
ou com atraso inferior a 90 dias. No caso do cartão 
de crédito, esse percentual cai para 55% da carteira 
reestruturada (49% dos clientes). “As reestruturações 
de operações de crédito imobiliário foram mais efetivas 
do que as de cartão de crédito”, conclui o BC.

Segundo o BC, “esse comportamento pode estar 
relacionado com o fato de o crédito imobiliário ser de 
alto volume e envolver uma boa garantia, levando a 
um maior interesse tanto por parte do tomador quanto 
da instituição concedente em mantê-lo adimplente”.

“Porém, a permanência dos tomadores na modalidade 
cartão de crédito é preocupante dado seu alto custo, 
que tende a levar ao aumento da inadimplência. Essa 
análise é compatível com a participação do cartão de 
crédito na carteira inadimplente. Em dezembro de 
2018, embora representasse 12% do saldo da carteira 
de crédito pessoa física, o cartão correspondia a 22% 
da carteira inadimplente”, diz o BC.

Saldo renegociado
O saldo da carteira reestruturada, em dezembro de 

2018, chegou a R$ 2,9 bilhões. Esse estoque representa 
cerca de 0,15% do saldo dos empréstimos concedidos 
pelos bancos no país. O número de clientes com dívi-
das reestruturadas em relação ao total de tomadores 
é de aproximadamente 0,3%. Isso corresponde a uma 
média de 252 mil clientes com novas reestruturações 
a cada mês.
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Um pouco menos da metade da dívida renegociada é paga em dia.
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Dos clientes com crédito imobiliário reestruturado, 
67% têm renda inferior a três salários mínimos.
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Meio Ambiente, 
produtividade e fertilizantes

Levantamento revela 

que a área rural 

dedicada à vegetação 

nativa atingiu 218 

milhões de hectares

Isto signifi ca que agricul-
tores, pecuaristas, silvi-
cultores e extrativistas 

preservam o equivalente 
a um quarto do território 
nacional (25,6%). 

Em mapeamento detalha-
do realizado pela Embrapa 
Territorial, a área total 
destinada à preservação, 
manutenção e proteção da 
vegetação nativa no Brasil 
ocupa 66,3% do território 
(631 milhões de hectares). 

Nesse número estão os 
espaços preservados pelo 
segmento rural, as unidades 
de conservação integral, as 
terras indígenas, as terras 
devolutas e as ainda não 
cadastradas no Sistema 
Nacional de Cadastro Am-
biental Rural (SiCAR). Por 
intermédio de dados da 
NASA (novembro de 2017), 
o Brasil utiliza apenas 7,6% 
de seu território com lavou-
ras, somando 63.994.479 
hectares. Esses dados são 
próximos ao calculado pela 
Embrapa Territorial (2016), 
de 7,8%. 

O estudo da NASA de-
monstra que o Brasil pro-
tege e preserva a vegetação 
nativa em mais de 66% 
de seu território e cultiva 
apenas 7,6% das terras. A 
Dinamarca cultiva 76,8%, 
dez vezes mais que o Brasil; 
a Irlanda, 74,7%; os Países 
Baixos, 66,2%; o Reino 
Unido 63,9%; a Alemanha 
56,9%; os Estados Unidos 
18,3%; a China 17,7%; e a 
Índia 60,5%. 

Nos últimos 40 anos, o 
Brasil saiu da condição de 
importador de alimentos 
para se tornar um grande 
provedor para o mundo. Fo-
ram conquistados aumentos 
signifi cativos na produção 
e na produtividade agrope-
cuárias. O preço da cesta 
básica, no Brasil, reduziu 
consideravelmente. 

Entre os indicadores mais 
ilustrativos da trajetória 
recente da agricultura bra-
sileira estão os números de 
produção e os índices de 
produtividade. Em 1977, 
o Brasil produzia 46.319 
toneladas de grãos em uma 
área de 37.319 ha. Em 2017 
foram produzidas 237.671 
toneladas de grãos em 
60.890 ha. 

Em 1977 eram retiradas 
1,27 toneladas para cada 
hectare. Em 2017 esse valor 
passou para 3,90 toneladas 
para cada hectare. Se o 
Brasil estivesse produzindo, 

atualmente, a mesma pro-
dutividade de 1977, haveria 
necessidade de abrir, ou 
desmatar, uma área apro-
ximada de 160 milhões de 
hectares. Houve, também, 
expansão de 52% na área 
de fl orestas plantadas entre 
1990 e 2014. 

Em 2016, as plantações 
de eucalipto foram respon-
sáveis por fornecer 98,9% 
do carvão vegetal, 85,8% 
da lenha, 80,2% da madeira 
para celulose e 54,6% da 
madeira em tora para outros 
usos no Brasil. A madeira 
produzida por árvores cul-
tivadas reduz a pressão por 
desmatamentos de fl orestas 
nativas.

Em 2016, o agronegócio 
como um todo gerou 23% do 
PIB e 46% do valor das ex-
portações. No ano seguinte, 
o setor foi responsável por 
19 milhões de trabalhadores 
ocupados. A agroindústria 
e serviços empregaram, 
respectivamente, 4,12 mi-
lhões e 5,67 milhões de 
pessoas, enquanto 227,9 mil 
pessoas estavam ocupadas 
no segmento de insumos do 
agronegócio.

Um fator fundamental 
que contribuiu para o ga-
nho de produtividade na 
agricultura brasileira foi 
a correção e adubação de 
solos. As pesquisas apon-
taram os caminhos para 
otimizar o uso de corretivos 
e de fertilizantes, onde a 
adubação objetiva fornecer 
o suprimento adequado de 
nutrientes essenciais para 
o crescimento e desenvol-
vimento das plantas. Se a 
quantidade de qualquer 
nutriente é limitante em 
qualquer momento, existe 
um potencial para perda da 
produção.

A avaliação dos dados de 
evolução da produção de 
grãos no Brasil é acompa-
nhada de maneira muito 
próxima pelo consumo de 
fertilizantes. Isso permite 
atribuir ao uso de fertili-
zantes como um dos fatores 
tecnológicos que favoreceu 
o aumento de produtivida-
de das culturas agrícolas 
brasileiras.

Podemos concluir que o 
manejo nutricional dos solos 
brasileiros é responsável 
pela maior produtividade 
das culturas, gerando a 
produção de alimentos, mas 
também contribuindo para 
a preservação de fl orestas, 
e, em consequência, para a 
preservação da fauna e da 
fl ora dos diversos biomas 
do Brasil.

(*) - Engenheiro agrônomo e diretor 
científi co da iniciativa Nutrientes para a 

Vida (NPV); acadêmica de Engenharia 
Agronômica na ESALQ/USP.

Valter Casarin e Amanda Borghetti (*)
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A Universidade de Oxford, 
no Reino Unido, prometeu 
ontem (21) uma “mudança 
radical” em seus processos de 
admissão. O objetivo é garan-
tir que até 2023, a instituição 
tenha uma taxa de inscrição 
mínima de 25% para alunos 
de baixa renda. 

Decidida a enfrentar as acu-
sações de elitismo – alimenta-
das também por denúncias e 
reclamações -, a universidade 
indicou que os dados mais 

recentes mostraram um re-
corde de inscrições de jovens 
de escolas públicas (60,5%).

No entanto, Oxford admitiu 
que ainda há muito a fazer para 
oferecer oportunidades iguais 
àqueles que possuem condi-
ções fi nanceiras mais baixas.
De acordo com a professora 
Louise Richardson, vice-reitora 
da universidade, a instituição 
pretende “acelerar o caminho 
para a diversifi cação” dos alu-
nos (ANSA).

Oxford: mais alunos de 
baixa renda até 2023

Universidade está batalhando contra as acusações de elitismo.

ANSA

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

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: RODOLFO RODRIGUES VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia (30/11/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gonzaga Vieira 
da Silva e de Aidil Rodrigues Vieira. A pretendente: FABIANA LUIZA DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão gerente de vendas, nascida nesta Capital, Mooca - SP, 
no dia (17/04/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Lourenço de Sousa e de Janice Maria Salce de Sousa.

É comum as pessoas sen-
tirem dor quando se ma-
chucam. Mas imagine ter de 
conviver constantemente com 
dores, independentemente de 
ter ou não se machucado. Já 
imaginou? Pois essa é a rea-
lidade diária de, pelo menos, 
60 milhões de brasileiros (37% 
da população), que afi rmam 
sofrerem com dores crônicas 
(aquelas que persistem por 
mais de três meses). 

Foi o que revelou um estu-
do realizado pela Sociedade 
Brasileira de Estudos da Dor 
(Sbed) em conjunto com 
a Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) e 
com a Faculdade de Medicina 
do ABC (FMABC). Original-
mente desenvolvida para o 
tratamento do cálculo renal 
(pedras nos rins), a terapia 
por ondas de choque vem sen-
do utilizada de forma bastante 
efi caz para o tratamento da 
dor crônica resultante de pro-
blema ortopédicos, evitando 
que muitos pacientes preci-
sem se submeter a cirurgias.

“A terapia foi descoberta 
na Alemanha e hoje já é uti-
lizada em 37 países, sendo 

Ondas sonoras são opção para 
quem sofre com dores crônicas
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Ao contrário do que o nome sugere, esse tratamento não utiliza 

descargas elétricas, mas sim ondas de origem sonora.

considerada em alguns centros 
como primeiro tratamento para 
essas patologias”, explica José 
Eid, ortopedista da BP - A Be-
nefi cência Portuguesa de São 
Paulo. O especialista acrescen-
ta que o tratamento é indicado 
para tendinites do ombro, espo-
rão de calcâneo, epicondilites, 
pseudoartroses, fraturas não 
consolidadas, dentre outros. 
Ao contrário do que o nome 
sugere, esse tratamento não 
utiliza descargas elétricas, mas 
sim ondas de origem sonora. 

Essas ondas possuem efeitos 

biológicos que vão desde a 
regeneração dos tecidos até 
a estimulação do crescimento 
de vasos sanguíneos locais, 
que melhoram o fornecimento 
de sangue e oxigenação dos 
tecidos, gerando, assim, uma 
cicatrização mais rápida. O 
procedimento é a realizado 
por médico especialista e 
de forma ambulatorial, ou 
seja, sem a necessidade de 
internação hospitalar, o que 
contribui para a segurança e 
uma recuperação mais rápida 
do paciente (AI/BP).

Rejeitado em três ocasi-
ões, o texto deve ir a voto 
na Câmara dos Comuns 

em 3 de junho, mas o cenário 
atual mostra que os parlamen-
tares ainda estão longe de 
entrar em acordo.

“Eu assumi um compromisso, 
agora peço para vocês fazerem 
o mesmo. Ofereci até desistir 
de um cargo que eu amo antes 
do que eu gostaria”, disse May, 
que prometeu renunciar caso 
o acordo de retirada da União 
Europeia seja aprovado. O novo 
texto inclui a proposta para uma 
união aduaneira “temporária” 
para bens com a UE e a manu-
tenção dos padrões europeus 
para tutela de trabalhadores e do 
meio ambiente - as duas medidas 
eram reivindicações do Partido 
Trabalhista, de oposição.

Além disso, obriga o Reino 
Unido a propor, até o fi m de 
2020, uma alternativa para o 
“backstop”, mecanismo que 
prevê a manutenção de fron-

May altera plano para Brexit 
e diz ser ‘última chance’

A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, apresentou nesta terça-feira (21) uma revisão de 
seu plano para o Brexit e afi rmou que o Parlamento tem uma “última chance” para aprová-lo

Theresa May anuncia nova proposta para o Brexit.

 E
PA acreditam que isso seria uma 

maneira de a União Europeia 
anexar informalmente a Irlanda 
do Norte. Já a República da 
Irlanda teme que um eventual 
fechamento da fronteira resta-
beleça a violência entre os dois 
territórios.

A nova proposta de May tam-
bém prevê a possibilidade de a 
Câmara dos Comuns votar uma 
moção vinculativa para con-
vocar um segundo plebiscito 
sobre o Brexit. A última cartada 
da premier chega após semanas 
de negociações fracassadas 
com o Partido Trabalhista, cujo 
líder, Jeremy Corbyn, disse que 
a proposta não traz “mudanças 
signifi cativas’.

Inicialmente marcada para 29 
de março, a separação foi adia-
da para 31 de outubro, o que 
fará o Reino Unido participar 
das eleições para o Parlamento 
Europeu, que comerçam ama-
nhã (23) e vão até domingo 
(26) (ANSA).

teiras abertas entre Irlanda do 
Norte e República da Irlanda 
caso Londres e Bruxelas não 
cheguem a um acordo comer-
cial. O projeto ainda determina 
que, caso o backstop entre 
em vigor, a Irlanda do Norte 
permanecerá alinhada com o 
restante do Reino Unido em 

questões alfandegárias. 
O texto rejeitado três vezes 

pelo Parlamento previa que o 
backstop valesse após o fi m do 
período de transição, em 31 de 
dezembro de 2020, mas apenas 
se os dois lados não fechassem 
um tratado comercial. Apoia-
dores do Brexit, no entanto, 

O número de recuperações 
judiciais no Brasil fechou em 
124 pedidos em abril, regis-
trando uma queda de 6,8% se 
comparado ao mesmo mês de 
2018, de acordo com o Indica-
dor Serasa Experian de Falên-
cias e Recuperações. Durante 
o período de janeiro e abril, o 
número de requerimentos to-
talizou 371, recuo de 28,4% se 
comparado com estes mesmos 
meses em 2018, quando o valor 
chegou a 518.

Seguindo o padrão dos últi-
mos anos, os micro e pequenos 
empreendimentos respondem 
à maior parcela do indicador 
de recuperações, totalizando 
219 pedidos de janeiro a abril 
deste ano. As médias e grandes 
empresas seguem em segundo 
e terceiro lugar, com 93 e 59 
pedidos, respectivamente. 
“Esta queda demonstra que a 
economia no Brasil em 2019 
está ligeiramente melhor do 
que no ano passado, ainda que 
num ritmo mais lento do que 
o inicialmente esperado”, co-

menta o economista da Serasa 
Experian, Luiz Rabi.

Na análise entre março e 
abril de 2019, houve aumento 
de 57% no número de requeri-
mentos de recuperações judi-
ciais, com as micro e pequenas 
empresas (MPEs) na liderança 
com 74 pedidos, seguidas 
das médias com 27 e grandes 
organizações com 23. Porém, 
esta alta mensal foi devido ao 
efeito do feriado do Carnaval, 
que neste ano caiu em março, 
diminuindo o número de dias 
úteis deste mês.

Diferentemente do que ocor-
reu com pedidos de recupera-
ções judiciais, os pedidos de 
falência cresceram 8,3% em 
abril de 2019 na comparação 
anual, totalizando 131 ocorrên-
cias. “Isso porque enfrentamos 
um cenário de semi-estagnação 
da atividade produtiva, onde a 
melhora da geração de caixa das 
empresas não ocorre de forma 
generalizada e nem entre todos 
os setores”, explica o economis-
ta (AI/SerasaExperian).

Recuperações judiciais 
recuaram 6,8% em abril

MEC contrata 
gráfi ca para 
Enem 2019

O Ministério da Educação 
publicou ontem (21), no DOU, 
o Extrato de Dispensa de Lici-
tação autorizando o Inep a con-
tratar a gráfi ca Valid Soluções 
S.A. para imprimir as provas do 
Enem deste ano, por R$ 151,7 
milhões. A gráfi ca contratada já 
havia sido anunciada pelo MEC 
no mês passado, em substitui-
ção à RR Donnelley, que era de-
tentora do contrato, e decretou 
falência. Hoje foi formalizada a 
dispensa de licitação.

Na ordem de classifi cação 
na licitação realizada em 2016, 
a Valid era a gráfi ca seguinte. 
Agora ela foi convocada para 
evitar atrasos na edição do 
Enem deste ano. Segundo o 
Inep, essa foi a alternativa 
segura encontrada, dentro da 
legislação vigente, já que não 
haveria tempo hábil para iniciar 
um novo processo licitatório.

A Valid será responsável 
pela diagramação, manuseio, 
embalagem, rotulagem e en-
trega dos cadernos de prova à 
Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos (Correios), para 
que seja distribuída. Tudo isso 
deverá ser feito “em condições 
especiais de segurança e sigilo” 
(ABr).

Reprodução/Internet

Seguindo o padrão dos últimos anos, os micro e pequenos 

empreendimentos respondem à maior parcela do indicador de 

recuperações, totalizando 219 pedidos de janeiro a abril deste ano.

O compositor, cantor, drama-
turgo e escritor carioca Chico 
Buarque, 74 anos, é o ganha-
dor do 31º Prêmio Camões. O 
prêmio foi concedido ontem 
(21) e levou em consideração o 
conjunto da produção literária 
do artista. Considerado o prin-
cipal prêmio de literatura em 
língua portuguesa, o Camões foi 
instituído em 1989 pelo Brasil 
e por Portugal. 

De acordo com o Ministério 
da Cultura de Portugal, a es-
colha reconhece anualmente 
“escritor cuja obra contribua 
para a projeção e o reconheci-
mento da língua portuguesa”. 
Chico Buarque estreou como 
escritor de fi cção em 1974, com 
a novela Fazenda Modelo. Em 
1979, publica o livro infantil 
Chapeuzinho Amarelo. 

O primeiro romance, Estorvo, 

foi lançado em 1991. Quatro 
anos depois lança o segundo 
Benjamin. Em 2003, publica 
Budapeste; em 2009, Leite 
Derramado e em 2014, Irmão 
Alemão. Ele escreveu as peças 
de teatro Roda Viva (1968); 
Calabar (1972); Gota D’Água 
(1974), e Ópera do Malandro 
(1978). O autor é o 13º brasi-
leiro a receber o prêmio que já 
foi conferido, entre outros, a 
Raduan Nassar (2016), Ferreira 
Goulart (2010), Lygia Fagundes 
Telles (2005), e Jorge Amado 
(1994).

A premiação foi anunciada 
pela Biblioteca Nacional pelas 
redes sociais. O júri da 31ª 
edição do Prêmio Camões se 
reuniu na sede da biblioteca no 
Rio de Janeiro. Chico Buarque 
vai receber 100 mil euros pelo 
prêmio (ABr).

Chico Buarque recebe
o Prêmio Camões
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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.

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171 - 3106-4171
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Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 22 de Maio de 2019. 
Dia de Santa Quitéria, São Casto, São Romão, e Santa Rita de Cássia. 

Dia do Anjo Mehiel, cuja virtude é o amparo. Dia do Apicultor, Dia 

do Talento, Dia do Economiário, e Dia Nacional das Vocações. 
Hoje aniversaria o músico e ator Charles Aznavour falecido em 2018 
faria 95 anos, o cantor Morrissey nascido em 1959, a modelo Naomi 
Campbell que chega aos 50 anos, o jornalista Tiago Leifer nascido em 
1980 e a atriz Sofhia Abrahão que faz 28  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser muito to-

lerante e compreensivo. Possui um senso comum refi nado e um 
ponto de vista liberal. É dotado de um corpo físico harmonioso 
e intelecto afi ado. Tende a considerar-se piloto de sua vida e 
gosta de coisas vistosas e objetos exóticos. É do tipo de pessoa 
que não sabe mentir e não aceita mentiras. É honesta e criativa. 
No lado negativo precisa evitar obstinação, pressa e a tendência 
de falar demais ou se envolver em discussões.

Magia dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar 
um estado de consciência dúbia. Que ataca, preju-
ízos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo rompimento de 
relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97

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

Esta quarta é o décimo oitavo dia da lunação. Marte em bom aspecto com Urano direciona a nossa ação e nos leva 
a agir de forma cuidadosa e realista.  As iniciativas que envolvam cuidado, proteção e afeto serão bem recebidas. 
 A Lua em bom aspecto com Netuno nos deixa mais compreensivos. Porém, a noite deve ser de tensão. A Lua faz 
conjunção com Saturno e Plutão que pode trazer à tona disputas de poder, manipulação, gerar cobranças e desân-
imo no fi nal do dia. As pessoas tendem a se sentir mais sobrecarregados com preocupações no fi nal desta quarta.
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Com o Sol na casa três, a casa 
das mudanças irá viver momentos 
inesquecíveis e realizar mudanças 
positivas nos seus ideais e sonhos. 
É preciso evitar o excesso na pa-
lavra do cotidiano que pode levar 
a aborrecimentos e desencontros. 
75/175 – Amarelo.

Novos valores e princípios passam a 
orientar a sua vida. Precisa manter 
o ritmo onde há insegurança para as 
questões mais sérias e compromissos 
de longa duração. Fim de tarde bom 
para criar intimidade e aninhar-se em 
uma conversa aconchegante ou fazer 
algo estimulante. 26/326 – Branco.

Pode encontrar difi culdades que 
serão vencidas com muita diplo-
macia e aquele jeitinho que só o 
geminiano tem. Boa disposição para 
reunir as pessoas em torno de um 
plano pessoal. Antes do aniversário 
há ainda indolência e preguiça, e 
possível insatisfação sentimental. 
21/621 – Azul.

Dê atenção a si mesmo, refl etindo 
e meditando mais enquanto o Sol 
está na casa doze. Afaste-se da agi-
tação social e encontrará respostas 
que procura em si mesmo. A noite 
aumenta a sensibilidade para melhor 
se adaptar ao ambiente e a energia 
dos outros. 22/522 – Verde.

Antes de agir precisa ter paciência, 
confi ança e o otimismo. Pode haver 
retraimento por meio de isolamento. 
Sentirá insegurança nas questões 
mais sérias. No trabalho, uma opor-
tunidade aparecerá e será mais fácil 
liderar com as mudanças necessárias. 
82/982 – Amarelo.

É importante aprimorar seus planos 
e encontrar soluções para os proble-
mas que o estão impedindo de agir. 
A vontade pessoal não prevalecerá 
podendo isso acarretar desentendi-
mento. Aproveite para analisar o que 
deve ser mais importante nesta fase 
e dedique-se a isso. 19/819 – Cinza.

Marte em bom aspecto com Urano di-
reciona a nossa ação e nos leva a agir 
de forma cuidadosa e realista.  Terá 
bom entendimento com todos, mas 
precisa ter cuidado nos negócios. A 
Depois das seis haverá emoções mais 
fortes, grande capacidade de análise 
e melhor percepção. 31/931 – Branco.

A Lua faz conjunção com Saturno e 
Plutão que pode trazer à tona dis-
putas de poder, manipulação, gerar 
cobranças e desânimo no fi nal do dia. 
Este é um dia equilibrado e bem posi-
tivo sobre o que já havia sido iniciado 
até agora. Mantenha o bem-estar no 
seu ambiente tanto material como 
emocional. 45/445 – Azul.

Aproveite para conviver mais com os 
amigos e a família, aceitando opiniões 
e pontos de vistas contrários aos 
seus. A compreensão do ponto de 
vista alheio dará grande harmonia 
e unirá às pessoas queridas. É hora 
de mudanças positivas nos ideais 
e sonhos que poderão se realizar. 
34/634 – Marrom. 

As pessoas tendem a se sentir mais 
sobrecarregados com preocupações 
no fi nal desta quarta. A vontade 
pessoal não deve ser manifestada 
abertamente. Mantenha o astral e se 
dedique a alcançar seus interesses 
pessoais, agindo em comum acordo 
com os outros. 72/772 – Azul.

Marte em bom aspecto com Urano 
direciona a nossa ação e nos leva a 
agir de forma cuidadosa e realista. 
Ótimo entendimento com a pessoa 
amada com troca intensa de afeto. 
As iniciativas que envolvam cuidado, 
proteção e afeto serão bem recebi-
das. 25/725 – Violeta.

Simpatias que funcionam
Conseguir bons negócios com seu poder de atração 

Arranje um pedacinho de imã. Pegue um perfume que 
você gosta. Banhe o imã com esse perfume, dizendo: 
“Por este imã, que irá atrair sempre ótimos negócios 
para mim e que irá repelir qualquer mal, eu ponho 
fé”. Feito isso, coloque o imã num bolso de sua roupa. 
Ele deve acompanhar você por toda a vida.

A Lua em bom aspecto com Netuno 
nos deixa mais compreensivos. 
Porém, a noite deve ser de tensão. 
À tardinha será bom criar um clima 
de intimidade, sendo bom manter 
conversas estimulantes. Os contatos 
pessoais terão facilidade através 
da comunicação e darão alegrias. 
82/482 – Branco.

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS 

canalizada por Sharon Taphorn.

Recursos. Você pode fazê-lo! Você tem os talentos e as 
habilidades para fazer o que desejar, é só que você não acre-
dita em si mesmo e procura continuamente o apoio fora de 
si mesmo, e não no interior, para as habilidades emergirem. 
É uma lembrança que está ocorrendo e você tem o que é 
necessário para completar a tarefa. Nós não estamos dizendo 
para não pedir ajuda, estamos dizendo que quando você 
trabalhar no que é necessário, você irá atrair para você o que 
precisa, então comece agora mesmo. Pensamento para o dia 
de hoje: O Arcanjo Miguel diz: Você tem o que precisa para 
agir agora, o resto virá até você quando precisar. Confi e que 
é assim. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/
Tradução: Regina Drumond 

 reginamadrumond@yahoo.com.br

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SOLICITAÇÃO DO ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pode se negar a comprar 1/3 abono de férias, mesmo que todos 
os prazos para a solicitação desse abono sejam respeitados por parte 
do funcionário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER QUANDO O FUNCIONÁRIO APRESENTA UM 
ATESTADO NO DIA EM QUE ESTAVA DE FOLGA PROGRAMADA 
ANTECIPADAMENTE?

Ao atestado médico que atesta afastamento exatamente no dia da 
folga do empregado, será válido para efeito de contagem do período 
de afastamento (limitado a 15 dias), contudo não será remunerado 
novamente, vez que o dia já foi pago na forma de folga.

EVENTOS DE SEGURANÇA E SAÚDE NO E-SOCIAL
Qual o cronograma que o eSocial vai exigir informações PCMSO e PPRA 
(médico e engenheiro), e a obrigação do LTCAT? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENVIAR INFORMAÇÕES SEM CERTIFICADO DIGITAL
Empresa com CNPJ ativo, mas não possui movimento, deve enviar 
informações ao eSocial somente pelo código de acesso? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIOS HÁ 
TRIBUTAÇÃO DE IRRF?

Entendemos que sim tendo por base os arts. 33, 34 e 681 do 
decreto n° 9.580/2018.

TRIBUTAÇÃO DE MÉDICOS RESIDENTES
Na tributação do INSS para médicos residentes há incidência da parte 
do funcionário e da empresa (20%), inclusive a parte de terceiros. 
Qual é a classificação tributária para médicos residentes no e-social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Mais de 20 países já 
desenvolveram estra-
tégias nacionais para 

o tema, a partir do reconheci-
mento da sua importância. Na 
avaliação de pesquisadores, o 
Brasil deveria caminhar nessa 
direção e construir uma política 
nacional própria para essa área.

A posição foi apresentada no 
Seminário Inteligência Artifi -
cial na Transformação Digital, 
promovido ontem (21), em 
Brasília, pelo governo federal, 
em parceria com o Movimento 
Brasil Competitivo. O evento 
reuniu autoridades, acadê-
micos e desenvolvedores de 
soluções em IA para discutir 
os desafi os do campo no país. 
“É urgente pensarmos em uma 
estratégia nacional como outros 
países já fi zeram. Os Emirados 
Árabes, por exemplo, já têm 
um ministro para o tema”, disse 
o secretário de Tecnologia do 
Rio Grande do Sul, Luís Lamb. 

O representante da consul-
toria Gartner Claudio Chauke 
sugeriu que uma estratégia 
nacional começa com o mapea-
mento do que se quer com essa 
tecnologia. O diretor do Insti-
tuto de Tecnologia e Sociedade 
do Rio (ITS), Carlos Affonso 
Souza, deu exemplos de outras 
nações. A China decidiu investir 
pesadamente em pesquisa até 
2020 com o objetivo de ser líder 
do mercado de IA até 2030. Os 
Estados Unidos destacam na 
sua estratégia a importância 
do investimento em pesquisa 
e a observância da diversida-
de, estimulando a presença de 

A posição foi apresentada no Seminário Inteligência Artifi cial na 

Transformação Digital, promovido em Brasília.

Pesquisadores defendem 
uma política nacional de 

Inteligência Artifi cial
A inteligência artifi cial (IA) é uma tecnologia de ponta que deve impactar diversos setores da 
sociedade, da saúde à indústria, passando pela própria administração pública. 

distintos gêneros e raças na 
pesquisa e desenvolvimento 
dessas soluções.

O Brasil tem uma Estratégia 
Digital (E-digital), lançada 
em 2017, com diretrizes mais 
gerais para a transformação 
digital do país. No entanto, o 
Executivo ainda não formulou 
uma política específi ca para 
a pesquisa, desenvolvimento 
e uso de aplicações de inteli-
gência artifi cial.

A representante do Minis-
tério da Ciência e Tecnologia, 

Miriam Wimmer, pontuou que 
a Estratégia Digital do governo 
trata do tema de alguma forma, 
e coloca como ação necessária o 
estímulo à pesquisa, desenvol-
vimento e inovação, bem como 
a capacitação de profi ssionais 
de tecnologia em IA.

A diretriz também elenca 
como ação estratégica avaliar 
os potenciais impactos sociais 
e econômicos de tecnologias 
como a IA, propondo políticas 
que mitiguem seus efeitos 
negativos. Essa preocupação 

com os efeitos foi pontuada 
por todos os participantes. “O 
desenvolvimento de sistemas 
autônomos enseja questiona-
mentos sobre ética e direitos in-
dividuais relativos a revisões de 
decisões automatizadas [como 
a remoção de uma publicação 
no Facebook]. Entre os temas 
que aparecem com frequência 
estão transparência, determi-
nação humana, ética, direitos 
do consumidor, privacidade, 
equidade, segurança”, citou 
Wimmer (ABr).
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Armadilha 
do caçador
de pássa-
ros (bras.)

Grande
planta 

da região 
amazônica

Importan-
te achado 
paleon-
tológico

Artista co-
mo Banksy
ou Eduardo

Kobra
(?) Vegas: 
cidade dos
grandes
cassinos  

Combustí-
vel como

o GNV

Caracteriza
a "época

das vacas
gordas"

Vaso 
que leva

sangue ao
coração 

"(?) 
Rebeldes",
minissérie

de TV  

(?)-estreia,
exibição 
promo-
cional

Sara, em
relação a
Abraão
(Bíblia) 

Caixas de
aço para

transporte
de carga 

"Toda (?)
Será Casti-
gada", peça

teatral 

Estação
(?): labo-
ratório as-
tronáutico

O mais
nobre dos

metais
(símbolo)  

Protocolo
de identi-
ficação na

internet 

A maior
província 
do Canadá

Condição
do item
vendido

no brechó

Museu de
Arte Mo-
derna do

Rio (sigla) 

Antonio
Vivaldi, 

compositor
italiano  

Resumo
escrito
após

reuniões 

Política nacional pú-
blica de saúde bucal

Indira Gandhi,
política indiana 

Suporte
de pneu 
Chácara;
fazendola 

Prêmio anual entregue
aos melhores profis-
sionais do Cinema e
da Televisão dos EUA

Inglês
(abrev.)
Homem
vaidoso 

Taxa do
Detran 

Sobre, em
inglês

Interjeição
típica de
mineiros 
Berros

Ou, em
inglês

Obstrui a
saída de

O cargo de
comissão
no serviço

público
(sigla)

Ocidental
(abrev.) 

Rocha,
em francês
(?) Homem
das Neves:
criatura

mítica da
região do
Himalaia

AVB
GRAFITEIRO
LASORGAS
OPVEIASS

ABUNDANCIA
OCAROLD
DASESPOSA
EINGRR

CONTEINERES

UAIAUIP
URROSDUDA
ROCQUEBEC

IMPZNI
USADOATA

ABOMINAVEL

2/or. 3/das — las — roc. 4/upon. 6/quebec. 11/contêineres — globo de ouro.
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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:

RAFAEL MOREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão assistente con-
tábil, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/153.FLS.070-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(14/07/1987), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 198, bloco 11, apartamento 
204, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Getulio Cesar de Carvalho 
e de Maria Eliana Moreira de Carvalho. BRUNA MORALES CASTRO SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão consultora, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/105.FLS.285V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de março 
de mil novecentos e noventa (01/03/1990), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 
198, bloco 11, apartamento 204, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Osvaldo Silva Junior e de Carmen Silvia Morales Castro Silva.

FERNANDO TENÓRIO NUNES, estado civil solteiro, profi ssão controlador de rotas, nascido 
em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.273-LIBERDADE-SP), São Pau-
lo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (02/02/1983), residente e 
domiciliado Rua Salvador José Maciel, 135, Sítio Morro Grande, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Nunes e de Maria Tenório Nunes. PAULA CRISTINA BERNARDES, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/063.FLS.279-
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e 
dois (27/10/1982), residente e domiciliada Rua Baixada Santista, 286, casa 04, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mario Henrique Bernardes e de Tereza da Costa Barros Bernardes.

ALEXANDRE MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Londrina, Estado do Paraná (CN:LV.A/141.FLS.246 LONDRINA/PR), Londrina, PR 
no dia dezesseis de junho de mil novecentos e setenta e oito (16/06/1978), residente e 
domiciliado Rua Sargento Antônio Jorge de Lima, 41, casa 01, Vila Regina, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marques da Silva e de Maria Aparecida Barbosa da 
Silva. ALINE FERREIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte de 
junho de mil novecentos e oitenta e um (20/06/1981), residente e domiciliada Rua Sar-
gento Antônio Jorge de Lima, 41, casa 01, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Henaldo Emerencio da Silva e de Zilfa Correia Ferreira Silva.

ANDRÉ DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão sub gerente, nascido em neste Dis-
trito (CN:LV.A/054.FLS.124-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de abril 
de mil novecentos e oitenta e um (19/04/1981), residente e domiciliado Rua Damásio 
Pinto, 726, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Emílio da Cruz e de Maria Meliana Maria da Cruz. SUZELI APARECIDA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão arrematadeira, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/045.FLS.288V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de abril de 
mil novecentos e oitenta (08/04/1980), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 726, 
casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Gerôni-
mo da Silva e de Durvalina dos Santos Silva.

GUILHERME AUGUSTO SOARES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão educador 
físico, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos 
e noventa e dois (10/06/1992), residente e domiciliado Rua Isaías Coelho, 41, casa 04, Vila 
Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jessé da Silva Santos e de Eliane Aparecida 
Soares Santos. ANNA GABRIELLA MOSQUÉRA ALCANTARA RABELLO, estado civil 
divorciada, profi ssão advogada, nascida em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, RJ no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (25/08/1988), 
residente e domiciliada Rua Isaías Coelho, 41, casa 04, Vila Brasil, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Luis Paulo de Almeida Rabello e de Véra Lucia Mosquéra Alcantara Rabello.

OSMAR MARTINS, estado civil viúvo, profi ssão segurança, nascido em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de maio de mil novecentos e sessenta 
(24/05/1960), residente e domiciliado Rua Manuel Ribas, 490, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando Martins e de Rosa Maria Martins. MARINETE 
RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil viúva, profi ssão pensionista, nascida em Re-
cife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia quatro de fevereiro de mil novecentos 
e cinquenta e cinco (04/02/1955), residente e domiciliada Rua Manuel Ribas, 490, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria José da Silva.

MAGNO ROBSON MARQUES BEZERRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão vend-
edor, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/196.FLS.243 LIBERDADE/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e um (21/11/1991), 
residente e domiciliado Rua Carancho, 90, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carval-
ho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Magno Robson Marques Bezerra e de Lucia 
Marques Bezerra. STEFANI CRISTINA DA SILVA ANGELO, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/226.FLS.056V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa e cinco (15/04/1995), residente 
e domiciliada Rua Carancho, 90, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristian Ronaldo da Silva Angelo e de Andreia da Silva.

DOUGLAS DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de mecânico, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/227.FLS.280V-PENHA 
DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e nove 
(07/08/1989), residente e domiciliado Rua Amanari, 160, casa 01, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Elias Alves dos Santos e de Marcia Francisca 
da Silva Santos. TATIANE MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão copeira, 
nascida em Maceió, Estado de Alagoas, Maceió, AL no dia quatorze de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (14/09/1994), residente e domiciliada Rua Amanari, 160, 
casa 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicera Maria da Silva.

JOABE VIANA DAS NEVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de pro-
dução, nascido em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/140.FLS.166-MAUÁ/SP), Mauá, SP no 
dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e oito (19/08/1998), residente e dom-
iciliado Rua dos Secadouros, 51, B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Clovis das Neves dos Santos e de Valdete Viana dos Santos. LAURA THAMIRIS SILVA 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/281.
FLS.117V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro de dois mil e um 
(02/11/2001), residente e domiciliada Rua dos Secadouros, 51, B, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos Santos Souza e de Daniela Alves da Silva.

ADMILSON RODRIGUES CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nasci-
do em Piracicaba, neste Estado, Piracicaba, SP no dia nove de junho de mil novecentos 
e oitenta e oito (09/06/1988), residente e domiciliado Travessa Esplanada, 05, Jardim 
Esplanada, 1° Subdistrito de Piracicaba, neste Estado, Piracicaba, SP, fi lho de Ademir 
Aparecido Camargo e de Sonia Aparecida Rodrigues Camargo. TAIS CRISTINE DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa e três (22/01/1993), 
residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 264, Parque do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irapoan Manoel de Lima e de Tania Maria de Lima. 
“Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Piracicaba, neste Estado”

WALLACE DE CASTRO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão coordenador help, nasci-
do em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/205.FLS.007-BUTANTÃ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e um (20/10/1991), residente e 
domiciliado Rua Novo Acon, 40, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edison Alves dos Santos e de Lucimar Maria de Castro Santos. THAIZE 
DIVA PINHEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatua-
pé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa e 
dois (29/07/1992), residente e domiciliada Rua Novo Acon, 40, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Eduardo Alves e de Maria Aparecida 
Pinheiro da Silva.

MIKE CARVALHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em Guarul-
hos, neste Estado (CN:LV.A/599.FLS.233-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no 
dia vinte e sete de março de dois mil e um (27/03/2001), residente e domiciliado Rua Benjoe-
iro, 15, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir André da Silva e de Nilza 
de Carvalho Dias. PALOMA MARIA PEDROSO DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.226-SAPOPEMBA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de março de dois mil e um (29/03/2001), residente e 
domiciliada Rua Córrego do Jacu Peval, 79, A casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Amauri Marcelo de Paula Filho e de Lourdes Pedroso de Jesus.

ALEX CAVALCANTE CALADO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de farmácia, na-
scido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de 
mil novecentos e setenta e oito (14/09/1978), residente e domiciliado Rua Benedito Gianelli, 
291, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carmelito Cavalcante 
Calado e de Aide Martins Cavalcante Calado. DENISE GLINIS RODRIGUES MARTINS, es-
tado civil divorciada, profi ssão consultora de relacionamento, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e oitenta e três (14/03/1983), 
residente e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 291, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Augusto Alves Martins e de Eunice Rodrigues Martins.

VINICIUS DA SILVA GOMES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/382.FLS.270V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de 
julho de dois mil (21/07/2000), residente e domiciliado Rua Cana de Açúcar, 19, A, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademilton Oliveira Souza e de Ana Paula da Silva 
Gomes. SHIRLEY MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/337.FLS.081-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
março de mil novecentos e noventa e nove (25/03/1999), residente e domiciliada Rua do 
Cloro, 82, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicentino Dionisio Galdino da 
Silva e de Maria das Neves Bezerra da Silva.

VITOR MORALES SANCHEZ, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e setenta 
e oito (17/04/1978), residente e domiciliado Rua Salim Jorge Id, 62, casa 02, Vila Corberi, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Angelo Morales Sanchez e de Miriam Correia 
Morales. RAQUEL BISETTE ALVAREZ, estado civil divorciada, profi ssão professora, na-
scida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e cinco (10/01/1985), residente e domiciliada Rua Salim Jorge Id, 
62, casa 02, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael Marques Alvarez e de 
Nilza Bisette Alvarez.

RAFAEL ROMAN LIMA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(29/01/1986), residente e domiciliado Rua Mário Capuano, 82, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Martins de Lima e de Miriam de 
Almeida Roman Lima. CAROLINE MANUEL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP no dia primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e dois (01/11/1992), residen-
te e domiciliada Rua Serra do Mar, 590, Jardim Paineira, Itaquaquecetuba, neste Estado, 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Adelson Silva dos Santos e de Lourença Rodrigues Manuel. 
“Cópia Enviada pelo Ofi cal de R.C.P.N de Itaquaquecetuba, neste Estado”

GABRIEL PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar comercial, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/286.FLS.091V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e sete (19/08/1997), residente e 
domiciliado Rua Serra de São Domingos, 1602, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Creomar Dias da Silva e de Eliane Pereira de Andrade Silva. DAIANE RO-
DRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/123.FLS.243 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (04/08/1994), residente e domiciliada 
Avenida Caititu, 482, casa A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Djalma Rodrigues da Silva e de Helenilza Santos da Silva.

GILBERTO FERREIRA DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista carreteiro, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.211-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (08/01/1979), resi-
dente e domiciliado Rua Arceburgo, 07, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jair Ferreira de Queiroz e de Maria de Lourdes Ferreira de Queiroz. LUCINEIDE QUITÉRIA 
BERNARDINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vas-
concelos, neste Estado (CN:LV.A/017.FLS.210-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz 
de Vasconcelos, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e um (05/10/1981), 
residente e domiciliada Rua Piacatu, 52, casa 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Caetano Vitalino da Silva e de Quitéria Bernardina da Silva.

JOSÉ ANTONIO MALAQUIAS NETO, estado civil divorciado, profi ssão servidor público es-
tadual, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia três de novembro de mil 
novecentos e oitenta e um (03/11/1981), residente e domiciliado Rua Itapetininga, 59, Cidade 
Soberana, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lho de José Antonio Malaquias Filho 
e de Maria Aparecida Malaquias. MONALISA MARTINS DA SILVA SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Miguelópolis, neste Estado (CN:LV.A/013.FLS.099 
MIGUELÓPOLIS/SP), Miguelópolis, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e 
noventa e quatro (14/11/1994), residente e domiciliada Rua Erva Prata, 616, casa 01, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mereu dos Santos e de Recilda Martins 
da Silva.

RAFAEL CAIO FERRAZ, estado civil divorciado, profi ssão técnico em química, nascido em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecen-
tos e noventa e três (28/08/1993), residente e domiciliado Rua Antônio Moura Andrade, 533, 
apartamento 231, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Ferraz e de Maria Madale-
na Toniatti. THAYNÁ DOS SANTOS FIDELIX, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de re-
posição, nascida em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV-A 085,FLS.012-1º DISTRITO DE 
ARAPIRACA/AL), Arapiraca, AL no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e 
seis (27/04/1996), residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 533, apartamento 
231, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião dos Santos Fidelix e de Cicera Georgina 
dos Santos Cardoso.

WESLEY EDGAR PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em Subdistri-
to Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.051-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (18/02/1992), residente e domi-
ciliado Avenida Líder, 2760, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio 
Pereira e de Elenildes Ribeiro Pereira. KELLY RODRIGUES DE MEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Xique-Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/027.FLS.004-XIQUE 
XIQUE/BA), Xique-Xique, BA no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa 
e nove (25/09/1999), residente e domiciliada Rua Noite Verde, 25, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Almir de Meira e de Maria Neusa Rodrigues de Meira.

JULIANA TAVARES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/399.FLS.044-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (17/02/1995), residente 
e domiciliada Rua Laura Bossi, 65, bloco C, apartamento 11, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriana Tavares. SANDRA FONTES 
DIACENCO, estado civil solteira, profi ssão assistente de faturamento, nascida em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/220.FLS.088-BELENZINHO/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (27/10/1968), 
residente e domiciliada Rua Laura Bossi, 65, bloco C, apartamento 11, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Timotei Diacenco e 
de Zuila Fontes Diacenco.

OSWALDO FRANCISCO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A 050,FLS.112-CERQUEIRA CÉSAR/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e setenta e um (15/04/1971), 
residente e domiciliado Travessa Nossa Senhora Aparecida, 45, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Matilde Francisca Alves. JACINEIDE GONÇALVES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Uauá, Estado da Bahia 
(CN:LV-A 001,FLS.093-DISTRITO DE SERRA DA CANABRAVA-UAUÁ/BA), Uauá, BA 
no dia três de abril de mil novecentos e sessenta e sete (03/04/1967), residente e dom-
iciliada Travessa Nossa Senhora Aparecida, 45, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ciriaco José da Silva e de Inêz Gonçalves da Silva.

RONALDO DA CONCEIÇÃO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/081.FLS.233V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e sete (01/05/1987), residen-
te e domiciliado Rua Pedro Canal, 54, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Severino Matias Alves e de Maria Josefa da Conceição Alves. VALÉRIA GRASIELLA 
TAVARES DE MELO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Carpina, 
Estado de Pernambuco, Carpina, PE no dia dezoito de novembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (18/11/1989), residente e domiciliada Rua Pedro Canal, 54, Vila Gil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Vieira de Melo e de Maria Tavares da 
Conceição.

GIOVANNI ROCHA NOVAES, estado civil solteiro, profi ssão assistente, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/221.FLS.113V-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e noventa e sete (05/04/1997), 
residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2495, bloco D, apartamento 43, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Pereira Novaes e de Maria Geralda Rocha 
Novaes. JULIANA DA SILVA PASCHOAL, estado civil solteira, profi ssão analista de 
suporte, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.079V-VI-
LA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e no-
venta e seis (04/09/1996), residente e domiciliada Rua Zélia Frias Street, 225, Jardim 
Brasília, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Vander Roberto Paschoal e de Débora 
Batista da Silva Paschoal.

BRUNO DA SILVA RODRIGUES BUENO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ger-
al, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-219,FLS.288V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (06/02/1995), residente 
e domiciliado Avenida Príncipe do Grão-Pará, 136, casa 10, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Paulo Rodrigues Bueno e de Tatiana da Silva 
Pinto. NATÁLIA CATARINA PIAI, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, na-
scida em Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV-A 281,FLS.128V-BUTANTÃ/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(23/12/1997), residente e domiciliada Avenida Príncipe do Grão-Pará, 136, casa 10, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adnilson Miralha Piai e de Edna 
Maria da Silva.

RENATO DA SILVA FRANÇA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de injetora, nascido em Carapicuiba, neste Estado (CN:LV.A/111.FLS.191-CARAPI-
CUIBA/SP), Carapicuiba, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (13/01/1989), residente e domiciliado Rua Amor de Índio, 35, casa 03, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose de França 
Ferreira Filho e de Irene da Silva França. KATHLEEN DOS SANTOS PEREIRA, es-
tado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado 
(CN:LV.A/111.FLS.176V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (18/09/1994), residente 
e domiciliada Rua Amor de Índio, 35, casa 03, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira e de Maria Auxiliadora dos 
Santos Brito.

PAULO ROBERTO FERREIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, na-
scido em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/042.FLS.031 URUÇUCA/BA), Ilhéus, BA no 
dia onze de outubro de mil novecentos e setenta e seis (11/10/1976), residente e domi-
ciliado Rua Tineciro Icibaci, 2200, bloco C, apartamento 44, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nilson Ferreira Santos e de Lindinalva Bispo dos Santos. ROSELI 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estoquista, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/009.FLS.254V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de 
mil novecentos e setenta e sete (05/05/1977), residente e domiciliada Rua Tineciro Ici-
baci, 2200, bloco C, apartamento 44, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reginaldo da Silva e de Adelia Miguel da Silva.

LOURIVAL VAZ, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e sessenta 
(03/11/1960), residente e domiciliado Rua George Guynemer, 218, Parque Edu Chaves, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Lourival dos Santos Vaz e de Nair Bezerra dos 
Santos Vaz. RAQUEL NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são técnico de enfermagem, nascida em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/110.
FLS.116-ITABUNA/SP), Itabuna, BA no dia dez de dezembro de mil novecentos e seten-
ta e sete (10/12/1977), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 726, apartamento 11-
A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
José Jaime dos Santos e de Bernadete Nascimento dos Santos.

VANDERLEI DE SOUSA SENA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.037-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e setenta e 
cinco (18/07/1975), residente e domiciliado Rua Rainha da Noite, 707, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Alves de Sena e de Maria Auxiliadora de 
Sousa Sena. AMANDA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/255.FLS.287-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (13/01/1989), 
residente e domiciliada Rua Rainha da Noite, 707, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio de Sousa Lima.

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
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O pretendente: FILIPE BEZERRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em Osasco - SP, no dia 10/10/1992, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Francisco de Souza e de Elieneide Bezerra 
de Souza. A pretendente: PATRÍCIA MOSSATO CAMPIANI, estado civil solteira, 
profi ssão analista de administração, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/04/1996, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Campiani e 
de Marcia Cristina Mossatto Campiani.

O pretendente: CÉLIO HOLANDA CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/05/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino de Holanda Cavalcante e de Maria 
do Carmo Gonçalves Cavalcante. A pretendente: PRISCILA MOISÉS MATIAS, estado 
civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Paranapanema - SP, no dia 25/11/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Matias da 
Silva e de Marineide Moises Matias.

O pretendente: FÁBIO LUIS PINTER CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/08/1989, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elci Celso Cardoso e de Zelma Pinter Cardoso. A 
pretendente: CAROLINE MARIA CAPO, estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcus Antonio Capo e de Magali Pousa Capo.

O pretendente: ANDERSON ANDRÉ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
representante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/02/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero André dos Santos e de 
Angela Palmieri André dos Santos. A pretendente: VIVIAN TOLEDO AUGUSTO, es-
tado civil divorciada, profi ssão gerente de contas, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/05/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando 
Augusto e de Dilma Maria Toledo Augusto.

O pretendente: RENAN PORFIRIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/03/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidneia Maria da Silva. A pretendente: ANA CLAUDIA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 08/02/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Aparecido de Oliveira e de Aparecida de Fatima Pereira Leite de Oliveira.

O pretendente: MARCELO CEZARINI DE OLIVEIRA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão 
lojista, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Marcos de Oliveira Maia e de Marcia Cezarini de Oliveira Maia. A 
pretendente: LETÍCIA DA SILVA MACHADO, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/01/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Machado e de Elida Deoclides da Silva Machado.

O pretendente: JORGE EUCLIDES BATISTA FERREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão micro empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/04/1961, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Euclides Batista Ferreira e de 
Aparecida dos Anjos Baptista Ballagueiro. A pretendente: RITA DE CÁSSIA SILVA 
SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão micro empresária, nascida em Riacho 
de Santana - BA, no dia 22/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Joaquim da Silva Santana e de Idalina Ana de Jesus.

   O pretendente: FILIPHE DE PAULA NUNES MESQUITA, estado civil solteiro, 
profi ssão médico veterinário, nascido em Cuiabá - MT, no dia 18/05/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Batista Mesquita e de 
Damares de Paula Nunes Mesquita. A pretendente: RUTH PEREIRA DOSSO, estado 
civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Caxias do Sul - RS, no dia 24/07/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rogerio Dosso e de 
Carina Pereira Dosso.

O pretendente: RODRIGO MORAIS POLINO, estado civil solteiro, profi ssão executivo 
de vendas, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/11/1981, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leonardo Polino e de Ana Maria Fatima Morais 
Polino. A pretendente: DANIELLE PONGELUPPE, estado civil solteira, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/01/1986, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rineu Pongeluppe Neto e de Yara Maria 
Corazzi Pongeluppe.

O pretendente: JOSÉ SANDRO GOMES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
frentista, nascido em Condado - PE, no dia 23/11/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Gomes da Silva e de Elizabete Gomes da 
Silva. A pretendente: ADRIANA AGUERA, estado civil divorciada, profi ssão recep-
cionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/01/1974, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oscar Aguera e de Ana Maria Aguera.

O pretendente: BRUNO NICOLETTI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de seguros, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/04/1990, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Porfi rio de Oliveira e de Mariza 
Carrasco Nicoletti de Oliveira. A pretendente: CAMILA NICOLINI SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/05/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hernando dos Santos 
Filho e de Magna Helena Silva e Santos.

O pretendente: LEANDRO BENTO CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/12/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Colares Cavalcante e de Maria 
Ironeide Saraiva Bento Cavalcante. A pretendente: VIVIANE APARECIDA DA SILVA 
COÊLHO, estado civil divorciada, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Floriano - PI, 
no dia 15/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio José Feitosa Coêlho e de Lucia Helena Oliveira da Silva.

O pretendente: RICARDO GHELLERO MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/02/1984, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Pereira Marques e de Sueli Aparecida 
Ghellero Marques. A pretendente: HELLEN CRISTINA DE JESUS SOUZA, esta-
do civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em São Paulo - SP, no dia 
06/03/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
Lucia de Jesus Souza.

O pretendente: MARCIO ALVES MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Feira de Santana - BA, no dia 28/11/1978, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Pereira Marques e de Raimunda Alves 
Marques. A pretendente: KELLY CRISTINA COSTA PEREIRA RAMOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/02/1990, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de David Eduardo Ramos e de 
Laura Andreza Costa Pereira.

O pretendente: ALEJANDRO DA SILVA RAMOS CORDEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/09/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alejandro Ramos Cordero e de 
Maria Celia Pereira da Silva. A pretendente: ÉVELLYN SANTOS CARVALHO DE 
ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Itabuna - BA, no 
dia 08/08/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carvalho de Andrade e de Lucilene Silva Santos de Andrade.

O pretendente: IVAN LUÍS DUARTE FORTI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Piracicaba - SP, no dia 26/02/1985, residente e domiciliado em Piracicaba 
- SP, fi lho de Luiz José Forti e de Alzira Ramos Duarte Forti. A pretendente: SIRAN-
NY GUILLAUMON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão engenheira 
mecânica, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/10/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Irani Pereira da Silva e de Lisette Aparecida 
Guillaumon Pereira da Silva.

O pretendente: LINNEU AVELINO BROTTO, estado civil divorciado, profi ssão veterinário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lineu Mário Brotto e de Maria José Avelino Silva Brotto. A pre-
tendente: THAIS SIMÕES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em São Bernardo do Campo - SP, no dia 20/11/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Auro Antonio Simões de Souza e de Leila Aparecida 
Oneda Simões de Souza.

O convivente: CARLOS EDUARDO DE SOUZA DINIZIO, estado civil divorciado, 
profi ssão gerente de TI, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 23/03/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Dinizo e de Elisabeth 
Aparecida de Souza Dinizo. A convivente: KELLY FERREIRA CONDE SELAS, estado 
civil solteira, profi ssão analista de TI, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/05/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Manuel Condes 
Selas e de Marly Dias Ferreira Conde Selas.

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:

 

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: HEDLEI MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, solteiro, funcionário 
público estadual, natural de Ilha Solteira, SP, no dia (28/08/1978), residente e domicilia-
do no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Jarbas Medeiros e de Lenice Pereira dos 
Santos Medeiros. A pretendente: REBECCA VILELA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, solteira, pedagoga, natural de São Paulo, SP, no dia (16/03/1990), residente 
e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Dorival Rodrigues dos Santos e 
de Helena Peixoto Vilela dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO MESQUITA, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, 
natural nesta Capital, Santa Cecília, SP, no dia (15/09/1986), residente e domiciliado no 
Jardim Paulistano, São Paulo, SP fi lho de Francisco Mesquita Neto e de Monica Orsatti 
Bobbio Mesquita. A pretendente: ÍSIS FIORELLO DE OLIVEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, médica, natural de Santa Rita do Passa Quatro, SP, no dia (05/05/1990), 
residente e domiciliada no Jardim Paulistano, São Paulo, SP, fi lha de Evandro de Oliveira 
Júnior e de Suzie Barioni Fiorello de Oliveira.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: RONALDO SILVA FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado de estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Chaves Fernandes e de 
Osmarina da Silva Fernandes. A pretendente: ARIANA FERNANDES DA SILVA BRITO, 
estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (17/03/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Teotonio 
Fernandes da Silva Brito e de Maria Fernandes Ribeiro.

O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manu-
tenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Suzie Aparecida de Oliveira. A pretendente: VANESSA 
MACEDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/07/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mauro Sergio da Silva e de Andrelina Alves Macedo Silva.

O pretendente: KALED HUSSEIN SOUEID JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão quimico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Kaled Hussein Soueid e de Andréa Oliva de Queiroz Soueid. A 
pretendente: BEATRIZ DIAS ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Daniel dos Santos Araujo e de Adriana Santos Dias.

O pretendente: WELLINGTON SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de educação, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fausto Cipriano de Souza e de Edil Santos de Souza. A 
pretendente: ROSALIA CARNEIRO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Mundo Novo, BA, no dia (02/09/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves Lima e de Raimunda Carneiro da Silva.

O pretendente: JACKSON QUIRINO LOPES, estado civil divorciado, profi ssão comprador, 
nascido em Suzano, SP, no dia (06/11/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Quirino Lopes e de Maria Cavalcanti Lopes. A pretendente: 
DANIELA FROTA BRITO, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/08/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Brito da Silva e de Vera Lúcia Ferreira Frota Silva.

O pretendente: SERGIO PEREIRA DANTAS, estado civil divorciado, profi ssão pintor residen-
cial, nascido em Marilia, SP, no dia (26/01/1965), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Armelindo Dantas e de Teodolfi na Pereira Dantas. A pretendente: ROSA 
HELENA FILETO, estado civil divorciada, profi ssão babá, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(22/07/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisca Fileto.

O pretendente: ANTÔNIO CARLOS DE SOUSA FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Russas, CE, no dia (30/05/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Assis de Freitas e de Maria Zélia de Sousa 
Freitas. A pretendente: VANESSA CAMPOS DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Belo Jardim, PE, no dia (16/06/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Inacio de Freitas e de Josefa Campos de Freitas.

O pretendente: RICARDO RODRIGUES COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia 16/07/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues Dias Filho e de Maria Bernadete 
Costa. A pretendente: LAYS SILVA COUTO, estado civil solteira, profi ssão educadora, 
nascida em Suzano, SP, no dia (12/01/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Denilce Aparecida Silva Couto.

O pretendente: FLAVIO FERREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão empre-
sário, nascido em Santo André, SP, no dia (18/09/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Lucia da Silva. A pretendente: TATIANE FEITOSA 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marcio Lopes do Nascimento e de Sandra Ferranti Feitosa do Nascimento.

O pretendente: SAUL CARDOSO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
de aplicativo, nascido em Caraí, MG, no dia (08/01/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Pereira Alves e de Maria Neuza Alves Cardoso. 
A pretendente: LUCIANA GOMES DUARTE, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em Caraí, MG, no dia (12/01/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira Duarte e de Maurila Gomes Pereira.

O pretendente: REGINALDO ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Geraldo Alves da Silva e de Maria Jose da Silva. A pretendente: ROSE 
NUNES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Dourados, 
MS, no dia (22/01/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Geraldo Policarpo Gonçalves e de Maria Luiza Nunes.

O pretendente: GUILHERME SILVA COMITO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Wilke Marcos Comito e de Lidia Pereira da Silva Comito. A pretendente: 
JOYCE ALVES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (26/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joventino Alves Barbosa Filho e de Neusa Maria de Jesus.

O pretendente: WILLIAN COSTA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Madalena da Rocha e de Rosemeire Costa da Rocha. 
FERNANDA APARECIDA MARCELINO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Nascimento Marcelino Dias e de Isabel Cristina da 
Silva Marcelino.

O pretendente: REGINALDO CHAGAS, estado civil divorciado, profi ssão ajudante de 
marcineiro, nascido em Aracaju, SE, no dia (02/08/1962), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aureliano Francisco Chagas e de Maria Elza Chagas. A 
pretendente: LUSINETE DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, 
nascida em Mascote, BA, no dia (13/12/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Natanael Carvalho dos Santos e de Augusta Ribeiro de Jesus.

O pretendente: ANTONIO DE SOUSA NEVES, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Boninal, BA, no dia (03/06/1958), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Antonio das Neves e de Lindaura Maria das Neves. A pretenden-
te: MARIA ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Limoeiro de Anadia, AL, no dia (14/05/1962), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nilo Araujo dos Santos e de Maria Guiomar dos Santos.

O pretendente: JHONY FERREIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (06/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Silva Lima e de Neusa Maria Ferreira do Nascimento. A pretendente: 
DENISE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (04/10/1992), residente e domiciliada Rua 
Orvalheira, 32, casa, Jardim Camargo Novo, neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Domingas Rodrigues de Matos.

O pretendente: REGINALDO NASCIMENTO GOMES, estado civil solteiro, profi ssão 
aposentado, nascido em Salvador, BA, no dia (31/03/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natanael Araujo Gomes e de Maria de Fatima Gomes. A 
pretendente: KATE TATIANE LINO, estado civil solteira, profi ssão tecnica de farmarcia, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Batista Lino e de Maria Jose Santos Lino.

O pretendente: GABRIEL NUNES DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/12/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alipio do Espirito Santo e de Marta Nunes de 
Gusman. A pretendente: PRISCILA GOMES DE ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aildo Gomes de Arruda.

O pretendente: GABRIEL VINICIUS DE CASTRO PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (28/06/1996), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicentino Graciliano de Paiva e de Márcia 
Rosânea de Castro. A pretendente: NATALI DE SOUZA JUDICE, estado civil solteira, 
profi ssão babá, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga de Gouvea Judice e de Sandra 
Regina de Souza Judice.

O pretendente: NIVALDO LAIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão pintor 
de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Oliveira e de Vera Lucia de Oliveira. A 
pretendente: MICHELI FRANCINE DO NASCIMENTO GOMES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tres Rios, RJ, no dia (12/01/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo de Oliveira e de Cristiane 
Aparecida do Nascimento Gomes.

O pretendente: JONATHAN APARECIDO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão auxiliar de importação, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Manoel do Nascimento e de 
Maria Aparecida Freire. A pretendente: KATHLEEN CRISTINA SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/03/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdecir da Silva Souza Junior e de 
Ana Cristina Teodoro.

O pretendente: IAGO NASCIMENTO PEDRO, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Ferreira Pedro e de Analia Souza do Nascimento 
Silva. A pretendente: BRUNA APARECIDA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Batista Rodrigues e de Iranilde Aparecida 
de Almeida Rodrigues.

O pretendente: DANILO PRANDO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de confecções, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/05/1991), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Soares de Almeida e de Solange 
de Fatima Prando. A pretendente: LAIANE DOS SANTOS FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão repositora, nascida em Bauru, SP, no dia (21/05/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edinaldo Ferreira da Silva e 
de Maria José dos Santos Ferreira.

O pretendente: VALDECI VIEIRA VALES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Mombaça, CE, no dia (26/12/1969), residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Elias Vales Diniz e de Antonia Félis Vieira. A pretendente: 
BENEDITA LÚCIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/05/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Aparecido de Oliveira e de Rosa Maria de Oliveira.

O pretendente: FLAVIO BARBOSA CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Cardoso da Silva e de Rosimeire Barbosa da 
Silva. A pretendente: PAMELA BEATRIZ DOS SANTOS SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/12/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Serafi m de Souza e de Valdicelia 
Querino dos Santos.

O pretendente: THIAGO VIRGILIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Eduardo da Silva e de Silvinha Mariana 
de Oliveira Ribeiro. A pretendente: ANA CAROLINA CARDOSO DE ANDRADE, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (25/12/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Aparecido de Andrade e de Maria de Fatima Cardoso de Andrade.

O pretendente: JOÃO BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Valença, RJ, no dia (23/03/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Inacio da Silva e de Manoelina de Oliveira Silva. A 
pretendente: JOSEFINA MARIA MOURA OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
diarista, nascida em Macarani, BA, no dia (13/07/1965), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leolino Bento Moura e de Rosalina Maria de Jesus.

O pretendente: ROGÉRIO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1981), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Mauricio de Oliveira e de 
Izabel dos Santos Oliveira. A pretendente: JOZICLEIDE DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Olho d'Agua do Casado, AL, no dia (19/03/1981), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Inacio dos 
Santos e de Maria Aparecida dos Santos.

O pretendente: DANIEL SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operadora de 
caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aecio de Jesus Santos e de Ednolia Silva Souza. A 
pretendente: GABRIELA GOMES SOARES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (11/07/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Ribeiro Soares e de Matilde Gomes do Vale Ribeiro Soares.

O pretendente: GUILHERME ESTUARTE DA SILVA MACIEL, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1989), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nilson Sousa Maciel e de Josefa 
Bezerra da Silva Maciel. A pretendente: JESSICA CRISTINA DE PIERI UTSUNI, es-
tado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/12/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Utsuni e de 
Viviane Cristina de Pieri Utsuni.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANDERSON ALVES MENDES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Mendes de Souza e de 
Damiana Alves dos Santos. A pretendente: JOSILEIDE MARIA DO SANTOS, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 
14/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Inocencio dos 
Santos e de Maria Avelina da Conceição Santos.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA, profi ssão: logista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/2000, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Rita Aucilanda Oliveira. A pretendente: REBECA MAGALHÃES DE 
MOURA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 18/05/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Ananias de Moura e de Ilda Pereira Magalhães.

O pretendente: WESLEY FRANÇA DE SANTANA, profi ssão: aux. de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo José de Santana e de 
Isis Maria de França. A pretendente: INGRID OLIVIA DE SOUZA MORAES SILVA, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio da Silva 
e de Aparecida de Jesus de Souza Moraes.

O pretendente: MANOEL MISSIAS DE SOUZA, profi ssão: op.de tratamento de 
enfl uentes, estado civil: solteiro, naturalidade: Entre Rios, BA, data-nascimento: 
23/02/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim dos Santos de 
Souza e de Maria Francisca de Souza. A pretendente: ALANA SILVA DIAS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itororó, BA, data-nascimento: 11/09/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jailton Nascimento Dias e de 
Marizeide Santos Silva.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, profi ssão: jovem aprendiz, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves de Oliveira Filho e de Roseli Silvestre 
de Oliveira. A pretendente: LARISSA LUIZ PEDROSO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Luis Pedroso e de Cristina Maria Luiz 
Pedroso.

O pretendente: FILIPE JOSE MUNIZ DE OLIVEIRA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/06/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Muniz de Oliveira e de Eurisa Maria 
Malaquias. A pretendente: LARISSA PINHEIRO ALVES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/06/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Conceição Alves e de Andreia da Silva 
Pinheiro.

O pretendente: ALCIMAR GILBERTO MATOS VARELA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taguatinga, DF, data-nascimento: 05/06/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Valter Varela e de Maria Ilza Bomfi m de 
Matos. A pretendente: ANDRÉIA XAVIER PINHEIRO, profi ssão: aux. de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1978, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alcides Agostinho Pinheiro e de 
Carmelita Xavier Pinheiro.

O pretendente: FÁBIO SERRA SANTOS, profi ssão: agente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Pedro dos Santos e de Marilene 
Serra dos Santos. A pretendente: ROZANGELA SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Leonildo de Oliveira 
e de Cicera Oliveira do Nascimento.

O pretendente: GABRIEL DOS SANTOS MARQUES, profi ssão: repositor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Walquiria dos Santos Marques. A pretendente: 
PAULA VICTORIA SILVA MARTINS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Juazeiro, BA, data-nascimento: 16/01/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Aloizio Barbosa Martins e de Claudia Lucia Silva Martins.

O pretendente: ROBSON CAVALCANTE FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Donizeti Clementino Ferreira e de Maria 
De Fatima Cavalcante Ferreira. A pretendente: HELENICE MARIA DOS SANTOS, 
profi ssão: empacotadora, estado civil: divorciada, naturalidade: Campinas, SP, data-
nascimento: 03/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
Bispo dos Santos e de Maria José da Silva.

O pretendente: RICARDO DAMIÃO SALGADO DE SOUZA, profi ssão: cobrador onibus, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1977, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Benvindo de Souza e de Nair Salgado. 
A pretendente: DENISE APARECIDA DA SILVA FREIRES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Reis Freires e de Iára Solange da Silva.

O pretendente: VAGNER DE DEUS LEÃO, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/08/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Veraldino Mendes Leão e de Laura de Deus Leão. 
A pretendente: BRUNA SOARES SANTOS, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Abenilson Soares Santos e de Veralucia de Souza Soares.

O pretendente: ELIZON LUIZ PAIXÃO JUNIOR, profi ssão: técnico eletrônico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 09/05/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elizon Luiz Paixão e de Maria Paula Nunes 
da Silva. A pretendente: SALOMÉ RAIMUNDA DOS SANTOS, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vicente Gomes dos Santos e de 
Francisca Raimunda dos Santos.

O pretendente: GUILHERME ALMEIDA LEÃO, profi ssão: assistente de cadastro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Barretos, SP, data-nascimento: 28/06/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Edson Cornelio Leão e de Ephigenia 
Fernandes de Almeida. A pretendente: MARIA APARECIDA DOS SANTOS COSTA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/02/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlito 
Crescencio da Costa e de Maria José dos Santos Costa.

O pretendente: EDSON DOS SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1962, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Felix dos Santos e de Maria Emilia dos Santos. A 
pretendente: SANDRA APARECIDA MALAMAN KATZMAN, profi ssão: do lar, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lha de Cidalino Malaman e de Michelina Fernandes 
Malaman.

O pretendente: GILSON LIMA SANTANA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Planalto, BA, data-nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nedilton Machado Santana e de Edinilva Lima Santana. A pretendente: 
SUELY MILENE GONÇALVES DE ARAUJO, profi ssão: op. de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/07/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Alex Araujo e de Patricia Gonçalves dos Santos.

O pretendente: CLAUDIO BASSI, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1957, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Orvalino Bassi e de Edith da Silva Bassi. A pretendente: RAFIZA 
FADUL PEREZ, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 12/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Oswaldo Perez Filho e de Luiza Jorge Fadul.

O pretendente: EDMAR ROCHA BRANDÃO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São João do Paraíso, MG, data-nascimento: 20/08/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Amarildo Rocha Brandão e de Eldy Maria da 
Rocha. A pretendente: LAÍS ANDRADE DO EGITO, profi ssão: nutricionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São João do Paraiso, MG, data-nascimento: 20/02/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José do Egito e de Dolcina Andrade do Egito.

O pretendente: THIAGO FERREIRA COELHO, profi ssão: fi scal de caixa, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira Coelho e de Maria Reini de Oliveira. 
A pretendente: ALINE DA SILVA AMORIM, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Amorim e de Francisca Maria 
Bezerra da Silva Amorim.

O pretendente: ROBSON OLIVEIRA SILVINO, profi ssão: educador fi sico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/06/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Silvino e de Aparecida Araujo Oliveira. A 
pretendente: PATRICIA GOMES DE MOURA, profi ssão: bancaria, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomes de Moura Neto e de Marluce Medeiro Gomes.

O pretendente: WILLIAM YOSHIO ONO, profi ssão: bancario, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Yoshimi Ono e de Hisai Kawahara Ono. A pretendente: 
LETICIA AYUMI MATSUBARA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Yoshiharu Matsubara e de Eunice Setsu Matsubara.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE DOS SANTOS, profi ssão: zelador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elza Yara dos Santos. A pretendente: ARLETE 
DE JESUS PEDREIRA, profi ssão: controladora de acesso, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 15/02/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ademilson Alves Pedreira e de Neuza Pinheiro de Jesus.

O pretendente: MARINO GALHARDO BRAVI, profi ssão: aux.administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marino Felician Bravi e de Sueli da Conceição 
Galhardo. A pretendente: FERNANDA NALI FRANÇA, profi ssão: administradora 
empresas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
30/12/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nelson França e de Rita 
de Cassia Nali França.

O pretendente: PAULO CESAR SANTANA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cesar Augusto Santana Santos e de Reinalda Pires 
Santos. A pretendente: MAYRA SIQUEIRA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo José Siqueira e de Aurea Maria Silva Lima.

O pretendente: GIVANILDO ROBERTO DA SILVA, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/08/1976, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Roberto da Silva e de Lucia Paulina da Silva. A 
pretendente: CÉLIA REGINA FERNANDES DANTAS, profi ssão: costureira, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1979, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Fernandes Dantas e de Maria do Socorro Dantas.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS ROMÃO, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Monte Alegre de Sergipe, SE, data-nascimento: 20/06/1964, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Joaquim Romão e de Maria 
José da Conceição. A pretendente: ADRIANA RODRIGUES SOARES, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 
07/03/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcelino Soares de 
Sousa e de Idelzuite Rodrigues de Sousa.

O pretendente: LEANDRO SANTANA DE ALMEIDA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/05/1986, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel de Almeida Cruz e de Valdirene Santana Cruz. A 
pretendente: JULIANA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Fernando Pereira dos Santos e de Marcia Regina da Silva.

O pretendente: MARCOS MEDEIROS SANTOS, profi ssão: tecnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Alves dos Santos e de Lucilene 
Moura de Medeiros Santos. A pretendente: DELIRES FORTUNATO, profi ssão: aux.
produção, estado civil: solteira, naturalidade: Itaituba, PA, data-nascimento: 27/09/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Angelita Fortunato.

O pretendente: MATEUS GOMES DE SOUZA, profi ssão: enfermeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Teofi lo Otoni, MG, data-nascimento: 13/04/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Gladston Gomes de Souza e de Maria 
Lima de Souza. A pretendente: ALCILANE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
lavradora, estado civil: solteira, naturalidade: São José da Safi ra, MG, data-nascimento: 
13/08/1993, residente e domiciliada em São José da Safi ra, MG, fi lha de Nelsino Pereira 
dos Santos e de Terezinha Pereira dos Santos.

O pretendente: DANILO DE LUCENA ALVES, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Alves Neto e de Josefa Maria de Lucena 
Alves. A pretendente: ADRIELLE MOTA OLIVEIRA DE SOUSA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jean Carlos Oliveira de Sousa e de 
Adriana Mariano Mota de Sousa.

O pretendente: BRENO SAMUEL DIAS DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taiobeiras, MG, data-nascimento: 14/05/1999, residente e 
domiciliado em Vargem Grande do Rio Pardo, MG, fi lho de José Antunes de Souza e de 
Regina Dias de Oliveira. A pretendente: QUEREN MONIQUE LEITE, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Levid Santana Leite e de Aleia Dimas Leite.

O pretendente: LEOPOLDO ALVES PEREIRA NETO, profi ssão: eletricista de rede, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Touros, RN, data-nascimento: 19/10/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Cardozo Barbosa e de Lucineide 
Bandeira Pereira Barbosa. A pretendente: TALITA PEREIRA NASCIMENTO, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Gobbo Nascimento e de 
Mirailde Pereira Nascimento.

O pretendente: ALAN RODRIGUES ARAUJO, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 04/01/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Bosco de Andrade Araujo e de Maria José Rodrigues 
de Sousa Araujo. A pretendente: GENI ALVES ARANDA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Aranda e de Francisca Alves Aranda.

O pretendente: PEDRO LUCAS GOUVEIA DA SILVA, profi ssão: estagiario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Francisco da Silva e de Nezila Cezar 
Gouveia. A pretendente: AMANDA CRISTINA DA SILVA VILELA, profi ssão: aux. de 
educação infantil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/07/2019, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Marcos Vilela e de 
Iraci Antonia da Silva Vilela.

O pretendente: WAGNER NEGREIROS DA SILVA, profi ssão: analista de 
monitoramento logi, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/11/1972, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Salvador Silva e 
de Efi genia Negreiros da Silva. A pretendente: JULIANA BAPTISTA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Baptista e de 
Cleide Pinto Ribeiro Baptista.

O convivente: SANDRO FREIRE RIBEIRO, profi ssão: técnico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Anisio Francisco Ribeiro e de Eutalia Maria Freire 
Ribeiro. A convivente: MARIA JOSÉ GALDINO DE ALBUQUERQUE, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Buriti-Camocim, CE, data-nascimento: 07/09/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Vieira de Albuquerque e de 
Maria Odete Galdino de Albuquerque Casamentos.
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