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“O problema com o 
comunismo é que 
um dia o dinheiro 
dos outros acaba”.
Margaret Thatcher (1925/2013)
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Os 25 chefes de go-
vernos estaduais que 
participaram da 5ª 

Reunião do Fórum de Gover-
nadores, ontem (11), em Bra-
sília, condicionaram o apoio 
à reforma da Previdência à 
exclusão dos pontos relativos 
a previdência rural, benefício 
de prestação continuada, 
desconstitucionalização, e 
relativo à criação de um re-
gime de capitalização do be-
nefício. Alguns governadores 
disseram que o apoio depen-
derá, ainda, da inclusão de 
pontos relativos à redução, 
de 60 para 55 anos, da idade 
mínima para a aposentadoria 
de professoras, e a eliminação 

Governadores apresentam 
condições para apoiar 
reforma da Previdência

de alguns privilégios dados a 
policiais militares.

Na avaliação do governador 
de São Paulo, João Doria, a reu-
nião foi positiva. Ele disse que 
houve “gestos de boa vontade 
e entendimento” por parte do 
relator da reforma da Previ-
dência na Câmara, deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP). 
“O relator se mostrou sensí-
vel aos pontos apresentados 
pelos governadores, que se 
manifestarão favoravelmente 
[à reforma] caso esses pontos 
sejam analisados e incorpora-
dos pelo relator no texto fi nal”.

Doria reforçou que a ma-
nutenção de estados e mu-
nicípios é ponto de consenso 

entre os governadores. “Não 
houve nenhuma manifestação 
contrária à inclusão [desses 
entes federativos], mas não 
basta dizer ser favorável se 
não transformarmos isso em 
votos nas bancadas”, disse o 
governador paulista ao infor-
mar que será proposto em seu 
partido, o PSDB, o fechamento 
de questão a favor da aprova-
ção da reforma.

De acordo com o governa-
dor do DF, Ibaneis Rocha, a 
ideia é ter transição para as 
professoras que já tem alguns 
requisitos da aposentaria 
formulados, reduzindo de 60 
para 55 anos a idade mínima 
delas [professoras], “que são 

Na avaliação do governador de São Paulo, João Doria,

a reunião foi positiva.

a maioria que estão nas salas 
de aulas”.

Com relação à aposentadoria 
de policiais militares, Ibaneis 
disse que a proposta dos go-

vernadores é a de “eliminar 
privilégios”. O governador do 
Piauí, Wellingon Dias (PT), 
também avaliou positivamente 
a reunião, e antecipou que 

acredita no apoio de parla-
mentares de seu partido, caso 
todos os pontos defendidos 
pelos governadores sejam 
acatados pelo relator (ABr). 

Inscrições para o ProUni
Começaram as inscrições do 

Programa Universidade para Todos 
(ProUni). Serão ofertadas 169.226 
bolsas de estudos em instituições 
particulares de ensino superior, sen-
do 68.087 bolsas integrais e 101.139 
parciais. O prazo para participar da 
seleção vai até sexta-feira (14). Os 
participantes podem escolher até 
duas opções de curso. Durante o pe-
ríodo de inscrição, o candidato pode 
alterar as opções. Será considerada 
válida a última inscrição confi rmada.

Um grupo formado por 
entidades ligadas à área da 
Justiça, associações e repre-
sentantes da imprensa foi ins-
talado ontem (11) para atuar 
na checagem de informações 
e combate a notícias falsas, as 
chamadas fake news. O Painel 
Multissetorial de Checagem de 
Informações e Combate a Notí-
cias Falsas tem entre parceiros 
o STF e o CNJ. A checagem será 
feita sobre posts e notícias a 
respeitos de atos do STF e do 
STJ. A intenção é futuramente 
estender a verifi cação a outros 
tribunais e instituições.

As notícias serão checadas 
pelos jornalistas dos sites Aos 
Fatos, Boatos.Org, Conjur, 
Jota, Migalhas e UOL-Confere. 
Outros portais, como o Jusbra-
sil e Jus Navigandi, também 
vão participar. O presidente 

Presidente do STJ, João Otávio de Noronha, Presidente do 

CNJ e do STF, Dias Toffoli, e o corregedor Nacional de Justiça, 

Humberto Martins, no lançamento.

O presidente Jair Bolsonaro 
anunciou, ontem (11), em sua 
conta no Twitter, a redução no 
preço do litro da gasolina nas re-
fi narias. Segundo o presidente, 
o preço médio do combustível 
vendido às distribuidoras caiu 
de R$ 1,81 para R$ 1,75. De 
acordo com a Petrobras, a redu-
ção no preço médio foi de 3%.

Pela tabela da Petrobras, o 
menor valor praticado pelas 
refi narias é na cidade de São 
Luís (R$ 1,59). Em seguida, 
vêm as cidades de Itacoatiara, 
no Amazonas ( R$ 1,62); Ipoju-
ca, em Pernambuco (R$ 1,65); 
e Guamaré, no Rio Grande do 
Norte, e Manaus (R$ 1,66).

Os maiores preços estão em 
Brasília (R$ 1,89), Senador 
Canedo, em Goiás (R$ 1,88) e 
Uberaba (R$ 1,87), e Uberlân-
dia (R$ 1,85), ambas em Minas 
Gerais.

No estado de São Paulo 
os maiores preços são os de 
Ribeirão Preto (R$ 1,84), 
Barueri (R$ 1,83) e Paulínia
(R$ 1,79). No Rio de Janei-
ro, maior estado produtor 
de petróleo do país, a ga-
solina é vendida pela Refi-
naria de Duque de Caxias a
R$ 1,77 e na de Volta Redonda, 
a R$ 1,80. A gasolina e o diesel 
vendidos às distribuidoras são 
diferentes dos produtos no 
posto de combustíveis. 

“São os combustíveis tipo A, 
ou seja, gasolina antes da sua 
combinação com o etanol, e 
diesel, também sem adição de 
biodiesel. Os produtos vendidos 
nas bombas ao consumidor fi nal 
são formados a partir do tipo A 
misturados a biocombustíveis. 
Os preços que divulgamos aqui 
se referem aos produtos tipo A”, 
esclareceu a Petrobras (ABr).

O preço médio do combustível vendido às distribuidoras

caiu de R$ 1,81 para R$ 1,75.

A venda de ações da Petro-
bras em poder da Caixa Eco-
nômica Federal movimentará 
R$ 7,2 bilhões, pelo valor de 
fechamento dos papéis no fi m 
da semana passada. A operação 
faz parte do plano do banco 
de reduzir a dependência de 
recursos do Tesouro Nacional.

A Petrobras anunciou a oferta 
pública no mercado secundário 
(quando os papéis trocam de 
mãos) das ações da petroleira 
detidas pela Caixa. Atualmen-
te, o banco possui 3,24% de 
participação da estatal. Todas 
as ações a serem vendidas são 
ordinárias, com direito a voto 
no Conselho de Administração 

da Petrobras. A oferta ocor-
rerá tanto no Brasil como no 
exterior.

Pelo Prospecto Preliminar 
de Oferta Global, disponível 
no site da Petrobras, cerca de 
30% das ações serão destinadas 
a pessoas físicas, que terão 
entre os próximos dias 17 e 
24, para fazerem as reservas. 
Funcionários da Petrobras e 
da Caixa terão prioridade para 
comprar até 2% do valor total 
dos papéis. As ações começarão 
a ser vendidas na bolsa de valo-
res no dia 27. Cada investidor 
poderá comprar no mínimo
R$ 3 mil  e no máximo
R$ 1 milhão em papéis (ABr). 

Cerca de 30% das ações serão destinadas a pessoas físicas.

A Segunda Turma do STF 
analisará, no próximo dia 25, 
um pedido de habeas corpus 
apresentado pela defesa do 
ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva. A ação questiona a im-
parcialidade do ex-juiz Sergio 
Moro, que condenou o petista 
em primeira instância no caso 
triplex e depois se tornou 
ministro do governo de Jair 
Bolsonaro.

O pedido, no entanto, não 
inclui as mensagens vazadas 
pelo site The Intercept Brasil, 

M
ar

ce
lo

 C
am

ar
go

/A
B

r

José Cruz/ABr

Divulgação/Petrobras

Andrei Morais/Shutterstock

O presidente da República, 
Jair Bolsonaro, disse ontem 
(11), em São Paulo, que está 
otimista com a aprovação da 
reforma da Previdência pelo 
Congresso. A afirmação foi 
feita a jornalistas após reunião 
com o governador de São Pau-
lo, João Doria, no Aeroporto 
de Congonhas. O ministro 
da Fazenda, Paulo Guedes, 
participou da reunião. “Estou 
otimista”, disse o presidente a 
jornalistas. “Após a aprovação, 
teremos um choque de boas 
notícias. Acredito que, sem 
traumas, aprovaremos a nova 
Previdência”.

Questionado sobre a inclusão 

Em São Paulo, presidente se reuniu com governador

João Doria e o ministro Paulo Guedes.

Protesto no Rio de Janeiro 

pede libertação de Lula.
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Judiciário lança painel de combate a 
notícias falsas, as chamadas fake news

“As notícias falsas são es-
pecialmente graves quando 
praticadas contra o poder Ju-
diciário, que lida diariamente 
com questões sensíveis, muitas 
de grande repercussão em todas 
as áreas. Distorcer o teor de suas 
decisões, suas práticas, pode 
afetar a vida de muitas pesso-
as, além de colocar em risco a 
credibilidade de instituições 
essenciais”, disse. Entidades 
como a FGV, a OAB, a Abratel 
e a Abert, além de observadoras 
e consultoras do painel, atuarão 
na conscientização dos males 
causados por aquelas notícias

O presidente OAB, Felipe 
Santa Cruz, destacou que o 
combate às fake news é uma 
luta que deve ser travada no 
país e é preciso identifi car a 
quem interessa a difusão de 
notícias fraudulentas (ABr).

do STF, Dias Toffoli, disse 
que as notícias fraudulentas 
são motivo de preocupação. 
Ressaltou ainda que as fake 

news atingem a democracia e o 
estado democrático de direito, 
e são graves quando envolvem 
o poder Judiciário.

Redução no preço da 
gasolina nas refi narias

Caixa movimentará R$ 7,2 
bilhões em ações da Petrobras

Bolsonaro confi ante na 
aprovação da reforma

de estados e municípios na re-
forma, o presidente respondeu 
que isso ainda está uma “inter-
rogação dentro do Parlamen-
to”, mas que “gostaria que todo 
mundo fosse incluído e fosse 
uma reforma única”. “Mas, em 
grande parte, quem vai decidir 
isso aí é o Parlamento”. Para ele, 
a reunião dos governadores foi 
“frutífera, oportuna, bem-vinda 
para o momento crucial que o 
Brasil se encontra”. “Hoje es-
tamos comemorando a batalha 
do Riachuelo e nossa batalha 
do Riachuelo será a reforma 
da Previdência”. 

Sobre os créditos suplemen-
tares, Bolsonaro afi rmou: “Sa-
bemos que, sem aprovação não 
vamos ter recurso para pagar 
pessoas que necessitam como 
os benefi ciados do Bolsa Fa-
mília ou do BPC. E problemas 
virão mês após mês. Não que-
remos isso. Isso não é do meu 
governo. Esse problema econô-
mico que estamos vivendo vêm 
dos últimos governantes e nós 
queremos simplesmente hon-
rar o compromisso exatamente 
com os que mais necessitam” 
(ABr).

Julgamento de habeas 
corpus de Lula fi ca 

para o dia 25
que mostram que a força-tarefa 
da Lava Jato em Curitiba atu-
ava em estreita coordenação 
com Moro. O habeas corpus 
foi protocolado em novembro 
passado e conta com dois votos 
contrários, dos ministros Cár-
men Lúcia e Edson Fachin, mas 
Gilmar Mendes havia pedido 
vistas e liberou o caso para 
julgamento.

Havia a expectativa de que o 
caso fosse julgado ontem (11), 
mas a Segunda Turma priorizou 
a análise de uma ação sobre 
prisões em segunda instância. 
O ministro Ricardo Lewando-
wski chegou a votar a favor da 
revogação de uma súmula do 
TRF-4 que determina a prisão 
automática de condenados em 
segundo grau, mas o colegiado 
decidiu levar o caso ao plenário 
do STF. 

Questionado sobre o conteú-
do de suas mensagens com 
Dallagnol, Moro prestará de-
poimento na CCJ do Senado no 
próximo dia 19. A data foi acer-
tada entre governo e oposição. 
Durante a manhã de ontem, o 
ministro se reuniu pela primei-
ra vez com Bolsonaro desde o 
início do escândalo, no Palácio 
da Alvorada. Nenhum dos dois 
deu declarações à imprensa 
(ANSA).
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Direito 4.0: como 
reinventar a 

advocacia no Brasil?
O Brasil tem cerca de 1,1 

milhão de advogados. 

A profi ssão, que já 

foi símbolo de status 

e autoridade, hoje é 

colocada à prova

A morosidade da Justiça 
e os inúmeros proce-
dimentos burocráticos 

que envolvem a advocacia 
estão na iminência de viverem 
uma grande transformação 
advinda das tecnologias ex-
ponenciais. Recentemente, 
cunhou-se o termo Lawtech, 
que defi ne as startups foca-
das na criação de soluções 
que atendam ao universo do 
direito. 

Segundo a AB2L - Associa-
ção Brasileira de LawTechs e 
LegalTechs, que já reúne 388 
associados, esse é um segmen-
to em franca expansão, que 
reúne soluções para as mais 
variadas áreas do direito, como 
tributário, civil, trabalhista e 
previdenciário. 

Muitos escritórios, no Brasil 
e no mundo, já estão adotando 
a inteligência artifi cial para 
aumentar a produtividade e 
eliminar o trabalho repetitivo. 
Esses robôs analisam proces-
sos, fazem petições e aceleram 
contratos com uma velocidade 
infi nitamente superior à de um 
ser humano. Eles são capazes 
de fazer milhões de consultas 
em jurisprudências em questão 
de segundos.

Entre os destaques brasilei-
ros estão a Dra. Laura, um robô 
que já leu mais de mil decisões 
judiciais e gerou novas peças 
para elas em apenas dois 
minutos. Outra iniciativa é o 
robô Tikal Tech, que interage 
com o advogado e, a partir 
das respostas, gera a petição 
inicial para ações trabalhistas, 
chegando a calcular até o valor 
a ser pedido na Justiça.

A plataforma cognitiva da 
IBM, conhecida como Watson, 
também já está sendo usada 
por escritórios de advocacia 
para resumir processos e agi-
lizar o trabalho burocrático 
de inúmeros advogados. A 
inteligência artifi cial traz maior 
agilidade para os processos e 
desafoga os profi ssionais do 
trabalho repetitivo, permitindo 
mais tempo para tarefas que 

exigem maior criatividade e 
pensamento crítico.

E a adoção dessas tecno-
logias não deve fi car restrita 
apenas aos escritórios de 
advocacia. Na Estônia, o Mi-
nistério da Justiça anunciou a 
criação do primeiro “juiz robô”, 
uma inteligência artifi cial que 
poderá ser usada para mediar 
pequenas causas, com indeni-
zações inferiores a 7 mil euros. 
A intenção é liberar os juízes 
do país para se dedicarem a 
casos mais complexos.

As análises preditivas, a ca-
pacidade cognitiva das máqui-
nas e os algoritmos irão facilitar 
o trabalho e trazer agilidade 
para os processos, podendo 
até reduzir a morosidade do 
sistema jurídico brasileiro. 
No entanto, por mais positivo 
que tudo isso pareça, muitos 
advogados estão se sentindo 
ameaçados. 

Boa parte desse comporta-
mento repulsivo às inovações é 
decorrente da falta de preparo 
desses profi ssionais para lidar 
com a tecnologia. O Brasil tem 
1.406 faculdades de direito, 
contra cerca de 1.200 no 
mundo todo. A estimativa é 
que até 2032, tenhamos mais 
de 2 milhões de profi ssionais 
formados. 

Infelizmente, boa parte des-
sas universidades não estão se 
adaptando à velocidade com 
que esse mercado se transfor-
ma. São raras as que já incluem 
no currículo o desenvolvimen-
to de capacidades numéricas 
e matemáticas, além das cha-
madas soft skills, que são as 
habilidades comportamentais 
voltadas à criatividade, comu-
nicação e senso crítico. 

Dessa forma, caberá aos pró-
prios profi ssionais repensarem 
a profi ssão, buscando alterna-
tivas viáveis para a execução 
de um direito preciso, ágil e 
realmente efi ciente. A busca 
por conhecimentos em áreas 
como Big Data e Machine Le-
arning será fundamental para 
o advogado do futuro. Um novo 
capítulo começa a ser escrito 
na história do direito. 

Quem não se atentar às 
transformações, inevitavel-
mente fi cará para trás. 

(*) - É jornalista, professora e 
consultora de inovação na Palas, 
consultoria de gestão e inovação 

(www.gestaopalas.com.br).

Marília Cardoso (*)
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News@TI
Infosecurity chega ao Brasil para fomentar 
inovação e provocar debates no setor
@A força dos investimentos em tecnologia comprova a importância do 

setor para que as empresas possam buscar mais produtividade, efi ci-
ência, inovação e, principalmente, segurança. Dado a relevância do tema 
no cenário atual, a 14ª edição da ISC Brasil – que acontece entre os dias 
25 e 27 de junho, no Expo Center Norte, em São Paulo - traz como uma de 
suas principais novidades o lançamento de mais uma marca global da Reed 
Exhibitions: a Infosecurity Brasil. A feira – que acontece no mesmo local 
e simultaneamente com a ISC Brasil – vem com a proposta de fomentar e 
desenvolver o setor de tecnologia da informação e cibersegurança no país, 
debatendo temas de interesse em sua programação como: Inteligência e 
Ameaça Cibernética; Criptografi a do Blockchain; Proteção Dados no setor 
Financeiro e Indústria da Tecnologia; lei LGPD; entre outros.

Desafi o de startups em feira pet 
@A tecnologia está mudando a vida das pessoas. Com a ajuda dela, 

empresas podem criar soluções para resolver problemas do coti-
diano da comunidade e também dos animais. Pensando nisso, a PET 
South America, em parceria com a Vet Smart e AHLD, empresas de 
tecnologia em aplicativos para veterinária, promovem o primeiro Pet 
Cloud Innovation Challenge, nova proposta de inovação que possibilita 
às startups e empreendedores desenvolverem soluções para resolver 
desafi os para o setor de medicina veterinária. O desafi o irá reconhecer 
ideias inovadoras, oferecendo-lhes a oportunidade de desenvolver suas 
atividades através de um programa de suporte especializado. Em um 
país em que cerca de 45% de startups já participaram de programas de 
aceleração ou incubação do negócio, de acordo com última pesquisa 
divulgada pela ABSTARTUP (Associação Brasileira de Startup), a pro-
posta apresenta uma oportunidade aos interessados em seguir com o 
projeto idealizado. “O Pet Cloud é uma porta de entrada para incentivar 
projetos que estejam alinhados ao nosso papel de oferecer descobertas 
e iniciativas que correspondem às necessidades da medicina veteriná-
ria, especialmente em áreas ainda não atendidas”, destaca Guilherme 
Martinez, gerente da PET South America (https://petvet.petsa.com.br/
pt/experiencias/subcategoria/pet-cloud-innovation-chalenge#inscricao).
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Em terra virtual, quem não teve seus dados 
violados através dos crimes cibernéticos é 

rei. Situações como ameaças, fraudes, ofensas, 
extorsões, assédios sexuais, por exemplo, ocor-
rem 54 vezes por minuto, no Brasil, de acordo 
com pesquisa feita pela Symantec. 

Como se proteger de ataques cibernéticos é o 
intuito do Fórum Internacional sobre Segurança 
Cibernética – CyberSec 2019, que ocorre no 
Campus da Indústria da Fiep, em Curitiba, nos 
dias 25 e 26 de junho. As inscrições custam a 
partir de R$ 380,00 (para grupos de 10 pessoas) 
e R$ 420,00 (individuais) e podem ser feitas 
através do Sympla: https://www.sympla.com.
br/cybersec-2019---forum-internacional-de-
-seguranca-cibernetica__499146. O Fórum Inter-
nacional sobre Segurança Cibernética é realizado 
pela Paraná Metrologia, Fundação Araucária, 
Sistema Fiep, Instituto de Tecnologia do Paraná 
(TECPAR), Universidade Federal do Paraná 
(UFPR), Associação das Empresas Brasileiras de 
Tecnologia da Informação (Assespro-Paraná) e 
Universidade Livre do Meio Ambiente (Unilivre). 
Mais informações no site www.cybersec.org.br. 

6 dicas para se proteger dos ataques na internet

Confi ra algumas dicas do presidente da 
Assespro-PR,  Adriano Krzyuy, para ajudar a 
aumentar a segurança de seus dados na internet:
Endereço

Hoje, os sites têm a possibilidade de con-
tratar, com seus provedores, os Certifi cados 
de Segurança. E cada usuário pode saber se o 
endereço que está acessando é seguro. Basta 
ver se o link começa com https. O S signifi ca 
que o ambiente foi verifi cado e é seguro.
Senhas

É necessário criar senhas fortes, que conte-
nham letras maiúsculas, minúsculas, números 
e caracteres especiais (como asteriscos, traços, 
acentuações, entre outros). Também evite utili-
zar a mesma senha para todos os seus cadastros 
e, troque, pelo menos, uma vez por semestre. 
Antivírus

Sempre mantenha seu antivírus ativo e com 
verifi cação automática, independente do seu 
dispositivo. Assim, quando houver alguma ação 
suspeita, o programa irá detectar e remover a 
ameaça. Paralelo ao programa, ative o fi rewall 
do seu dispositivo para impedir a invasão de 
códigos maliciosos.

No Brasil, a cada segundo, uma pessoa é atingida por algum cibercrime. Como se proteger desse problema será tema de Fórum 
Internacional em Curitiba

Salve arquivos em vários lugares

Guardar seus principais arquivos, documen-
tos e informações em mais de um local, difi culta 
que você perca os arquivos. Armazenamento 
em nuvem, pendrives e HDs externos são as 
opções mais indicadas.
E-mails

Acesse as mensagens eletrônicas apenas de 
fontes confi áveis e conhecidas. E lembre-se 
que, raramente, bancos entrarão em contato 
por e-mail solicitando alguma ação.
Conexões

Ao conectar seu dispositivo à internet, sempre 
utilize redes Wi-Fi seguras, pois elas também 
podem ser alvo de algum ataque cibernético.

Muitas pessoas não sabem, mas quem comete 
algum delito virtual pode ser preso. Além disso, o 
Projeto de Lei 154/19, que está aguardando análise 
da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidada-
nia, pretende mudar o Código Penal (Decreto-Lei 
2.848/40) e incluir a análise de agravantes, o que 
pode gerar um aumento da pena-base a quem 
comete crimes cibernéticos. Hoje, essa pena-base 
varia de 6 meses a dois anos de prisão. 

O doador brasileiro e 
seu potencial de doação 

Entre os brasileiros, 29% realizam 
doações mensais; na faixa etária aci-
ma de 50 anos, 26% costumam doar, 
em média, mais de R$ 100 mensais; 
entre os mais jovens, o índice é de 
17%. Para 50% daqueles que são do-
adores há mais de três anos as ações 
individuais somadas podem mudar 
o mundo; 81% dos entrevistados 
acreditam que é muito importante 
a transparência na prestação de 
contas para as organizações sem 
fi ns lucrativos e institutos; e 74% 
destacam o comprometimento de 
proteger informações fi nanceiras 
e pessoais dos doadores contra 
violações de dados. 

Quando o tema abarca as princi-
pais causas, as primeiras posições 
são ocupadas pelas temáticas 
crianças e jovens (44%); animais 
domésticos (32%); causas huma-
nitárias (27%); fome e sem teto 
(26%) e saúde (23%). Essas são 
algumas das conclusões do mape-
amento inédito Doador brasileiro: 
o potencial de doação no segmento 
maturidade, conduzida pela Noz 
Pesquisa e Inteligência em parceria 
com a Trackmob e Pitanga.Mob. 
Os dados foram apresentados no 
Festival de Captação da ABCR (As-
sociação Brasileira de Captadores 
de Recursos), ontem (11).  

Fonte e mais informações
(https://captadores.org.br).

Para realizar a classifi ca-
ção, milhares de fun-
cionários respondem a 

questionários e avaliações. Os 
principais pontos analisados 
são: relações interpessoais 
com a equipe, tranquilidade 
no local de trabalho, assistên-
cia e benefício que a empresa 
proporciona ao empregado e 
reconhecimento. 

Na Europa, a empresa norte-
-americana de computação 
Salesforce, que opera em outros 
36 países, foi escolhida como 
a melhor companhia para se 
trabalhar. Na segunda coloca-
ção aparece a Adecco, agência 
de seleção e recrutamento de 
pessoas, enquanto que a em-
presa suíça de tecnologia da 
informação Workday está em 
terceiro lugar. A Itália aparece 
no ranking com 15 fi liais de 
empresas multinacionais, além 
de outras duas no top 50 da 
categoria pequenas e médias 
empresas - a de software Ben-
ding Spoons e a consultoria de 
recursos humanos Zeta Service.

“Perguntamos aos funcioná-
rios quais são os pontos fortes 
e o que eles gostariam de me-
lhorar em sua empresa. Através 
de um software de inteligência 
artifi cial, analisamos as respos-
tas e descobrimos que o fator 
positivo mais frequentemente 

O fator positivo mais frequentemente indicado é a fl exibilidade de tempo.

Meio-irmão do ditador da 
Coreia do Norte, Kim Jong 
Nam, assassinado em feve-
reiro de 2017 no aeroporto 
de Kuala Lumpur, era um 
informante da CIA, relevou 
ontem (11) o jornal “The 
Wall Street Journal”, citando 
fontes norte-americanas. 

“Havia um nexo entre ele e 
a CIA”, disse a fonte ouvida 
pelo diário, a qual ressaltou 
que Kim Jong Nam se reuniu 
várias vezes com funcionários 
da agência de inteligência 
dos Estados Unidos. “Várias 
ex-autoridades dos EUA 
disseram que o meio-irmão, 
que vivia fora da Coreia do 
Norte há vários anos e não 
tinha nenhuma base de poder 
conhecida em Pyongyang, 
provavelmente não era capaz 
de fornecer detalhes sobre os 
mecanismos internos do país 
sigiloso”, ressaltou o jornal.

Kim Jong Nam, fi lho mais 
velho de Kim Jong-il, é meio-
-irmão de Kim Jong-un, líder 
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Confi ra as melhores empresas do 
mundo para trabalhar em 2019

A pesquisa feita anualmente pela consultoria de São Francisco “Great Place to Work” revelou as melhores 
empresas para se trabalhar no mundo em 2019

indicado é a fl exibilidade de 
tempo, enquanto a queixa 
mais comum está ligada à 
remuneração e ao equilíbrio 
entre trabalho e vida pessoal”, 
explicou o presidente do GPTW 
Itália, Andrea Montuschi. Se-
gundo ele, das multinacionais, 
os países mais representados 
no ranking são a Grã-Bretanha 
com 23 empresas, a França com 
16 e a Itália. 

Entre as companhias estão a 
Abbvie, Cisco, Amex e Hilton. 
Ao todo, 835.533 europeus 
responderam a pesquisa, re-
presentando 1.387.954 funcio-

nários, pertencentes a 2.878 
empresas de 19 países. Já na 
América Latina, a categoria de 
multinacionais conta com 25 
empresas. Na primeira coloca-
ção está a de transporte DHL, 
seguida do Mercado Livre, 
Cisco, Dell e Accor. Completam 
o top 10 a Scotiabank, Mars, 
McDonald’s, Belcorp e a Mapfre. 
Hilton, Atento do Brasil, Natu-
ra, Santander, Roche, Novartis, 
SC Johnson, Falabella, Takeda, 
também aparecem no ranking. 

A 3ª edição do GPTW Mulher, 
uma iniciativa da consultoria 
GPTW, revelou que a John-

son& Johnson, Magazine Luiza, 
Mastercard e Meireles e Freitas 
Serviços de Cobrança são al-
gumas das melhores empresas 
para as mulheres trabalharem 
no Brasil. Ao todo, entre 444 
empresas inscritas, 55 foram 
premiadas, entre elas a Atento 
Brasil, o hospital Israelita Albert 
Einstein, a Bristol-Myers Squi-
bb. Para escolher as melhores 
companhias, a GPTW analisa as 
melhores práticas tomadas para 
garantir o avanço das mulheres 
ao longo de suas carreiras, 
além dos incentivos a liderança 
feminina (ANSA).

Meio-irmão de líder da Coreia 
do Norte era informante da CIA

Kim Jong Nam.

A
P

da Coreia do Norte. Ele foi 
assassinado na Malásia, em 
um ataque com a substância 
neurotóxica VX, em 13 de 
fevereiro de 2017, em um cri-
me que chamou a atenção do 
mundo todo. O papel de Kim 

Jong Nam como informante 
da CIA é mencionado em um 
novo livro a respeito de Kim 
Jong Un, “The Great Succes-
sor”, da repórter Anna Fifi eld, do 
jornal “Washington Post”, lançado 
ontem (11) (ANSA).
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ticos, móveis, utilidades domésticas, celulares e TI, a Eletrolar Show 2019. 
Apresentará as inovações, tendências e lançamentos de produtos para o 
varejo nacional e latino-americano. Cerca de 10 mil produtos de 700 mar-
cas serão apresentados para 29 mil visitantes da indústria e do varejo, que 
representam mais de 30 mil pontos de venda de todo o território nacional. 
Também participam atacadistas, distribuidores, lojas de departamento, 
home centers, representantes do e-commerce, importadores e mercado 
corporativo. Mais informações: (www.eletrolarshow.com.br).

E - Carne Bovina
A Marfrig Global Foods é uma das companhias líderes em carne bovina no 
mundo. Com uma receita líquida de 41,4 bilhões de reais em 2018, capacidade 
diária de abate de bovinos de mais de 34 000 cabeças/dia e uma capacidade 
de produção de 232 000 toneladas de hambúrgueres por ano, anuncia que a 
aquisição da Iowa Premium foi aprovada pelo órgão regulador dos Estados 
Unidos. A aprovação concretiza os processos necessários formalizando a 
aquisição. A transação está totalmente alinhada com a estratégia da Natio-
nal Beef, aumentando sua capacidade de atender mercados que buscam 
carne de alta qualidade. Além disso, a operação demonstra a parceria de 
longo prazo entre Marfrig, Jefferies, USPB, TMK e NBPCo, bem como o 
comprometimento dos acionistas com a National Beef. 

F - Transporte de Contêineres
A MRS Logística e a Novelis América do Sul assinaram um contrato  
para transporte ferroviário de contêineres, com garantias de volume e 
atendimento, algo até então considerado inédito para o transporte via 
ferrovia. A previsão é de que sejam transportadas bobinas de alumínio 
laminado e produtos recicláveis do metal. O novo contrato faz parte do 
projeto de expansão da fábrica da Novelis, em Pindamonhangaba. Com 
um investimento de R$ 650 milhões, o projeto prevê um aumento anual 
da capacidade de produção de chapas de alumínio de 100 mil toneladas 
e a de reciclagem de 60 mil toneladas. Com a expansão, a fábrica passa 
a ter capacidade produtiva anual de 680 mil toneladas e de 450 mil 
toneladas para reciclagem do metal.

G - Azeite Nacional
A produção nacional de oliveiras e azeites será tema do VII Encontro da 
Cadeia Produtiva da Olivicultura no Brasil, que acontece nesta sexta-

A - Qualifi cação Profi ssional
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado oferece 
mais de 23 mil vagas em todo estado para os cursos de qualifi cação pro-
fi ssional gratuitos do Programa Novotec Expresso em 16 modalidades 
presenciais. O início das aulas é dia 1º de agosto. Podem participar alunos 
do Ensino Médio da Rede Estadual. O Novotec é realizado em parceria 
com o Centro Paula Souza, instituição referência em excelência educa-
cional no Brasil, e com a Secretaria Estadual da Educação. São mais de 
6 mil vagas para a Capital e Região Metropolitana. Mais informações e 
As inscrições ( que se encerram no dia próximo dia 16), no site (http://
www.novotec.sp.gov.br). 

B - Startups Connected
Estão abertas as inscrições para a 4ª edição do Programa Startups 
Connected, da Câmara Brasil-Alemanha. É um programa de acelera-
ção que fomenta não só a conexão entre startups e grandes empresas, 
mas também a cocriação de novas soluções em conjunto das empresas 
âncoras. Conta com 9 desafi os dos mais variados segmentos propostos 
pela Volkswagen, Bayer, Siemens, BASF, GIZ,  Hospital Alemão Oswal-
do Cruz, Voith, Ministério Alemão de Meio Ambiente, Preservação da 
Natureza e Segurança Nuclear (BMU) e Lufthansa. Mais informações: 
(www.startupsconnected.com.br).

C - Cafeicultura Global
O Brasil é o maior país produtor de café do mundo e no momento o setor 
cafeeiro brasileiro enfrenta uma crise envolvendo o baixo preço da saca 
de café. Para buscar caminhos mais sustentáveis e soluções reais para 
a atividade cafeeira, Campinas sediará o maior evento da cafeicultura 
global, o  II Fórum Mundial de Produtores de Café, que será realizado 
nos dias 10 e 11 de julho, no Royal Palm Plaza Resort. É a primeira vez 
que o Brasil recebe um evento internacional desse porte no setor. O 
economista norte americano, Jeffrey D. Sachs, apresentará o estudo 
sobre "Análise Econômica e Política para Melhorar os Rendimentos dos 
Pequenos Produtores de Café". 

D - Eletroeletrônicos
Entre os dias 29 de julho e 1º de agosto, no Transamerica Expo Center, 
acontece a maior feira da América Latina de eletroeletrônicos, eletrodomés-

-feira (14) e sábado (15), no SENAC Aclimação. Reunirá produtores, 
investidores, e público ligado à gastronomia e consumidores para discutir 
o potencial e os gargalos da produção paulista e brasileira. Também será 
oferecido curso de análise sensorial de azeites, em que será possível 
aprender os atributos gustativos para classifi car o azeite em extravir-
gem, virgem e lampante. O encontro faz parte da programação da feira 
ExpoAzeite, que este ano completa sua décima edição. Os interessados 
podem fazer inscrição pelo site (www.eventbrite.com.br/e/10o-expo-
-azeite-2019-tickets-60039150716).

H - Excelência BIM 
Há dez anos, o mercado de construção civil estuda e desenvolve projetos 
com a ferramenta Building Information Modeling (BIM). O SindusCon-SP 
foi o pioneiro no debate no cenário nacional sobre a implementação e 
divulgação da plataforma. Com isso, trouxe o tema para seus associa-
dos, profi ssionais do mercado e estudantes do setor e, como forma de 
reconhecer projetos relevantes, também criou o Prêmio Excelência BIM. 
O prêmio já reconheceu iniciativas de diversos portes e segmentos nas 
categorias Contratante, Academia, Projetista, Fornecedor e Construtor. 
Inscrições devem ser feitas por meio do site (www.premiobim.com.br) 
até o próximo dia 30. 

I - Aceleração de Negócios
Lançada pela Neo Química, a Neo Acelera é a primeira aceleradora de 
saúde do país com foco em inovação social e direcionada aos desafi os 
da atenção primária. Com apoio da Yunus Negócios Sociais, a iniciativa 
visa selecionar e acelerar negócios de impacto que contribuam para 
o avanço do empreendedorismo de saúde e gerem benefícios para as 
comunidades em que atuam. Selecionará até oito negócios que atuem 
com os desafi os do setor, segundo quatro critérios: potencial de impac-
to socioambiental; alcance ou previsão de sustentabilidade fi nanceira; 
qualifi cação de equipe de empreendedores responsável; e potencial 
de escalabilidade ou replicabilidade da solução. Interessados podem 
inscrever no site (www.neoacelera.com.br), até o próximo dia 16.  A 
participação é gratuita.

J - Profi ssionais de Tecnologia
A ART IT - especializada em soluções e serviços de TI – possui 25 va-
gas abertas para profi ssionais de tecnologia nas cidades de São Paulo, 
Campinas, Jaguariúna, Barueri, Mogi das Cruzes e Limeira, além de uma 
vaga para Analista de Recursos Humanos. A empresa busca candidatos 
com experiência anterior na posição escolhida e com disponibilidade 
para atuar no local da vaga. Para se candidatar, os interessados devem 
enviar currículo para (recrutamento@artit.com.br), colocando a vaga 
de interesse no assunto e a pretensão salarial no corpo do e-mail. O 
processo de seleção será feito com uma triagem inicial pelo RH e, em 
seguida, agendamento de entrevistas com os candidatos. Mais informa-
ções: (http://www.artit.com.br/).

ticos, móveis, utilidades domésticas, celulares e TI, a Eletrolar Show 2019. 
Apresentará as inovações, tendências e lançamentos de produtos para o 
arejo nacional e latino americano Cerca de 10 mil prod tos de 700 mar

A - Qualifi cação Profi ssional
A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico do Estado oferece 

A Tecnologia da 

Informação está se 

tornando cada vez mais 

infl uente nos negócios 

para empresas que 

atuam em todos os 

setores da economia

Além disso, os CIOs estão 
ampliando a presença 
na direção estratégica 

das organizações, arquite-
tando modelos operacionais 
digitais contínuos e monito-
rando a conquista de metas 
estratégicas. Os resultados 
fi nanceiros das empresas líde-
res comprovam que o modelo 
de negócio vencedor na era 
digital é, cada vez mais, uma 
frente totalmente integrada, 
com empresas conectadas to-
talmente focadas nos clientes. 

O desafi o, agora, é executar 
as próximas ações na velocida-
de e escala que o mercado exi-
ge. Pesquisa da IDC revela que, 
até 2022, 80% do crescimento 
de receita das empresas de-
penderá de ofertas e operações 
digitais, o que signifi ca que o 
futuro está relacionado à ma-
neira com que as organizações 
fornecem serviços de tecnolo-
gia, respondem a problemas e 
gerenciam expectativas. 

Outro dado relevante é 
que organizações centradas 
nos clientes são 38% mais 
propensas a reportar maior 
lucratividade se compradas 
com aquelas que não atuam as-
sim. Importante destacar que 
o futuro será hiperconectado. 
Assim, os diferenciais empre-
sariais estarão em garantir 
uma abordagem holística para 
a transformação digital, am-
pliando o poder da tecnologia 
em toda a cadeia de valor. 

Por outro lado, infraestrutu-

ra digital fragmentada e falta 
de alinhamento operacional 
impacta a capacidade das or-
ganizações fornecerem expe-
riências melhores aos clientes 
e impulsionarem os negócios. 
As organizações devem fazer 
essa transformação com as se-
guintes etapas: reconhecendo 
o poder da empresa conectada; 
compreendendo os produtos 
disponíveis no mercado; prio-
rizando uma mudança cultural 
sobre investimentos técnicos; 
pensando além da capacidade 
tradicional de modelos de TI; 
evoluindo na governança e na 
gestão de riscos; integrando o 
C-Level.

Para projetar soluções ali-
nhadas com a velocidade solici-
tada pelo mercado, é importan-
te considerar modelos com: es-
tratégia e arquitetura; entrega 
digital; parcerias de negócios 
e inovação; gestão de talentos. 
Além disso, recomenda-se a 
incorporação dos seguintes 
elementos-chave: fl exibilida-
de, escalabilidade e abordagem 
humana. O desempenho que 
as empresas entregam a seus 
clientes depende da ausência 
de atrito tecnológico, o que faz 
com que o futuro da TI esteja 
interligado com o conceito da 
empresa conectada. 

Empresas de todos os seto-
res precisam, cada vez mais, 
mitigar riscos operacionais 
e antecipar tendências de 
mercado para implementa-
rem transições estruturais. 
Somente assim as líderes do 
setor serão protagonistas na 
jornada de transformação 
digital,  ampliado vantagens 
competitivas e alavancando 
seus negócios.

(*) - É sócio-líder de Consultoria em 
Tecnologia da Informação da KPMG 

no Brasil (www.kpmg.com.br).

Claudio Soutto (*)

O montante de cereais, le-
guminosas e oleaginosas 
previsto agora é 1,4% 

maior do que o foi projetado em 
abril e deve superar a safra de 
2018 em 3,6%. O IBGE espera 
um crescimento de 2,7% na área 
colhida em 2019, que deve so-
mar 62,6 milhões de hectares. A 
área prevista divulgada supera 
a previsão de abril em 0,5%.

O arroz, o milho e a soja cor-
respondem a 92,4% de toda a 
safra nacional e ocupam 87,4% 
da área colhida. Enquanto as 
áreas do milho (+6,3%) e da 
(+2,1%) soja devem crescer 
em relação a 2018, a do arroz 
deve ter uma queda de 10,3%. 
Em relação à produção, o milho 
deve ter uma alta de 15,7%, 
contrastando com a queda de 
4,5% para a soja e de 11,2% para 
o arroz. Mais de um quarto da 
safra de cereais, leguminosas 
e oleaginosas do Brasil está 
concentrada no Mato Grosso 
(27,5%), seguido do Paraná 
(15,7%) e do Rio Grande do 
Sul (14,7%). 

Consequentemente, as re-
giões Centro-Oeste (45,2%) 

O arroz, o milho e a soja correspondem a 92,4% da safra e ocupam 87,4% da área colhida.

IGP-M acumula 
infl ação de 
6,44% em 12 
meses

O Índice Geral de Preços - 
Mercado (IGP-M), usado no 
reajuste dos contratos de alu-
guel, subiu 0,73% na primeira 
prévia de junho deste ano. 
Segundo a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), a taxa é superior 
à registrada na primeira prévia 
de maio (0,58%). Com a prévia 
de junho, o IGP-M acumula 
infl ação de 6,44% em 12 meses.

A queda da taxa da prévia de 
maio para a prévia de junho foi 
puxada pelo varejo e pela cons-
trução. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 
registrou defl ação (queda de 
preços) de 0,09% em junho, ante 
uma infl ação de 0,35% em maio.

O Índice Nacional de Custo da 
Construção também registrou 
defl ação (-0,07%) na prévia de 
junho, taxa inferior à infl ação de 
0,09% na prévia de junho. Por 
outro lado, o Índice de Preços 
ao Produtor Amplo, que mede 
o atacado, registrou alta na taxa 
de infl ação, ao passar de 0,74% 
na prévia de maio para 1,15% 
na prévia de junho (ABr).

O primeiro-ministro do 
Canadá, Justin Trudeau, in-
formou que o país vai proibir 
plásticos descartáveis, como 
sacolas plásticas e canudos, 
até 2021. A medida foi anun-
ciada na segunda-feira (10), 
como uma forma de combater 
a poluição ambiental dos ocea-
nos causada por plásticos des-
cartáveis. O primeiro-ministro 
lembrou que menos de 10% do 
plástico utilizado no Canadá é 
reciclado. 

Ele afi rmou que empresas 
que produzem produtos plás-
ticos, ou que vendem itens 
como embalagens plásticas, 
serão responsáveis pela co-
leta e reciclagem do resíduo. 
E que a decisão sobre quais 
itens serão proibidos será ba-
seada em evidência científi ca, 
replicando de forma similar 
as medidas tomadas pela 
União Europeia. A imprensa 

O país vai proibir plásticos descartáveis, como sacolas plásticas 

e canudos, até 2021.

A capacidade de estoque 
disponível no Brasil para a pro-
dução agrícola cresceu 0,3% 
no segundo semestre de 2018, 
divulgou ontem (11) o IBGE, na 
Pesquisa de Estoques. Ao todo, 
o país é capaz de armazenar 16,5 
milhões de toneladas, sendo 
a maior parte delas no Mato 
Grosso, com 39,8 milhões. Os 
silos são a principal forma de 
armazenamento de produtos 
agrícolas no país, com 48,3% da 
capacidade útil total de estoque. 
Os armazéns graneleiros e gra-
nelizados respondem por 37,6%.

Segundo o IBGE, também 

cresceu o número de estabe-
lecimentos responsáveis pelo 
armazenamento. O total chegou 
a 7.789 no segundo semestre do 
ano passado, uma alta de 0,7% 
em relação ao primeiro semestre. 
O estoque de produtos agrícolas 
caiu de 29,2 milhões no segundo 
semestre de 2017 para 24,2 mi-
lhões no segundo semestre de 
2018. A maior parte desse estoque 
é de milho, com 11,1 milhões de 
toneladas. Outras participações 
relevantes são a da soja, com 5,5 
milhões; do trigo, com 4,2 milhões; 
do arroz, com 2,2 milhões; e do 
café, com 1,3 milhão (ABr).
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IBGE eleva estimativa da 
safra de grãos para 2019
A estimativa para a safra de grãos de 2019 foi elevada em maio, divulgou ontem (11) o IBGE. A 
projeção é que serão colhidas 234,7 milhões de toneladas, 3,2 milhões a mais do que havia sido 
estimado em abril

e Sul (33,2%) detêm quase 
80% da produção nacional. 
Em relação ao ano passado, 
apenas o Sudeste deve ter 
queda na produção, de 3,3%. 
Norte (+4,3%), Centro-Oeste 
(+5,1%), Sul (+4,5%) e Nor-
deste (+0,3%) devem ter uma 
safra maior em 2019. Entre 
todos os grãos monitorados 

pelo IBGE, a aveia teve o maior 
crescimento na estimativa de 
safra em maio, com 18% a mais 
do que havia sido projetado em 
abril. Cevada (11,5%), trigo 
(10,1%) e sorgo (4%) também 
se destacam. 

O feijão teve a estimativa da 
terceira safra elevada em 2,1%, 
enquanto as estimativas da 

primeira (-2%) e da segunda 
(-0,4%) foram reduzidas em 
relação a abril. Também foram 
revisadas para baixo as safras 
do café canephora (-1,9%) e 
do café arábica (-2,6%). Em 
relação a 2018, o café deve ter 
uma produção 12,1% menor, 
e o feijão, uma queda de 0,7% 
(ABr).

Cresceu a capacidade de 
estoques agrícolas

Canadá vai proibir plásticos 
descartáveis até 2021

canadense informou que gar-
rafas plásticas provavelmente 
irão fi gurar entre os produtos 
proibidos.

Nações industrializadas vêm 
enfrentando o problema de 
como descartar montanhas de 

lixo plástico desde que a Chi-
na proibiu a importação dos 
resíduos, em janeiro do ano 
passado devido a preocupa-
ções ambientais. A China era a 
maior importadora de resíduos 
plástico do mundo (NHK/ABr). 



Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 12 de junho de 2019

www.netjen.com.br

Auditoria na era da 
pós-verdade

A Auditoria Pública não 

deve se reverter em um 

dínamo de produção de 

desconfi ança social dos 

aparelhos estatais

O termo ‘pós-verdade’ 
tem registro origi-
nário de seu uso em 

um artigo na revista The 
Nation em 1992, e é defi nida 
pela Oxford Dictionaries 
como “um adjetivo relacio-
nado ou evidenciado por 
circunstâncias em que fatos 
objetivos têm menos poder 
de infl uência na formação da 
opinião pública do que ape-
los por emoções ou crenças 
pessoais”.

O conceito ganha relevân-
cia com impacto exponencial 
em um mundo dito também 
“pós pós-moderno” – onde a 
opinião pública é formada, 
paradoxalmente, em uma era 
de big data, mais baseada em 
razões sensitivas e emocio-
nais do que em informações 
exatas e argumento lógicos, 
sem a consistência da análise 
detida, impelida pela rapidez 
e poder de infl uência das 
plataformas digitais.

O conceito de disseminação 
ou formação de opinião a 
partir de fatos não reais ou 
manipulados em seus contex-
tos não é novo. No entanto, a 
forma e impacto de tais ‘não 
verdades’ sobre a tomada de 
decisão dos agentes tem sido 
amplifi cada, com destaque, 
em todo o mundo, para seus 
efeitos no segmento gover-
namental. 

O exercício da função de 
auditoria interna no âmbito 
da gestão pública não pode 
passar ao largo desses ele-
mentos em seu contexto 
operacional e precisa consi-
derar os possíveis impactos 
destes fatores na construção 
da opinião pública a partir da 
comunicação dos resultados 
do seu trabalho.

A Estrutura Internacional 
de Práticas Profissionais 
(IPPF) publicada pelo The 
IIA – The Institute of Internal 
Auditors, cuida dos impactos 
interpretativos e valorativos 
na formação e divulgação 
dos resultados da auditoria, 
mesmo antes da explosão 
das plataformas digitais e 
pós-verdades, por meio do 
conceito de objetividade. 
Citado 21 vezes no IPPF, o 
reforço à objetividade do 
auditor é destacado nos 
Princípios Fundamentais, nos 
Princípios do Código de Ética, 
nas Normas, com destaque 
para a responsabilidade do 
executivo chefe da auditoria 
no cuidado e reforço da ob-
jetividade.

Para assegurar resultados 
que agreguem valor à gestão 
pública, a auditoria pública 
precisa ser vigilante desde 
a seleção de trabalhos, par-
tindo de um Planejamento 
institucionalizado para os tra-
balhos que devem seguir uma 

análise de riscos com critérios 
racionais e não motivados por 
aspectos circunstanciais ou 
midiáticos. 

A execução do processo 
deve ser conduzida com se-
leção de testes realizadas a 
partir de uma efetiva análise 
dos riscos, para a obtenção 
de evidências robustas, for-
temente lastreada em dados, 
contextualizadas e, por fi m, 
os resultados e conclusões do 
trabalho avaliados com obje-
tividade e comunicados com 
a utilização de uma redação 
concisa e clara, evitando ter-
mos abstratos ou subjetivos 
em sua formatação.

A fase de comunicação é 
crítica, de modo que é ne-
cessário que se restrinjam 
as oportunidades de produ-
ção de versões distorcidas 
da realidade apurada pela 
auditoria, evitando uma vi-
são de hipervalorização das 
desconformidades, de vieses 
na forma de apresentação 
e divulgação das questões 
no relatório, para que não 
se subverta a fi nalidade pri-
mária daquela avaliação na 
produção de melhorias para 
a gestão.

Os trabalhos de auditoria, 
mormente na área governa-
mental, não devem incendiar 
arroubos de tentações de 
autopromoção, sob o risco 
de o relatório de auditoria 
passar a valer pelo efeito de 
sua versão, pelo impacto no 
emocional das pessoas, pelo 
seu aspecto semiótico.

Uma dissociação da ra-
cionalidade na auditoria 
governamental pode afastar 
a técnica, a evidência, a visão 
global natural da Auditoria, 
enfraquecer o princípio da 
objetividade, sustentáculo da 
confi abilidade da profi ssão. 

A atenção à objetividade 
no segmento da Auditoria 
Pública, em uma era de pós-
-verdade, recortes descon-
textualizados, velocidade das 
plataformas digitais de comu-
nicação, vaidades e opiniões 
emocionais e intuitivas, pró-
prias da pós-modernidade, 
pode evitar que o relato de 
auditoria seja recebido com 
uma visão distorcida.

O exercício da Auditoria 
Pública não deve se reverter 
em um dínamo de produção 
de desconfi ança social dos 
aparelhos estatais, já com-
balidos em sua credibilidade, 
com generalizações e impac-
tos alarmistas, que alimentam 
o medo que aprisiona e a 
estupefação que congela. 

Ao contrário, deve ser uma 
via de melhoria por meio do 
fornecimento de diagnósticos 
situacionais objetivos e de 
apresentação de propostas 
racionais de aprimoramento 
da gestão.

(*) - É auditor governamental, douto-
rando em políticas públicas (UFRJ) e 

atua na CGE/RJ.
(**) - É auditora governamental, 

doutora em ciências contábeis, con-
selheira do IIA Brasil e atua no TJ da 

Paraíba e na UFPB.

Marcus Vinicius de Azevedo Braga (*)
e Rossana Guerra de Sousa (**)

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse ontem 
(11) por meio do Twitter que 
vai “blindar a Câmara de qual-
quer crise”. A preocupação 
do parlamentar é evitar que o 
vazamento de conversas entre 
o ministro da Justiça, Sergio 
Moro, e o coordenador da 
Lava Jato, procurador Deltan 
Dallagnol, divulgadas pelo site 
The Intercept, contaminem a 
votação de reformas impor-
tantes para o país, como a da 
Previdência.

“Nosso esforço e nosso 
foco está na aprovação das 
reformas e de projetos que 
são essenciais para o Brasil. 
Nada é mais importante do 
que o resgate da confi ança, 
com o equilíbrio das contas 
públicas e a geração de em-
pregos no país”, afi rmou em 
sua rede social. Segundo a 
líder da minoria, deputada 
Jandira Feghali (PCdoB-RJ), 
partidos da oposição se uni-
rão para inviabilizar todas as 
atividades na Câmara como 
forma de pressionar a adoção 
de medidas. 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

Bolsonaro destacou a 
atuação da Marinha em 
todo território nacional, 

em ações de defesa, científi cas 
e sociais, e a importância de, 
todos os anos, lembrar “de um 
dos mais admiráveis fatos da 
história nacional”.

“As glórias militares do passa-
do, sempre associadas à defesa 
da soberania nacional e integri-
dade territorial, permitem uma 
melhor compreensão de quem 
realmente somos e nos oferece 
a convicção da nossa capacida-
de de superar desafi os na busca 
de um futuro promissor”, disse 
o presidente em mensagem lida 
durante a cerimônia.

A Batalha Naval do Riachuelo 
aconteceu 11 de junho de 1865, 
nas margens do Rio Riachuelo, 
um afl uente do Rio Paraguai, 
na Argentina, quando a força 
naval do Brasil impediu que as 
forças paraguaias avançassem 
em território brasileiro. Na 

Bolsonaro chegou à cerimônia de lancha, acompanhado dos ministros Sergio Moro e Marcos Pontes.

A troca de mensagens por um aplicativo entre o 
então juiz Sergio Moro — atual ministro da Justiça 
e Segurança Pública — e o procurador da Repú-
blica Deltan Dellagnol, reveladas no domingo (9) 
pelo site de notícias The Intercept, repercutiram 
ontem (11) em reunião da Comissão de Assuntos 
Econômicos (CAE) do Senado. Alguns senadores 
afi rmam que os diálogos evidenciariam indevida 
coordenação de esforços na Operação Lava Jato. 
Outros consideram que é preciso investigar como 
ocorreram os vazamentos.

Para o senador Otto Alencar (PSD-BA), Sergio 
Moro não pode continuar no cargo de ministro 
da Justiça. “O ministro da Justiça não pode mais 
continuar ministro, a não ser que ele coloque, 
acima de tudo, a necessidade de ter um emprego 
e jogar por terra, como já jogou, toda sua história 
de magistrado, que nós todos pensávamos isento 
e imparcial”, disse.

Já Alessandro Vieira (Cidadania-SE) avalia 
que o vazamento indica que está em curso um 
ataque orquestrado contra a Operação Lava Jato.

“Uma organização criminosa, provavelmente 
contratada por alguém interessado em prejudicar 
investigações, está em ação no Brasil. Nós temos 
uma quadrilha fazendo monitoramento, infi ltra-
ção e “hackeamento” de aparelhos smartphones, 
celulares de autoridades: ministros, juízes, 
desembargadores, procuradores da República 
e, quem sabe, senadores”, afi rmou.

A publicação de mensagens foi comentada 
por diversos senadores em pronunciamentos no 
Plenário ou pelas redes sociais. No mesmo dia, o 
senador Angelo Coronel (PSD-BA) apresentou 
requerimentos para que o ministro Sergio Moro e 
o procurador Deltan Dallagnol falem sobre o caso 
à CCJ. Ele informou que iniciaria a coleta de assi-
naturas para a criação de uma CPI (Ag.Senado).

A Comissão de Meio Ambien-
te do Senado se reúne hoje 
(12), e pode votar o projeto 
que torna imprescritíveis os 
crimes ambientais decorrentes 
da atividade de lavra mineral, de 
autoria do senador Veneziano 
Vital do Rêgo (PSB), que será 
analisado na forma de substitu-
tivo do relator, senador Randol-
fe Rodrigues (Rede-AP).

O projeto modifi ca a Lei de 
Crimes Ambientais para incluir 
a imprescritibilidade. Além 
disso, multas aplicadas por 
consequência desses crimes 
não poderão ser parceladas. 
Outra medida adicionada é que 
as empresas condenadas em 
processos ambientais não po-
derão participar de programas 
de refi nanciamento de dívidas. 
Também, modifi ca o Código de 
Mineração  para impor novas 
exigências ao início de ativida-
des de extração mineral. 

O plano de aproveitamento 
econômico da jazida deverá 

conter projetos de segurança 
das instalações, de segurança, 
saúde e higiene dos trabalha-
dores e de proteção e preser-
vação ambiental. A ausência 
desses documentos implicará 
em recusa de autorização para 
a operação. Após o início da 
extração, a jazida deverá ser 
fi scalizada anualmente, sobre 
esses mesmos critérios, por 
uma auditoria independente. 

A pauta completa da Comissão 
tem seis projetos. Entre eles 
está o que retira a exigência de 
averbação da cota de reserva 
ambiental na matrícula do imó-
vel. De acordo com o autor da 
proposta, senador Wellington 
Fagundes (PL-MT), a exigência 
de averbação da cota de reserva 
ambiental na matrícula do imóvel 
não é condizente com o trata-
mento simplifi cado que o Código 
Florestal estabeleceu para a re-
serva legal, cujo registro passou 
a ser feito apenas no Cadastro 
Ambiental Rural (Ag.Senado).

Rompimento de barragem Brumadinho gerou um dos maiores 

desastres humanos e ambientais no Brasil.

18 de abril 
pode se 
constituir no 
Dia Nacional 
do Espiritismo

Representantes da comuni-
dade espírita defenderam em 
audiência pública, ontem (11), 
o reconhecimento do dia 18 de 
abril como o Dia Nacional do 
Espiritismo no Brasil. A data 
remete ao lançamento de O 
Livro dos Espíritos (na língua 
francesa, Le Livre des Esprits) 
em Paris, no ano de 1857. 

A audiência pública, promo-
vida pela Comissão de Edu-
cação, teve a participação de 
senadores e de representantes 
da comunidade espírita, que 
lembraram ter no país 4 milhões 
de espíritas identifi cados no 
último censo do IBGE, mas 
acreditam que os simpatizantes 
chegam a 40 milhões. O deba-
te foi presidido pelo senador 
Eduardo Girão (Pode-CE), que 
lembrou que a ideia não é criar 
um feriado, mas apenas ter um 
dia para debater as ideias do 
espiritismo. 

Representante da Comunhão 
Espírita de Brasília, Jefferson 
Rodrigues Bellomo explicou 
que o dia é importante por três 
motivos: reconhecer o espiri-
tismo como parte da cultura 
brasileira, valorizar a ação social 
promovida por grupos espíri-
tas e reduzir o preconceito. A 
compreensão sobre os princí-
pios que regem o espiritismo 
também foi a justifi cativa de 
Paulo Maia Costa, presidente 
da Federação Espírita do DF, 
para defender a ideia do Dia 
do Espiritismo. 

“Nós temos o mesmo Deus; 
cremos que a alma não perece, 
é imortal; cremos que Deus é 
bom; cremos na pluralidade da 
vida, e não numa condenação 
ao fogo eterno. Não somos ino-
centes de pensar que estamos 
sozinhos no universo e que 
haveria vida apenas no globo 
terrestre. Há vida em outros 
planos e comunicabilidade 
dos espíritos”, sintetizou (Ag.
Senado).

Pessoa com defi ciência 
terá prioridade de 
embarque

A Comissão de Serviços de 
Infraestrutura do Senado deu 
parecer favorável ontem (11), 
ao projeto que estabelece priori-
dade de atendimento às pessoas 
com defi ciência, no embarque 
e desembarque nos meios de 
transportes coletivos. O projeto 
altera a Lei 10.048, de 2000, 
para determinar que a pessoa 
com deficiência tenha essa 
prioridade no transporte coletivo 
aéreo, terrestre ou aquaviário. As 
empresas que não cumprirem a 
determinação estarão sujeitas ao 
pagamento de multa.

O autor do projeto, sena-
dor Humberto Costa (PT-PE), 
ressalta que, segundo o IBGE, 
aproximadamente 27 milhões 
de pessoas têm algum tipo de 
defi ciência e enfrentam, a todo 
o momento, obstáculos na busca 
por uma vida social digna e di-
fi culdades de acesso a serviços 
de saúde, escola, emprego, trans-
porte público, entre outros. O 
projeto foi relatado pelo senador 
Zequinha Marinho (PSC-PA), 
favorável à aprovação do texto, 
com emendas. 

Na opinião do parlamentar, o 
valor da multa deve ser entre 
R$ 500 a R$ 2.500 e não entre 
R$ 2.500 e R$ 5 mil, como no 
texto inicial. A intenção dele foi 
deixar os valores em conformida-
de com o atendimento prioritário 
a gestantes e lactantes, pessoas 
com mais de 60 anos, pessoas 
com defi ciência, com obesidade, 
e pessoas com crianças de colo. 
Zequinha também sugeriu que a 
proposta se estenda aos idosos.

Depois de passar pela CI, a 
proposição ainda será analisada 
pela Comissão de Direitos Hu-
manos, em decisão terminativa 
(Ag.Senado).
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Bolsonaro ressalta atuação 
da Marinha em ações no país
O presidente Jair Bolsonaro participou ontem (11) da comemoração dos 154 anos da Batalha Naval do 
Riachuelo, no Grupamento de Fuzileiros Navais, em Brasília

época, durante a Guerra da Trí-
plice Aliança, o Paraguai, sem 
conexão com o mar, buscava o 
controle da Bacia do Prata, que 
representava uma saída para o 
Oceano Atlântico.

Bolsonaro chegou à cerimô-
nia de lancha, acompanhado 
dos ministros da Justiça, 

Sergio Moro, e da Ciência e 
Tecnologia, Marcos Pontes. 
Os dois se reuniram com 
o presidente no Palácio da 
Alvorada no início da manhã 
de ontem (11). O Alvorada 
fi ca a poucos quilômetros de 
distância do Grupamento de 
Fuzileiros Navais, ao longo 

das margens do Lago Paranoá. 
Na solenidade, 180 personali-
dades civis e militares foram 
homenageadas com a Medalha 
da Ordem do Mérito Naval por 
seus serviços prestados à Ma-
rinha do Brasil. Moro e Pontes 
e outros ministros receberam 
a homenagem (ABr).

Rodrigo Maia diz que vai 
‘blindar’ a Câmara de crises

Os parlamentares pedem a 
renúncia de Sergio Moro do 
cargo de ministro, o afasta-
mento de procuradores da 
Lava Jato Deltan Dallagnol e 
Laura Tessler, além da perícia 
de telefones funcionais desses 
procuradores. O presidente da 
Comissão Especial que analisa 
a Reforma da Previdência, 
Marcelo Ramos (PL-AM), afi r-
mou que tem feito um apelo 
à oposição para evitar que o 
vazamento de conversas entre 
Moro e Dallagnol impeçam 

o andamento da análise de 
proposta que altera as regras 
de aposentadoria no país.

Ramos afi rmou que desde 
o fi m de semana a votação 
da reforma ganhou um “de-
safi o adicional”. Segundo o 
presidente da comissão, o 
vazamento fez com que a 
oposição, que vinha tendo 
uma atitude de resistência, 
mas sem obstruir os trabalhos, 
já manifestou que entrará em 
obstrução inclusive na Refor-
ma da Previdência (ABr).

Projeto torna crimes 
ambientais da

mineração imprescritíveis

Vazamento de mensagens 
repercute no Senado
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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010338-48. 2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Abilio Luiz Ferreira, RG Nº 303.107.SE, CPF Nº 151.165.815-00, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
25.424,68 (agosto/2016). Referente às da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 01, da 
Quadra LU, do Loteamento Terras de Sta Cristina II (atualmente denominado Riviera de Sta Cristina 
II). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1031112-71. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Benedito Cruz de Souza, RG Nº 19894524, CPF Nº 104.956.288-
75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 2.465,54. referente às da taxa de conservação do lote 12, da Quadra EO, do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba I (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I). Estando o reu 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 22/03/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1041583-12. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 38ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandissa Monteiro dos Santos, CPF: 404.950.648-31, 
RG Nº 52532320 que Sociedade Beneficente São Camilo lhe ajuizou ação de Cobrança para 
recebimento da quantia de R$ 3.309,73, referente as despesas hospitalares. Estando a Ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido 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. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009263-30. 2018.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Alessandro de Souza 
Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) João Batista De Carvalho Filho, Brasileiro, CPF 201.968  
168-40, com endereço à Rua Paraibuna, 295, Jardim Sao Dimas, CEP 12245-020, São José dos 
Campos-SP,que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Abdo Carim Khaled Ghandour 
no valor de R$ 2.987,08, Referente ao cheque de Nº 000001 devolvido e não pago. 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 José dos Campos, aos 09 de maio de 2019. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc:0238513-40.2006.8.26.0100. A Drª.Adriana Sachsida Garcia, 
Juíza de direito da 34ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Marcelo Rossi Arcas, CPF: 082.356. 
208-55 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 826,92, referente à prestação de serviços médico-
hospitalares. Considerando que o requerente encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por 
meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertido de que 
terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contesta 
da 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027891-43. 2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Sandra Sato Zanini, Brasileiro, CPF 183.739.658-23,com endereço 
à Rua dos Vianas, 88, Baeta Neves, CEP 09760-000, São Bernardo do Campo-SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.424,38. 
referente às da taxa de conservação do empreendimento e o rateio aos melhoramentos neles 
implementados do lote 02, da Quadra MB, do Loteamento Ninho Verde - Gleba ll (atualmente 
denominado Ninho Verde ll Eco Residence). 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 20 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  

Esek EmpreendimentosImobiliários SPE S/A - CNPJ/MF 23.494.367/0001-04 - NIRE 3530048734-6
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19

Aos 12/04/19, às 16:30 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Presidente: André Ferreira de Abreu Pereira; 
Secretário: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos 
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, nos termos em que foram previamente 
entregues aos acionistas e publicados no DOESP (página 3) e no Empresas e Negócios (página 9), em edição de 09/04/19, 
e devidamente registrados na JUCESP. 2. Não distribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro 
no exercício social encerrado em 31/12/18. 3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, 
para mandato de um ano, a encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras 
do exercício social findo em 31/12/19: a) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para cargo de 
Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação 
específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 
3.1. Os Diretores ora reeleitos estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade. Encerramento. 
Nada mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 265.990/19-1 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 12.954.711/0001-84 - NIRE 35.300.414.055 - Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 24/04/2019, às 11 hs, na sede, com a totalidade dos membros do Conselho da Administração. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira 
de Abreu Pereira; e Secretário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram por unanimidade, sem 
quaisquer ressalvas e restrições, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para garantir o pagamento integral dos cré-
ditos imobiliários oriundos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, em Série Única, para Colocação Privada, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, da Tellus III Holding S/A Company (CNPJ/ME nº 14.119.418/0001-27) 
(“Escritura” “Emissão de Debêntures”, “Créditos Imobiliários” e “Tellus”, respectivamente) e o cumprimento das obrigações estabelecidas 
nos contratos que forem firmados para fins da vinculação da Emissão de Debêntures à operação de distribuição pública de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da Habitasec Securitizadora S.A. (CNPJ/ME nº 09.304.427/0001-58) (“Securitizadora” e “Operação 
Estruturada” respectivamente), de acordo com os termos e condições do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 143ª Série 
da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a Securitizadora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Imobiliários, na qualidade de agente fiduciário dos CRI: (a) aprovar a cessão fiduciária, pela Companhia, dos créditos oriundos (i) 
do Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial celebrado em 06/06/2018 (“Contrato de Locação”), por meio do qual a Companhia 
locou à Mogiana Alimentos S.A. (CNPJ/ME nº 45.710.423/0001-33) (“Mogiana”) a área bruta de 21.155 m² relativa aos Módulos 1 a 
5 (Galpão A) do Condomínio Multi Modal Campinas, situado na Rodovia Anhanguera (SP-330), Km 87, no Município de Campinas/
SP, integrante da área maior descrita e caracterizada na Matrícula nº 183.535 do 3º Registro de Imóveis de Campinas – SP (“Imóvel”); 
e (ii) dos futuros contratos de locação da parte ainda não locada do Imóvel (“Área Remanescente Locável”), incluindo todos e quaisquer 
direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos direitos creditórios, bem como toda e qualquer receita, multa e 
demais encargos de mora, penalidade e/ou indenização devidas à Companhia; (b) a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária do 
Imóvel; e (c) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos complementares necessários ao cumprimento do que ora ficou 
resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a matéria. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24/04/2019. Jucesp nº 
252.765/19-9 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HSBX Bauru Empreendimentos S/A - CNPJ/MF 67.760.702/0001-44 - NIRE: 35.300.133.692
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 17/04/19

Aos 17/04/19, às 13 hs, na sede social. Publicações: Aviso Aos Acionistas: Em cumprimento ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, o 
Aviso aos Acionistas foi publicado nos jornais, Diário Oficial Empresarial e Jornal “Empresas & Negócios” nos dias 8, 9 e 10/03/19. 
Edital de Convocação: Edital de convocação, publicado nos Jornais,” Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal “Empresas 
& Negócios”, nos dias 8, 9 e 10/04/19. Quórum: Acionistas presentes, representando a maioria do capital social votante. Composição 
da Mesa: Sérgio Eduardo Petrasso Correa - Presidente; Luiz Eduardo Paz Souza - Secretario. Deliberações: 1) Sem reservas, as 
contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/18, mantido o mesmo capital 
social. 2) Foi eleito para o cargo de Diretor Presidente da companhia, para exercer o mandato de 03, o Henry Maksoud Neto. 3) O 
Diretor Presidente declara neste ato estar totalmente desimpedido, nos termos do artigo 147, da Lei nº 6.404/76 para o exercício de 
suas funções, consignando que a declaração de desimpedimento está arquivada na sede da companhia. 4) Ficará vago um cargo de 
Diretor, até posterior deliberação ou até a realização da próxima assembleia geral, em razão de não estar presente à esta assembleia 
nenhum outro acionista pessoa física. 5) Foi fixada a remuneração do Diretor Presidente em R$ 8.000,00 reais anuais. 6) Demonstrações 
Financeiras: Os acionistas presentes aprovam por unanimidade de votos e requerem com fundamento no artigo 294, inciso II da Lei 
6.404/76 o arquivamento dos seguintes documentos em cópias autenticadas, sendo certo que referidos documentos fazem parte 
integrante da presente ata: I- Balanços Patrimoniais, Demonstrações do resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, 
Demonstrações dos fluxos de caixa e Parecer dos Auditores Independentes. 7) Outros assuntos de interesse da sociedade. Foi colocada 
em votação pelos presentes, a proposta de locação do imóvel de propriedade da companhia, com as seguintes condições comerciais 
A) Locador: 2S Soluções e Software Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.791.050/0001-74, com endereço na Rua Adolpho José 
Pereira nº 165, Bairro: Jardim Infante. B) Prazo do Contrato de Locação: 120 meses. C) Carência: 60 meses. D) Valor do aluguel pós 
carência: R$ 5.000,00 reais. E) Após análise da proposta de locação do imóvel , os acionistas presentes recusaram a referida proposta, 
por não atender no momento, os interesses comerciais da companhia. 8) Encerramento: Como não havia mais nenhum assunto a tratar 
e ninguém pediu a palavra, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos às 15 hs, determinando a lavratura da presente ata, que lida e 
aprovada, passou a ser assinada pelos presentes. Jucesp nº 309.267/19-5 em 06/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A - CNPJ/MF 22.348.203/0001-06 - NIRE 35.300.48629-3
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24/04/19

Aos 24/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arthur 
José de Abreu Pereira e secretariados pelo Sr. André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: 1. Autorizam a Companhia 
na contratação de empréstimo através de Crédito Imobiliário - Plano Empresário junto ao Banco Itaú Unibanco S/A refe-
rente a obra do Condomínio River One localizada à Rua Gerivatiba nº 207, no bairro do Butantã, em SP/SP no valor de 
R$80.000.000,00. 2. Autorizam a Companhia dar em garantia através de hipoteca o imóvel situado à Rua Gerivatiba nº 
207, Butantã, matrícula nº 241.644 do 18º Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
24/04/19. Jucesp nº 252.766/19-2 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF 22.348.203/0001-06 - NIRE 3530048629-3

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19
Aos 12/04/19, às 15:30 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Presidente: André Ferreira de Abreu Pereira; 
Secretário: Arthur José de Abreu Pereira. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores 
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, nos termos em que foram previamente entregues 
aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (página 77) e no Empresas e Negócios (página 
11), em edição de 09/04/19, e devidamente registrados na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP. 2. Não distribuir 
dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/18.3. Aprovar a 
reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/19: a) André Ferreira de 
Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/
MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 
114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 3.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus 
respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria 
da Companhia, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por 
lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 244.627/19-8 em 07/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32 - NIRE 3530049856-9

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19
Aos 12/04/19, às 17hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Presidente: André Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Ale-
xandre Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no 
DOESP (página 60) e no Empresas e Negócios (página 12), em edição de 09/04/19, e devidamente registrados na JUCESP. 2. Não distri-
buir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/18. 3. Aprovar a reeleição dos 
seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre 
as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/19: a) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, 
para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação 
específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 3.1. Os Di-
retores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de 
ata de reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I a presente, declarando nos termos e para os fins do artigo 
147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de socieda-
des. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 284.098/19-0 em 24/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ nº 16.644.735/0001-98 - NIRE 3530048867-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19

Aos 12/04/19, às 15 hs, na sede da Companhia. Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas 
das respectivas notas explicativas e o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S, empresa de auditoria independente contratada 
pela Companhia, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 09/04/19, página 63, e no Jornal “Empresas & 
Negócios”, na edição de 09 de abril de 2019, página 10, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Presença. Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia. 
Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, as demonstrações 
financeiras da Companhia, e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/18. 2. Consignar que, 
nos termos da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/18, 
a Companhia apurou prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31/12/18, de forma que as ações de emissão da Companhia não 
farão jus ao recebimento de quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria 
da Companhia, para mandato de 3 anos, a encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do 
exercício social findo em 31/12/21: a) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928-15; b) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/
MF nº 283.724.328-05; e c) Narciso Manuel Afonso Marques da Silva, CPF/MF nº 673.827.708-34. 3.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram 
posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria da 
Companhia, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer 
as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 
245.743/19-4 em 08/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/04/19
Aos 16/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; Secre-
tário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: Colocada a matéria em discussão, os acionistas presentes, por unani-
midade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: A Companhia está autorizada a conceder aval, na 
qualidade de devedora solidária das obrigações assumidas pela BRZ Pantheon Investimentos Imobiliários Ltda., em favor do 
Itaú Unibanco S.A., na CCB, obrigando-se, em caráter irrevogável e irretratável, nos exatos termos previstos na CCB. A Com-
panhia fica, desde já, autorizada a assinar a CCB na condição de avalista, co-obrigada, e solidariamente responsável com 
BRZ Pantheon Investimentos Imobiliários Ltda., por todas as obrigações assumidas na CCB, e firmar eventuais aditamentos 
à CCB que se façam necessários Encerramento: Nada mais. São Paulo, 16/04/19. Jucesp nº 243.090/19-5 em 03/05/2019.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 25/06/2019  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 27/06/2019  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: Apartamento nº 241

DATA DOS LEILÕES  1º Leilão: dia 25/06/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 27/06/2019, às 10:10 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE
FELIPE BITTENCOURT DE OLIVEIRA, 

 CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO

DOS VALORES 1º leilão: R$ 
822.434,02 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos) 2º leilão: R$ 
505.275,53 (quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

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

Albatross Corretora de Câmbio e Valores S.A.
CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 10.04.2019
Data: 10/04/2019, às 10:00 horas. Local: Sede social, na Avenida Paulista, nº 1.439 - 1º
andar - conjunto 14 - Bela Vista - São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos Acionistas.
Mesa: Presidente: David Botelho Sancho, Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Delibera-
ções: Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item “1” da ordem
do dia haviam sido publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal
“Empresas e Negócios”, edições de 29.03.2019, os acionistas por unanimidade de votos
deliberaram o seguinte: 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados no
item “1” da ordem do dia; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
findo no montante de R$ 300.566,32, a saber: - Reserva Especiais de Lucros - Outras:
R$ 187.566,32; - Juros sobre o capital próprio: R$ 113.000,00;  Total: R$ 300.566,32.
2.1. Referendar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, aos acionistas, aprova-
da em reunião da Diretoria em 28.12.2018 devidamente arquivada na JUCESP, em
Sessão de 24.01.2019, sob nº 55.346/19-4, no montante de R$ 113.000,00. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada
e por todos assinada. São Paulo, 10 de abril de 2019. Assinaturas: Presidente: David
Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações
S.A., representada por seus diretores Srs. David Botelho Sancho; Fabrício Botelho
Sancho; e Philipe Botelho Sancho. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro pró-
prio. David Botelho Sancho - Presidente, Fabrício Botelho Sancho - Secretário.
JUCESP nº 245.307/19-9 em 08.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 30 de abril de 2019, às 9:00 horas, no edifício da sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Alessandro Deodato; Secretário:
Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a
destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF sob o nº 134.827.478-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com endereço comercial nesse mesmo município, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e, (b) elegeu o Sr. Marcel Dorf, 
RG nº 10152621-8 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial nesse mesmo município, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2021; 
(c) consignou que, em decorrência da deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (c.1) Diretor Presidente: Alessandra 
Deodato, com mandato até 30/03/2021; (c.2) Diretor Vice-Presidente: Emmanuel Pelege, com mandato até 30/03/2021; (c.3) Diretor sem designação 
específica: Roberto Martin de Souza Rubim, com mandato até 30/03/2021; (c.4) Diretora sem designação específica: Karina Sabino, com mandato até 
30/03/2021; e (c.5) Diretor sem designação específica: Marcel Dorf, com mandato até 30/03/2021. Na sequência, ficou consignado que o Sr. Marcel Dorf não
está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude de condenação por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; ou em virtude de pena criminal que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos. Formalizadas tais declarações, o integrante da Diretoria Executiva da Companhia ora eleito - Sr. Marcel Dorf - tomou posse no
respectivo cargo conforme o anexo Termo de Posse. Por fim, foi aprovada a publicação da presente Ata em formato de extrato. Nada mais. Mesa: Alessandro 
Deodato - Presidente da Mesa; Marcelo Luis Santilli - Secretário; Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S.A. - Emmanuel Pelege - Procurador;
Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 297.248/19-4 em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ nº 61.288.874/0001-80 - NIRE nº 35.300.035.178
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 29/04/2019

Aos 29/04/2019, 9h, na sede, reuniram-se os acionistas, com a presença de 100,00% do capital social. Os avisos, bem como as convocações foram
conjuntamente publicados no DOESP e Empresas e Negócios. Assumiu a presidência da Assembleia o Dr. Joaquim Asér de Souza Campos, que por sua vez
convidou a mim Valério Dalla Valle, para secretário. O Sr. Presidente declarou instalados os trabalhos, iniciando a apresentação da matéria de competência da
AGO: a) - Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Fixação das remunerações dos 
membros da diretoria; c) Destinação dos lucros do exercício e distribuição de dividendos. A pedido dos acionistas foi proposta a mudança da Diretoria com 
substituição dos atuais diretores da companhia, Sr. José Luiz Aliperti Neto, do cargo de Diretor Presidente e Sr. Gilberto Flávio Souza Sulzbacher, do cargo de
Diretor Administrativo com a indicação do Sr. Caetano Aliperti, RG. 4.933.256-9 - SSP/SP, CPF/MF 634.798.008-82, para o cargo do Diretor Presidente e o Sr. 
Joaquim Asér de Souza Campos, RG 3.729.707-7 - SSP/SP e CPF/MF 828.781.968-72 para Diretor Administrativo. O Presidente declarou em discussão: a) O 
Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, publicados nos jornais DOESP
e Empresas e Negócios, os citados documentos foram submetidos a votos, um a um, sendo aprovados por maioria absoluta dos votos, com acionistas
representando 100,00% das ações com direito a voto; b) Nos termos da ordem do dia, declarou o Presidente ser da competência da Assembleia fixar a 
remuneração dos membros da diretoria. Foi colocada em discussão a remuneração global e colegiada da Diretoria, para o período de 01/04/2019 a 31/03/2020 
em até R$ 130.000,00, com reajustes no curso do ano, nos mesmos níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia, ficando a cargo desta fixar os
honorários de cada um dos Diretores em exercício. A proposta foi aprovada por maioria absoluta dos votos; c) A retenção do lucro, foi aprovada por maioria
absoluta dos votos. A mudança da Diretoria foi aprovada por maioria absoluta dos votos, sendo eleitos o Sr. Caetano Aliperti para Diretor Presidente e o Sr. 
Joaquim Asér de Souza Campos para Diretor Administrativo, cujo mandato, correspondente ao triênio 2019 a 2021, que se estenderá até a data da realização 
da primeira AGO que se seguir ao término do exercício social de 2021. Nada mais. São Paulo, 29/04/2019. aa) Joaquim Asér de Souza Campos - Presidente da
Assembleia; Valério Dalla Valle - Secretário. JUCESP nº 295.565/19-6 em 31/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029995-47.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PEDRO 
RAFAEL BARBOSA DE SANT ANA, CPF 398.011.718-98, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 4.739,10 (abril/2014), oriundos 
de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades 
vencidas e não pagas. 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, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019. 

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROC. 0014053-23.2013.8.26.0004. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa/SP, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI 
FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURO MARRACCINI DE MORAES, CPF. 
044.587.238-12, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ASSOCIAÇÃO 
CULTURA DE SÃO PAULO, alegando em síntese: ser credora do requerido da quantia de R$21.401,27 
(Jul/2013), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente 
as mensalidades vencidas e não pagas. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a 
fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, ficando advertido, nesta última 
hipótese, da nomeação de curador especial. Será o presente edital, afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1013757-50.2014.8.26.0100 (USUC 180). A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Virgínia Gaspar Rosa, 
Rosália Gaspar, Rosária Gaspar, João Manuel de Frias, Roseli Rosa Cardoso, Ayres Pereira Carollo, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Claudia de Bem Oliveira Capelatto, João Roberto Capelatto, 
Rosemary Aparecida de Bem Oliveira Gomes, Gilson dos Santos Gomes e Monise de Bem Oliveira, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Roberto Rossen, nº 151 - Jardim Sobradinho, 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 62,00 
m², 9alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias, contestem o feito. 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. 

Cooper Axé para Todos - Cooperativa de Produção de
Materiais Recicláveis de São Paulo
CNPJ: 14.464.825/0001-71 - NIRE: 3.540.014.098-4

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos todos os cooperados para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará
no dia 18/12/2018, em sua sede na Rua Antônio da Silva Lobo Junior, nº 111 - Vila Santa
Catarina - CEP 04387-050 - São Paulo - SP, com horários de realização a seguir: 1ª
convocação as 17:00 hs, 2ª convocação as 18:00 hs, 3ª convocação as 19:00 hs. A

conselho fiscal. O presente foi expedido com a presença de 5 (cinco) cooperados.
São Paulo, 18/11/2018. Eduardo Tadeu Lourenço - Presidente

1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo social a venda e 
compra de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos 
por conta própria e de terceiros, incorporação imobiliária, prestação de 
serviços técnicos e de administração a terceiros. 2. Sumário das Práti-
cas Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a 
Lei 11.638/07 e a NBC TG 1.000. a) As As receitas são reconhecidas pelo 
regime de caixa, de acordo com as medições físicas de cada contrato, e 
baseado nos custos incorridos e apropriados até a data, pelo mesmo cri-
tério. b) As depreciações são calculadas pelo método linear, considerando 
o tempo de vida útil econômica dos bens, de acordo com a legislação. c) A 
Provisão para imposto de renda e contribuição social são constituídas com 
base nos livros fiscais apurados de acordo com a legislação em vigor. d) O 
histórico e as projeções do contas a receber indicaram ser desnecessária a 
constituição de Provisão para Devedores Duvidosos.
3. Estoques: 2018 2017
Imóveis para comercialização 766.420,82 790.478,65
Lotem/Incorporação imobiliária em andamento 1.670.258,94 1.670.258,94
 2.436.679,76  2.460.737,59
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda. 
4. Investimentos: a) Investimentos 2018 2017
Incentivos Fiscais 13.073,58 13.073,58
Total 13.073,58 13.073,58
b) Sociedades em Conta de Participação
SCP Pontal de Guaratuba 134.978,17 134.978,17
SCP Bragança I, II, III e IV - -
SCP Reserva/Morada do Engenho 45.600,00 0,00
SCP Itaguaré/Bertioga 8.185,31 8.185,31
SCP Ribeirão Preto /Conquista 178.709,25 175.309,25

Relatório da Diretoria
No ano de 2019, dando continuidade às metas estabelecidas em 2018 e procurando minimizar riscos de liquidez em face da atual conjuntura econômica brasileira, a empresa continua atuando fortemente nos empreendimentos 
imobiliários voltados para o segmento popular em diversas cidades, como Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Carlos, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Montemor,  Várzea Paulista, Mogi das Cruzes, entre outras. Houve forte investimento 
objetivando a economia de escala e a diminuição de custos indiretos, como demonstrado nos registros contábeis, com expressivo resultado para os exercícios futuros, o que demonstra o sucesso da estratégia adotada pela empre-
sa. A diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018 e 2017 - (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas - (Em R$)

Ativo 2018 2017
Ativo Circulante 3.944.593,38 3.899.558,72
   Caixa equivalente de caixa 9.423,57 209.805,68
   Caixa e Bancos 3.702,74 5.524,19
   Aplicações Financeiras 5.720,83 204.281,49
   Clientes  1.498.605,52 1.219.936,50
   Adiantamentos a funcionários 0,00 7.378,00
   Estoque (nota 3) 2.436.564,29 2.462.438,54
   Outros valores a receber 0,00 0,00
Ativo Não Circulante 11.741.951,22 6.826.518,08
  Realizável a Longo Prazo - -
  Investimentos (nota 4) 11.698.492,22 6.718.707,30
  Imobilizado (nota 5) 881.797,59 887.354,41
  (-) Depreciação/Amortização
      Acumulada (nota 5) -838.338,59 -779.543,63
Total Ativo 15.686.544,60 10.726.076,80

Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva para Investimentos Reserva de Lucros Total
Saldos em 31/12/2016 7.000.000,00  924.067,23  2.500.000,00  781.723,21  11.205.790,44 
   Distribuição de Lucros -    -      -    (250.000,00) (250.000,00)
   Lucro Líquido do Exercício -    -      -    (1.518.465,27) (1.518.465,27)
Saldos em 31/12/2017 7.000.000,00  924.067,23  2.500.000,00  (986.742,06) 9.437.325,17 
   Distribuição de Lucros - - - (300.000,00) (300.000,00)
   Desconstituição de reserva - - (2.500.000,00) 2.500.000,00  -
   Lucro Líquido do Exercício - 227.812,52  - 4.328.437,89  4.556.250,41 
Saldos em 31/12/2018 7.000.000,00  1.151.879,75  - 5.541.695,83  13.693.575,58

Passivo 2018 2017
Passivo Circulante 1.303.682,59 924.196,12
   Empréstimos de pessoas ligadas 471.819,31 12.963,87
   Fornecedores 15.257,86 28.450,26
   Salários e Encargos Trabalhistas 211.581,19 221.251,70
   Encargos Tributários 329.515,42 224.354,73
   Dividendos a Pagar 234.690,64 262.180,39
   Outras contas a pagar 36.187,48 164.651,76
   Imposto Renda e Contribuição Social  4.630,69 10.343,41
 Passivo Não Circulante 689.286,43 364.555,51
   Receitas diferidas 689.286,43 364.555,51
Patrimônio Liquido 13.693.575,58 9.437.325,17
  Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
  Reserva Legal 1.151.879,75 924.067,23
  Reservas Para Investimentos 0,00 2.500.000,00
  Reservas de lucros a disposição da AGO 5.541.695,83  -986.742,06 
Total Passivo 15.686.544,60 10.726.076,80

Demonstração do Resultado  31/12/2018 31/12/2017
   Serviços Vendidos 22.243,19 101.173,57
   Imóveis e participações Imobiliárias 1.179.449,84 1.153.144,43
Receita Operacional Bruta 1.201.693,03 1.254.318,00
  Impostos e Devoluções -43.861,80 -47.604,03
Receita Operacional Liquida 1.157.831,23 1.206.713,97
  Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos -64.479,03 -32.088,19
Lucro Bruto 1.093.352,20 1.174.625,78
Despesas Operacionais
  Despesas Gerais e Administrativas -2.731.814,82  -2.895.671,99
  Despesas Tributárias -208.763,01 -269.060,52
  Depreciação e Amortização -74.759,31 -31.842,42
  Financeiras Líquidas -495,70 178.692,04
  Equivalência Patrimonial 6.508.850,06 410.691,14
Resultado Operacional 4.586.369,42 -1.432.565,97
Lucro  Antes do IR 4.586.369,42 -1.432.565,97
  Provisão para IR e C.S.L.L. -30.119,01 -85.899,30
Lucro Liquido 4.556.250,41 -1.518.465,27
Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Atividades Operacionais 4.658.444,65  -1.124.467,47 
Prejuízo/Lucro Liquido Contábil 4.556.250,41  -1.518.465,27 
Ajustes 
Depreciação e Amortização 74.759,31  31.842,42 
Variações nos Circulantes 
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber -278.669,02  285.464,47 
Aumento/Diminuição nos Estoques
  e nas Despesas 33.252,25  2.160,66
Aumento/Diminuição nas Contas
   a Pagar e Provisões -51.879,22  247.291,61
Aumento/Diminuição nas Contas Diferidas 324.730,92  -172.761,36
Atividades de Financiamentos 131.365,69  -544.190,31 
Empréstimos 458.855,44  0,00 
Pagamento de Dividendos -327.489,75  -544.190,31 
Atividades de Investimentos -4.990.192,45  -1.375.599,84 
Aquisições de Imobilizado -10.407,53  -16.663,84 
Investimentos em Outras Empresas -4.979.784,92  -1.358.936,00 
Resultado de Fluxo de Caixa -200.382,11  -3.044.257,62 
Equivalentes de caixa no início do exercício 209.805,68  3.254.063,30 
Equivalentes de caixa no final do exercício 9.423,57  209.805,68 

SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba 2.420.086,13 2.920.595,65
SCP Jardim Imperador 132.174,11 132.174,11
SCP Itapetininga 37.208,71 37.730,56
SCP São Carlos 599.054,50 566.312,50
SCP Montemor 89.991,00 0,00
Equivalências Patrimoniais SCP’S
 Pontal de Guaratuba 36.272,38 36.272,38
 Bragança I, II,III e IV 868.597,50 1.115.148,73
 Reserva/Morada do Engenho 1.248.534,52 1.819.718,72
 Ribeirão Preto/Conquista (67.260,54) (63.603,68)
 Guarulhos/Itaquaquecetuba 391.657,03 (248.930,13)
 Jardim Imperador (204.798,91) (204.764,26)
 Itapetininga (2.135,35) (1.909,65)
 São Carlos (76.405,62) (7.801,42)
 AK 18 10.220,41 10.562,82
 Montemor 11,50 -
Total 5.850.680,10 6.429.979,06
 Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 
31/12/2017 e 2018 e referem-se a sociedades em conta de participação.
C) Outras Participações 
Campos de Atibaia Empreendimentos
 Imobiliários Ltda 537.513,45 537.513,45
Equivalência Patrimonial 5.297.225,09 (261.858,79)
Total 5.834.738,54 275.654,66
 Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 
31/12/2017 e 2018 e refere-se a participação direta no capital social.

5. Imobilizado:  2018 2017 Depreciação
Equipamentos Telefônicos 15.025,03 15.025,03 4,00%
Máquinas e Equipamentos 308.571,58 304.923,22 10,00%
Móveis e Utensílios 161.025,53 157.709,88 10,00%
Equipamentos de Informática 292.416,86 290.537,69 20,00%
Veículos 98.465,00 112.865,00 20,00%
Instalações 6.293,59 6.293,59 10,00%
Total do custo 881.797,59 887.354,41
(-) Depreciação Acumulada (838.338,59) (779.543,63)
Total 43.459,00 107.810,78
6. Capital Social: O Capital Social de R$7.000.000,00 encontra-se total-
mente subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000 ações 
no valor de R$1,00 7. Receitas Diferidas: Estão contabilizadas as receitas 
e custos não realizados, decorrentes da venda de imóveis. 8. Reserva Le-
gal: Foi constituída a reserva legal relativa ao resultado do exercício findo 
em 31/12/18 no valor de R$227.812,52. 9. Seguros: Os seguros contrata-
dos são suficientes para a cobertura de eventuais perdas. 10. Contingên-
cias: Não são conhecidas eventuais contingências que possam afetar o 

Ceci Soares Krahenbuhl Piccina - Diretora Presidente
 - CRC TC 1 SP 195828/0-7

      CONSURB S/A Empreendimentos Imobiliários
CNPJ nº 55.323.455/0001/30

   

O presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, e a 
diretora executiva da 

ONU Mulheres, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, assinaram um 
memorando de entendimento, 
no qual ficou definido que as 
duas organizações trabalha-
rão com autoridades públicas, 
organizações internacionais, 
setor privado e organizações de 
mídia e esportes. A assinatura 
ocorreu durante a Convenção 
da Fifa sobre Futebol Feminino, 
em Paris.

As ações abrangerão prin-
cipalmente três importantes 
áreas: desenvolvimento de 
políticas, promoção e apoio de 
projetos sobre mudança cultu-
ral e o empoderamento, além da 
comunicação para aumentar o 
conhecimento sobre igualdade 
de gênero. “As organizações 
pretendem cumprir esses ob-
jetivos usando personalidades 
conhecidas, como os atletas que 
fazem parte do grupo Lendas 
da Fifa ou são embaixadoras da 
Boa Vontade da ONU”.

Gianni Infantino disse, por 
meio de nota, que “este é 

Troféu da Copa do Mundo de Futebol Feminino. 

Fifa e ONU vão promover ações 
para divulgar futebol feminino

A Fifa e ONU Mulheres estão juntas na Copa do Mundo da França com 
objetivo de tornar o futebol mais acessível a mulheres e meninas.

um momento significativo 
para a Fifa, porque combina 
forças com a ONU Mulheres 
para realizar a igualdade de 
gênero para mulheres dentro 
e fora do campo”. Segundo 
ele, Fifa e ONU Mulheres vão 
“aumentar o conhecimento 
sobre o futebol feminino e seu 
impacto em termos de saúde, 
empoderamento e modelos 
positivos para mulheres e 

meninas em todo o mundo.”
A diretora-executiva da 

ONUPhumzile Mlambo-Ng-
cuka disse que a agência está 
confiante que “essa parceria 
fará uma diferença real para a 
desigualdade de gênero, que 
existe atualmente em todos os 
esportes.” Para ela, o objetivo é 
acabar com essa desigualdade 
“sabendo que os benefícios são 
para todos” (ABr).
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Especial

O governo federal pôs a 
militarização de escolas públicas 
entre suas prioridades na educação. 
Uma das primeiras medidas de 
Jair Bolsonaro na Presidência da 
República foi criar no Ministério 
da Educação uma subsecretaria 
incumbida de incentivar estados e 
municípios a transferir a direção de 
suas escolas para a Polícia Militar e o 
Corpo de Bombeiros

Ricardo Westin/Ag. Senado/Especial Cidadania

Nas escolas militarizadas (ou cívico-militares), o prédio, 
os professores e o currículo escolar continuam sendo 
do governo estadual ou da prefeitura, mas o diretor, 

a segurança e as regras internas de disciplina passam a ser 
da corporação militar. A militarização ocorre principalmente 
em escolas do ensino médio e da etapa final no ensino fun-
damental (do 6º ao 9º ano) localizadas em bairros violentos.

Os alunos usam boina e farda, batem continência para o 
comandante-diretor e os professores, participam de cerimô-
nias diárias de hasteamento e arriamento da bandeira. As 
regras os proíbem de sentar-
-se no chão fardados, mascar 
chiclete, fazer demonstrações 
públicas de afeto (no caso 
de namorados), usar óculos 
chamativos, pintar a unha e 
o cabelo, chamar o professor 
de “você” (os regimentos 
militares preveem “senhor” e 
“senhora”).

O modelo é inspirado nas 
escolas militares, que perten-
cem às Forças Armadas, às 
Polícias Militares e aos Corpos 
de Bombeiros, sem ligação com 
a rede pública de ensino, e são 
destinadas a filhos de oficiais.

A militarização de escolas públicas começou há cerca de 
uma década e se intensificou nos últimos anos. Atualmente, 
há 200 colégios nesse modelo em quase todos os estados. 
Apenas em Goiás, 60 escolas estão sob a gestão da Polícia 
Militar. Em Minas Gerais, 30. O Distrito Federal abriu neste 
ano as primeiras quatro escolas do tipo. O MEC quer que 
elas se disseminem ainda mais.

O modelo, contudo, é controverso. Especialistas em edu-
cação discordam da nova política do MEC. A militarização 
também tem defensores e críticos no Senado.

De acordo com o Ministério da Educação, a medida traz 
três grandes benefícios: os alunos ficam mais disciplinados e 
obedientes, a violência na escola despenca e o resultado dos 
estudantes em provas e avaliações institucionais melhora.

Nessas escolas, os alunos precisam obedecer à risca as 
regras do regimento interno. Eles perdem pontos no quesito 

Militarização 
de colégio 
público divide 
opiniões

Escola pública militarizada incentiva disciplina: modelo divide opiniões.
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disciplina quando chegam atrasados à escola ou conversam 
durante a aula. A depender da pontuação descontada, po-
dem ser reprovados ainda que tenham obtido boas notas nas 
provas escritas.

O professor da filosofia da educação José Sérgio Fonseca 
de Carvalho, da Universidade de São Paulo (USP), entende 
que a disciplina das corporações militares é incompatível 
com o ambiente escolar:

— É uma disciplina que prevê a obediência cega. Quando 
o comandante grita “avançar” numa guerra, os soldados têm 
que obedecer e jamais questionar. No meio militar, é impor-
tante que seja assim, mas não na escola. No meio intelectual, 
é preciso questionar o que está posto, argumentar, criticar, 
contrapor-se ao pensamento dominante, porque é assim que a 
ciência e o conhecimento evoluem. Na escola, é preciso haver 

disciplina para o estudo, não 
disciplina militar.

Libertinagem
O senador Styvenson Va-

lentim (Pode-RN) discorda. 
Ele é policial militar e foi o 
responsável pela militariza-
ção de um colégio estadual 
localizado num bairro pobre 
e violento de Natal. Segundo 
Styvenson, a obediência é, 
sim, necessária na educação:

— As pessoas estão con-
fundindo liberdade de pen-
samento crítico com liberti-
nagem. Regras servem para 
manter a sociedade coesa e 

pacífica. Assim como o filho tem que obedecer ao pai, o alu-
no tem que obedecer ao professor, que é hierarquicamente 
superior. Não tem que questionar. A criança desobediente 
certamente vai se tornar um adulto desobediente. É com 
obediência que o cidadão se forma.

Uma das escolas militarizadas de Goiás é o Colégio Fernando 
Pessoa, em Valparaíso. Lá, todos os oficiais andam armados. 
Antes da transferência para a PM, segundo o capitão Eric 
Chiericato, que é o atual comandante, as paredes viviam 
pichadas, professores eram ameaçados pelos alunos, drogas 
circulavam livremente e, no caso mais extremo, um estudante 
foi assassinado em plena luz do dia.

— Água e óleo não se misturam — diz o comandante. — 
Depois que entramos aqui, os estudantes que tinham predis-
posição para a bandidagem foram embora. É claro que, quando 
veem uma escola que tem 20 policiais, eles não se sentem à 
vontade para continuar agindo. Esse é um dos motivos pelos 

quais tantos alunos querem estudar aqui. Neste ano, tivemos 
1,3 mil candidatos para as 120 vagas que abrimos.

Na avaliação da professora Andrea Mara Vieira, da Faculdade 
de Educação da Universidade de Brasília (UnB), a Polícia 
Militar entra nas escolas porque falhou na vigilância das ruas:

— A violência não nasce dentro da escola, mas fora dela, na 
sociedade. A escola é apenas um microcosmo da sociedade. 
Se o entorno fosse um lugar seguro, a escola também seria. 
Para a Polícia Militar, é mais fácil cuidar da segurança dentro 
da escola, porque o ambiente é menor e limitado e todos os 
alunos são obrigados a obedecer às ordens do comandante, 
inclusive os professores. A PM deveria se concentrar na sua 
atribuição constitucional, que é fazer policiamento ostensivo 
e zelar pela segurança da sociedade.

Medalhas
A militarização fez o Índice de Desenvolvimento da Edu-

cação Básica (Ideb, que mede o aprendizado dos alunos) do 
Colégio Fernando Pessoa dobrar. Em 2009, antes de ir para 
a gestão da PM, o Ideb da escola no ensino fundamental era 
2,9. Hoje está em 5,9. De acordo com a Secretaria de Estado 
da Educação, a evolução é semelhante nas outras escolas 
militarizadas de Goiás.

— É um modelo que comprovadamente tem resultados 
positivos e que é aprovado por alunos, pais, professores e 
comunidade — afirma o major Marcos Rabelo, da Secretaria 
de Educação de Goiás.

Em cerimônias que por vezes contam com a presença de 
prefeito e vereadores, os melhores alunos de cada sala são 
homenageados com medalhas, que passam a fazer parte da 
farda deles até o fim do ano.

Os pais normalmente pagam uma taxa mensal, que é volun-
tária e costuma ficar entre R$ 50 e R$ 100, para melhorar o 
espaço físico. Graças a essa taxa, o Colégio Fernando Pessoa 
tem ar-condicionado e projetor do tipo data show em todas 
salas, biblioteca, laboratório de informática e de ciências, 
sala de reforço escolar, curso de música e aulas de muay 
thai (boxe tailandês).

A professora Miriam Fabia Alves, da Faculdade de Educação 
da Universidade Federal de Goiás (UFG), diz que o modelo 
militarizado cria duas castas de escolas dentro da rede pública:

— Temos poucas escolas que recebem toda a atenção e 
funcionam bem e muitas escolas, todo o restante, que ficam 
esquecidas e não funcionam. Essa solução mágica chamada 
militarização é excludente e não resolve os problemas da 
educação nacional.

De acordo com ela, a educação avançaria se o país não 
mudasse as políticas públicas a cada troca de governo e se 
dedicasse a cumprir as metas do Plano Nacional de Educação.

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) pede que o 
MEC priorize os institutos federais, escolas que oferecem en-
sino técnico de nível médio e “têm mostrado ótimo resultado”:

— Como política geral, a militarização de escolas não faz 
sentido. Parece mais um diversionismo do que uma solução 
verdadeira. Os profissionais da educação estão capacitados 
para dirigir as escolas e merecem o nosso respeito.

A Agência Senado pediu entrevista com algum porta-voz 
do MEC. A pasta respondeu com uma nota em que cita como 
pontos positivos a “gestão de alto nível” e os “valores cívicos, 
éticos e morais” das escolas militarizadas.Ofi cial observa estudantes no Colégio Fernando Pessoa, em Valparaíso de Goiás, que é gerido pela Polícia Militar.
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 12 de Junho de 2019. 
Dia do Imaculado Coração de Maria, Dia de São Onofre, São Olímpio, Santa 

Iolanda, São Gaspar de Búfalo, e Dia do Anjo Hahaiah, cuja virtude é a sere-
nidade. Dia do Correio Aéreo Nacional, Dia do Enxadrista e Dia dos 

Namorados. Hoje aniversaria o pianista e compositor Chick Corea, que nasceu 
em 1941, José Adilson Rodrigues dos Santos o Maguila que nasceu em 1958, o 
jogador de futebol Flávio Conceição que faz 45 anos, a modelo Adriana Lima 
que chega aos 38  anos e o jogador Philippe Coutinho que nasceu em 1992. 

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

e desde cedo utiliza suas percepções nessa área para melhorar sua 
vida cotidiana. Em geral possui o dom de acalmar as pessoas nervosas 
e difi cilmente tende ao uso de drogas, álcool e cigarro. Caso venha 
a envolver-se com uma dessas substâncias, terá certa facilidade em 
abandoná-las. Dá-se bem com o sexo oposto, sobretudo em virtude da 
magia de seu temperamento.

Magia dos sonhos
HOSPITAL – Vê-lo, restabelecimento da saúde. Ser 

um paciente, tenha esperança de bons negócios. Sair dele, 
irá superar difi culdades. Visitar doentes, aborrecimentos 
fi nanceiros. Vê-lo cheio de doentes, notícias desagradáveis 
lhe serão dadas. Números de sorte:  15, 24, 41, 49 e 83.

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

Esta quarta é o décimo segundo dia da lunação. A Lua faz aspectos tensos com Marte e Saturno que podem atrapalhar os 

nossos planos, pois será necessário buscar apoio para realizar o que desejamos. Com fé, disposição e objetividade será possível 

fi rmar acordos. A Lua faz aspectos positivos com Júpiter e o Sol que trazem clareza e confi ança, mas temos que fi car atentos 

aos problemas que podem surgir. A Lua em tensão com Plutão nos desafi a a superar os confl itos. A Lua vai fi car fora de curso 

a partir das 12h16 no Brasil e 16h16 em Portugal até ingressar em Escorpião na madrugada de quinta.  
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Faça tudo com a máxima competên-
cia. Use suas emoções a noite para 
criar e planejar suas metas para esta 
semana. 71/571 – Verde.

O dia pode acarretar prejuízos e 
arrependimentos pela precipitação. 
É preciso manejar habilmente seus 
negócios e fazer tudo de forma 
objetiva e bem pensada. O Sol na 
casa dois dá chance de aumentar os 
ganhos se tiver se preparado para 
isso. 58/958 – Azul. 

Perto do meio dia o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respon-
sabilidades. É preciso aproveitar 
bem as chances para por sua vida 
em ordem, depois do aniversário. 
Faça tudo com a máxima compe-
tência e alto nível de qualidade. 
64/264 – Amarelo.

Prepare tudo para realizar depois 
que o Sol estiver em seu signo, 
medite e curta mais o ambiente. No 
meio da tarde, será o momento para 
colocar tudo em ordem no trabalho 
e dedicar-se aos deveres e respon-
sabilidades. Logo terá motivações 
renovadoras em sua vida, depois do 
aniversário. 42/342 – Cinza.

Neste meio de mês podem surgir 
confl itos emocionais, mas hoje ainda 
muita coisa se resolverá com uma 
mudança de atitude. O excesso de 
confi ança pode ser perigoso. Acredi-
te nos seus sonhos e eles se realizarão 
antes que imagina. Sabendo agir terá 
o passaporte do sucesso em suas 
mãos. 53/453 – Bege.

Seja mais aberto à conversa e a 
opiniões dos demais, aumentando 
sua espiritualidade através dos 
sentimentos positivos. É hora de 
começar a sonhar com algo novo e 
renovador que logo irá acontecer 
em sua vida, depois que o Sol passar 
para Câncer, aguarde até o dia 22. 
76/476 – Amarelo.

É preciso controlar o emocional que 
leva a agressividade nos relaciona-
mentos em geral no fi nal do dia. O 
seu modo de pensar possessivo pre-
cisa mudar para poder fazer alguém 
sentir-se seguro e ser realmente 
feliz. Não queira ser o único alvo 
das atenções em seu ambiente. 
54/554 – Verde.

Comece o dia determinada a resol-
ver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. A falta de 
mudança em seu modo de pensar 
leva a dispersão e traz difi culdade 
de agir nesta terça. Mais no fi nal 
da tarde emocional controlado au-
menta a tendência ao bom senso e 
segurança. 88/388 – Azul.

A primeira parte do dia promete 
ser bem inspirada e de astral alto. 
Atividade em que coopere com os 
demais poderá ter grande sucesso 
neste período em tudo que iniciar. 
Use bem sua capacidade de trabalho, 
dedicando-se ao que é importante. 
82/882 – Marrom.

Veja o que poderá oferecer em troca 
do que pretende, nada vem de novo 
se não abrir mão do antigo, dando 
espaço para a renovação. Analise a 
situação antes de agir, ouça opiniões 
e só depois comece a tomar atitudes 
que o façam obter o sucesso que tanto 
persegue. 72/572 – Azul.

Durante a manhã pode haver atrasos 
e impedimentos. Evite a impulsivi-
dade que tende a provocar prejuízos 
e não disperse seus esforços. Pode 
ser um bom momento para avaliar 
a relação e se entender logo mais a 
noite com quem ama. 77/277 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para ter de volta o ex.

Acorde bem cedo, pegue 1 copo de vidro que nunca tenha 
sido usado, encoste na sua boca e diga 3 vezes o nome do seu 
ex. Vire o copo de boca para baixo num lu gar onde ninguém 
veja e deixe lá por 5 dias. Lave o copo no sexto dia e guarde 
onde ninguém mais o use. Quando a pessoa amada vier falar 
com você, sirva uma bebida qualquer para ela nesse copo. Não 
deixe de rezar 1 Pai-Nosso para Santo Antônio todas as noites 
até conseguir o que deseja. O copo deve ser jogado no lixo.

Evite a insatisfação que tende a 
afastá-lo das pessoas queridas. Não 
queira ser o único alvo das atenções 
em seu ambiente nesta terça-feira 
de manhã. A Lua em Câncer à tarde 
o torna mais conservador e há uma 
predisposição à indolência. 75/775 
– Verde.
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ferradura
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natal do
Rei do 

Baião (PE)

Pós-gra-
duação
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Contraban-
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Composto 
químico de
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de limpeza
Lady (?),
cantora

de "Cheek
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examinada
pelo proc-
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Dado che-
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balança
da PRF

Termina-
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Operação
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Tamanho 
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Sutileza

Metal
abundante
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Transação
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americano

Represa,
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Brandão na novela
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futebol
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filme "O Segredo de
Brokeback Mountain"

50, em romanos

(?) de São Paulo,
entidade que reúne
grupos de esquerda
da América Latina

Interjeição
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(?) Verônica: ex-vede-
te, integrava a lista de
"Certinhas do Lalau"

Hiato de
"coar"

Cortar pe-
la metade

Vanádio
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Rede, em
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"adjunto"

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

Empresas & Negócios

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: HENRIQUE SOUZA MENDES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão motociclista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Mendes de Oliveira e de Rosineide Santos 
Souza. A pretendente: VANESSA DA SILVA BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão 
eletricista, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/09/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Eloy Bezerra e de Cleide da Silva Bezerra.

O pretendente: DIEGO APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourdes Pereira da Silva Aleixo. A pretendente: ARIADNE 
ALVES BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em 
Guajara Mirim, RO, no dia (09/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Auzeni Alves Bezerra.

O pretendente: TIAGO DA FONSECA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão conferente 
de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison Nascimento de Santana e de Eliane da Fonseca 
Santana. A pretendente: SABRINA SOUZA DO CARMO BERTOLDO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia (24/07/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre do Carmo Bertoldo e de Maria Railda de Souza.

O pretendente: RUBENS DA SILVA URIAS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens da Silva Urias e de Aparecida Nunes Pereira. A pretendente: 
ANA LARISSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adriana da Silva.

O pretendente: EDIVALDO RIBEIRO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (05/03/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armenio Ribeiro de Araujo e de Adelvira Rosa de Araujo. 
A pretendente: APARECIDA DA SILVA GARCIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Perdões, MG, no dia (24/10/1967), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Maria Garcia e de Delba Julia da Silva Garcia.

O pretendente: THIAGO DA SILVA NUNES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de controle, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Ferreira e de Zuleide da Silva Nunes Ferreira. 
A pretendente: SAMANTHA OLIVEIRA MACEDO, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adriano Dantas Macedo e de Angela Maria de Oliveira Macedo.

O pretendente: BENEVALDO PEREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
vendas, nascido em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (09/10/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Pereira Gonçalves e de Onília Antônia da Silva. 
A pretendente: CINEUZA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Sitio do Mato, BA, no dia (12/01/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Ferreira de Souza e de Maria Vitor de Souza.

O pretendente: JOSÉ SEBASTIÃO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Chapada do Norte, MG, no dia (15/11/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Ferreira da Mota e de Levinda Leite Marques. A 
pretendente: MARIA DAS DORES FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adão Ferreira de Souza e de Ana Antunes da Silva Sousa.

O pretendente: LUÍS CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Vitorino dos Santos Neto e de Rosalia Cardoso dos Santos. 
A pretendente: SANDRA MARIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
oveloquista, nascida em Palmares, PE, no dia (28/02/1969), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Felipe dos Santos e de Maria José da Silva.

O pretendente: APARECIDO SIDNEY MATIAS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elcidio Matias da Costa e de Maria Zelia Matias da Costa. 
A pretendente: VANESSA RIBEIRO DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Paranavai, PR, no dia (17/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Alves da Cruz e de Veronilda dos Anjos Ribeiro.

O pretendente: WELLINGTON LIMA GUILHERMETT, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Guilhermett e de Ana Valeria Lima da Silva. 
A pretendente: BRUNA MOREIRA MODELLI, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Modelli e de Marcia Rocha Moreira Modelli.

O pretendente: GABRIEL ALVES NABAT, estado civil solteiro, profi ssão eletrecista, nascido 
em São Luis, MA, no dia (07/11/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Sena Nabat e de Maria José Alves. A pretendente: FLAVIA FARIAS LIMA DANTAS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/09/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo de Lima Dantas e de Helena Farias.

O pretendente: DERALDO DE ALMEIDA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico de refrigerador, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Correia Neto e de Maria Augusta 
Carlos de Almeida Correia. A pretendente: MARIA VANCÍ FERNANDES SANTANA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cristino Castro, PI, no dia (01/08/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim dos Santos Santana e de 
Almerinda Fernandes Santana.

O pretendente: BRUNO HENRIQUES CERQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ferreira Cerqueira e de Aparecida de Fatima 
Henriques Cerqueira. A pretendente: MILLENA ASSIS CARDOSO DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/05/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vlamir Cardoso de Jesus e de 
Rosangela Assis Cardoso de Jesus.
O pretendente: FÁBIO DOS SANTOS DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/04/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josivan Luiz de Farias e de Norma Luiza dos Santos de 
Farias. A pretendente: BRUNA CRISTINA MIGUEL ZANNI, estado civil solteira, profi ssão 
secretaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/10/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Viana Zanni e de Maria Jose Miguel Zanni.
O pretendente: JOSUÉ ANANIAS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Cortes, PE, no dia (30/06/1969), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ananias do Nascimemto e de Amara Gomes da Silva. 
A pretendente: WALKIRIA EUCLIDES DE MELO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1965), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Euclides de Melo e de Maria da Conceição de Arruda Melo.
O pretendente: LUIS ANTONIO AUGUSTO, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
juridico, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Augusto e de Urias Clara da Conceição Augusto. A 
pretendente: GISELE PEREIRA MORALES, estado civil divorciada, profi ssão analista de 
atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Morales e de Nair Ruas Pereira.
O pretendente: ALCIDES DE MELO LEITE, estado civil divorciado, profi ssão jardineiro, 
nascido em Vitoria de Santo Antão, PE, no dia (02/08/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Jose Leite e de Berenice de Melo Leite. A 
pretendente: DENISE CARDOSO FRANCO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/11/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alcino Franco e de Silvana Cardoso da Silva.
O pretendente: JEFFERSON NUNES DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sidnei Nunes da Rocha e de Cristina da Rocha dos Anjos. A pretendente: 
LUANA GOMES DO ESPIRITO SANTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (14/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose do Espirito Santo e de Marlene Maria Gomes.
O pretendente: FELIPE DILALO, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (20/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Nivaldo Dilalo e de Sandra da Silva Dilalo. A pretendente: STEPHANIE RODRIGUES 
MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jeferson Rodrigo Monteiro e de Sheila Rodrigues Almeida.
O pretendente: FRANCISCO DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Sabino dos Santos e de Rute Dias Campos. A pretendente: 
ALESSANDRA QUIRINO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos, 
SP, no dia (18/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elenice Quirino de Sena.
O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Tabuleiro do Norte, CE, no dia (17/01/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Erivaneide Vidal de Oliveira. A pretendente: 
RAFAELA DE PAIVA MELO, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcelo Hardt da Silva Melo e de Sheila das Graças Paiva Melo.
O pretendente: RODRIGO SOUZA DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Barbosa de Medeiros e de Marinalva Souza Ribeiro. A 
pretendente: NEDIONE GOMES QUEIROZ, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (25/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Gomes e de Maria Gomes de Queiroz.
O pretendente: RYAN DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão musico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (15/02/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Milton Ribeiro dos Santos e de Alice Iara de Souza Santos. A pretendente: LUANA 
FERREIRA ANGELI, estado civil solteira, profi ssão confeiteira, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (27/07/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Angeli e de Ivanilde Ferreira Angeli.
O pretendente: IVANILDO ZEFERINO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Solidão, PE, no dia (17/07/1958), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimunda Zeferina de Souza. A pretendente: LUCIENE 
LINO FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itapetim, PE, no dia 
(01/01/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Lino 
Ferreira e de Marizete Alves Ferreira.
O pretendente: MARCELO SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em 
informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Coutinho Pereira e de Lusinete de Jesus Santos. 
A pretendente: BEATRIZ CORREIA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
PCI, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Barbosa de Souza e de Eloina Correia de Souza.
O pretendente: RILDO MISAQUE CHAVES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/08/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Chaves e de Emiliana Soares de Melo Chaves. A pretendente: 
TAMIRES MARTINS ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (02/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Oreni Martins da Rocha e de Eldina de Jesus Santana Rocha.
O pretendente: CLAUDIONOR OLIVEIRA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Prado, BA, no dia (24/07/1952), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Henrique Oliveira Lima e de Erminia Fernandes Oliveira. A pretendente: ELIANA 
CAVALCANTI LAURENTINO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1966), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Hermogenes Candido Laurentino e de Maria Cavalcanti Laurentino.

O pretendente: RICHARD SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Walter Oliveira da Silva e de Sueli Pereira Santos. A pretendente: 
BÁRBARA PEREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão arrematadeira, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (21/08/1993), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Bartolomeu Caetano de Lima e de Benedita Pereira dos Santos.

O pretendente: MARCEL DA SILVA FEIJÓ, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
call center, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ariovaldo Feijó e de Ivene Manso da Silva Feijó. A 
pretendente: DANIELA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão supervisora tecnica 
especialista, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/10/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Silva e de Marinete Luiz da Silva.

O pretendente: ERIC CARLOS VALERIANO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Pereira Valeriano e de Iracy Candido Valeriano. 
A pretendente: GIRLAINE SILVA VERAS, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos dos Santos Veras e de Maria Aparecida Silva.

O pretendente: FILIPE DA SILVA VIANA, estado civil solteiro, profi ssão comprador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudio Pereira Viana e de Maria Sueli da Silva Viana. A 
pretendente: TACIANE BARBOSA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ferreira do Nascimento e de Lucineide 
Barbosa Silva do Nascimento.

O pretendente: JOÃO DIOGO, estado civil solteiro, profi ssão auxliar de limpeza, 
nascido em Maquela do Zombo- Angola, no dia (10/10/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Diogo e de Ana Bela. A pretendente: ISNEIA 
MUNIZ RAIMUNDO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/09/1976), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Arnaldo Raimundo e de Ivanete Muniz dos Santos.

O pretendente: ANDERSON BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Eduardo da Silva e de Geraldina Barbosa da Silva. 
A pretendente: GRAZIELA ELAINE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luzia Leocadia de Souza Raul.

O pretendente: DOUGLAS RAMALHO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Santos e de Nilza Aparecida Ramalho. 
A pretendente: GRAZIELA LIMA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/05/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rodrigo de Jesus Andrade e de Diana Lima de Carvalho.

O pretendente: JEFERSON TOSHIRO SAIDO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Saido e de Adriana Santos Salles Saido. A 
pretendente: LARISSA BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/11/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Roberto Pereira da Silva e de Margarete Pereira Barros.

O pretendente: NILO VIEIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/06/1963), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Abilio Rodrigues Filho e de Cecilia Vieira Rodrigues. A pretendente: 
MARIA VERALUCIA CARDOSO, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora, nascida 
em Catarina, CE, no dia (06/02/1960), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Cardoso da Silva e de Helena Duarte de Oliveira.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pedro Macedo da Silva e de Antonia Vilma 
dos Santos. A pretendente: NATHALIA ROZATTO REIS, estado civil solteira, profi ssão 
comerciante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/11/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Antonio dos Reis e de Luciana de Oliveira 
Rozatto Reis.

O pretendente: TIAGO DANILO DE SÁ ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Rio Pardo de Minas, MG, no dia (31/08/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Sampaio de Araújo e de Maria 
Bernadete de Sá Araújo. A pretendente: ANIELLY CLEIDE ALVES DOS SANTOS 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (08/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Carvalho de Souza e de Albanice Alves dos Santos.

O pretendente: MATHEUS NASCIMENTO TANAN, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luis de Oliveira Tanan e de 
Damaris do Nascimento Tanan. A pretendente: FRANSUELLY BATISTA PESSÔA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caraguatatuba, SP, no dia 
(30/06/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Rogério 
Lopes da Silva e de Josimara Batista Pessôa da Silva.

O pretendente: MESAQUE ISRAEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor 
residencial, nascido em Palmares, PE, no dia (09/05/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Amaro da Silva e de Maria José Silva. A 
pretendente: KESIA PEREIRA CARDOSO NUNES, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/07/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rui Cardoso Nunes e de Antonia Pereira.
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Página 8 São Paulo, quarta-feira, 12 de junho de 2019

Edison Fernandes (*)

Mudanças 
nas regras de 
publicação das 
demonstrações 
fi nanceiras

A edição da Lei 

n° 6.404, de 1976, 

conhecida como a 

Lei das Sociedades 

por Ações, veio trazer 

um avançado marco 

regulatório para a 

estrutura societária e o 

mercado de capitais no 

Brasil.

O principal objetivo des-
sa lei foi viabilizar às 
empresas a captação 

de recursos fi nanceiros de 
maneira pública, isto é, no 
mercado de investidores em 
geral. Isso ocorreria, como 
ocorreu, por meio da emissão 
de ações (título de proprieda-
de) ou de debêntures (título 
de dívida).

Considerando o fortaleci-
mento da relação entre em-
presas privadas e o público 
investidor, fez necessária a 
previsão de regras de divul-
gação das demonstrações 
fi nanceiras dessas empresas. 
As demonstrações fi nanceiras 
se destinam a apresentar a si-
tuação econômico-fi nanceira 
das empresas, bem como o seu 
desempenho no último exercí-
cio social – que, normalmente, 
coincide com o ano civil, isto 
é, de 1° de janeiro a 31 de de-
zembro. Tais informações são 
essenciais no relacionamento 
das empresas com seus sócios 
(acionistas), investidores, 
credores (por exemplo, ins-
tituições fi nanceiras e forne-
cedores) e todos os demais 
“usuários” da contabilidade, 
quem sejam, os contratantes 
da empresa. Com base na 
percepção desses usuários 
quanto ao patrimônio da em-
presa (ativos e passivos), são 
tomadas decisões fi nanceiras 
e jurídicas, no sentido de que 
as cláusulas contratuais de-
veriam considerar a situação 
econômica da empresa, para 
que houvesse a adequada 
alocação de riscos entre os 
contratantes.

A divulgação da situação 
econômico-financeira e do 
desempenho da empresa 
cumpre o papel de reduzir a 
assimetria de informações. 
Há, sem dúvida, diferença no 
nível e na qualidade das infor-
mações da empresa por parte 
dos interessados em negociar 
com ela. O administrador 
da empresa é, idealmente, 

a pessoa que mais entende 
da empresa, que mais tem 
informações sobre ela, por 
isso, possui uma posição de 
negociação privilegiada. Essa 
posição privilegiada, contudo, 
não pode ser absoluta ou de 
tal magnitude que prejudique 
a tomada de decisão do outro 
contratante, ou seja, de ou-
tra empresa que intencione 
comprar, vender, emprestar 
ou fazer parceria com aquela 
empresa. A redução desse 
“privilégio”, no que concerne 
às informações econômico-fi -
nanceiras, é atingida por meio 
da divulgação das demonstra-
ções contábeis.

Por conta disso, a redação 
original da Lei das Sociedades 
por Ações determinava que 
as demonstrações fi nancei-
ras deveriam ser “feitas no 
órgão ofi cial da União ou do 
Estado, conforme o lugar em 
que esteja situada a sede da 
companhia, e em outro jornal 
de grande circulação editado 
na localidade em que está 
situado a sede da compa-
nhia”. Em outras palavras, 
os documentos contábeis 
deveriam ser publicados no 
Diário Ofi cial, da União ou do 
Estado da sede da empresa, e 
em jornal de grande circulação 
local. Dessa forma, cumpria-se 
a necessidade de divulgação 
das informações econômico-
fi nanceiras das companhias 
(sociedades por ações), pro-
porcionando a redução da 
assimetria de informação.

Com a evolução dos meios 
de comunicação, particular-
mente a Internet, a busca 
de informações migrou do 
papel impresso para os meios 
virtuais ou digitais. Assim 
acontece com relação às 
informações jornalísticas, 
acadêmicas, literárias ou de 
qualquer outra natureza. E 
não poderia ser diferente com 
as informações econômico-
fi nanceiras das companhias. 
Esse foi o objetivo da Lei n° 
13.818, de 24 de abril de 2019, 
que substituiu a divulgação 
em papel das demonstrações 
financeira completas pela 
divulgação em site de notícia 
e permitiu a publicação em 
jornal de grande circulação de 
uma versão resumida dessas 
demonstrações.

(*) É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e contábil IFRS 
(edison.fernandes@ffl   aw.com.br)
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Eduardo Moisés (*)

A Receita Federal do Bra-
sil, com o intuito de au-
mentar a transparência 

das entidades registradas no 
Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (“CNPJ”), emitiu uma 
Instrução Normativa tornando 
obrigatória a identifi cação dos 
benefi ciários fi nais de algumas 
entidades, com objetivo princi-
pal de combater a corrupção, 
a sonegação fi scal e a lavagem 
de dinheiro.

Saber mais sobre o fl uxo fi nanceiro das em-
presas registradas e de seus benefi ciários fi nais é 
refl exo da postura internacional de colaboração entre os 
países para troca de informações tributárias. Nesse sentido, 
um dos principais acordos assumidos pelo governo brasileiro foi 
a Convenção de Assistência Mútua Administrativa em Matéria 
Tributária fi rmado entre os Estados membros da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (“OCDE”), 
assinada em 2011 e a ratifi cada em 2016.

Imprescindível atentar-se à Instrução Normativa de dezembro 
de 2018 tendo em vista que uma das sanções previstas em tal 
dispositivo é a suspensão do CNPJ da entidade que descumprir 
o estabelecido. Para acalmar os ânimos do empresariado, abaixo 
será dissecada a nova Instrução Normativa publicada pela RFB 
no fi nal de dezembro de 2018.

A indicação do benefi ciário fi nal está prevista no artigo 8° 
da Instrução Normativa RFB nº 1863, de 27 de dezembro de 2018 
(“IN RFB n° 1863/2018”), que determina que entidades empre-
sariais e algumas outras devem fornecer informações cadastrais 
abrangendo “as pessoas autorizadas a representá-las, bem 

como a cadeia de participação societária, até alcançar as 

pessoas naturais caracterizadas como benefi ciárias fi nais”. 

Por sua vez, o § 1° do mesmo artigo, dispõe que será conside-
rado benefi ciário fi nal:

“I – a pessoa natural que, em última instância, de forma 

direta ou indireta, possui, controla ou infl uencia signifi ca-

tivamente a entidade; ou

II – a pessoa natural em nome da qual uma transação é 

conduzida.”

Leia-se  “infl uência signifi cativa” quando a pessoa natural, direta 
ou indiretamente, possui mais de 25% do capital da entidade ou 
detém ou exerce a preponderância nas deliberações sociais e o 
poder de eleger a maioria dos administradores da entidade, ainda 
que sem controlá-la. Por exemplo, um sócio não detém maioria 
de capital votante, porém, por meio de acordo de acionistas ou 
cotistas tem maior poder de decisão. Quem está obrigado a 

prestar informações

Observa-se no quadro acima que há uma diferenciação na re-
gra para entidades estrangeiras. Por exemplo - se uma empresa 
nacional estiver dentre as entidades obrigadas a fornecerem 
informações sobre benefi ciário fi nal, mas não tiver ninguém que 
se enquadre nesta condição, NÃO será necessário informar isso 
no Coletor Nacional (sistema onde ocorre a prestação de infor-
mações). Ja a entidade estrangeira, em caso semelhante, será 
obrigada a informar que não possui benefi ciário fi nal no Coletor 
Nacional dentro de 90 dias da data de inscrição no CNPJ.

O interessante é que ocorreu muito burburinho em relação ao 
benefi ciário fi nal quando na realidade, a norma emitida pela RFB 
obriga também que se prestem informações cadastrais sobre as 
pessoas autorizadas a representar as entidades, assim como a ca-
deia de participação societária até alcançar os benefi ciários fi nais.

Há previsão de isenção quanto a obrigatoriedade de prestação 
de informações sobre o benefi ciário fi nal para algumas entidades, 
porem mesmo nesses casos, permanece o dever de fornecer in-
formações cadastrais sobre “as pessoas naturais autorizadas 

a representá-las, seus controladores, administradores e di-

retores, se houver, bem como as pessoas físicas ou jurídicas 

em favor das quais essas entidades tenham sido constituídas, 

devendo ser informadas no Quadro de Sócios e Administra-

dores (QSA)” conforme estipula o § 4º do mesmo artigo.

O BENEFICIÁRIO FINAL
Considerações sobre as principais alterações decorrentes da 
Instrução Normativa da Receita Federal publicada
em 28 de dezembro de 2018

ENTIDADES OBRIGADAS A INDICAR

BENEFICIÁRIO FINAL 

ENTIDADE FUNDAMENTO 

LEGAL

INFORMAÇÕES 

Entidades 
empresariais 

Item 3, I do ADE 
COCAD 09/2017

Informar 
benefi ciários fi nais 
e os documentos 
previstos na 
norma, exceto 
entidades isentas

Clubes e fundos 
de investimento 
CVTM

artigo 8º, caput e 
artigo 4º, V da IN 
1863/2018 

Informar 
benefi ciários fi nais 
e os documentos 
previstos na 
norma.

Sociedade 
em Conta de 
Participação

artigo 8º, caput e 
artigo 4º, XVII da 
IN 1863/2018 

Informar 
benefi ciários fi nais 
e os documentos 
previstos na 
norma.

Ressalta-se que o preenchimento e entrega das informações 
exigidas deve ser feito via o sistema Coletor Nacional. Conforme 
previsto no artigo 53, todas as empresas, incluindo-se aquelas 
já inscritas no CNPJ antes de 01/07/2017, possuem 180 dias, ou 
seja, até 26/06/2019, para cumprir essa obrigação perante a RFB.

Atentem-se que segundo o artigo 9° da IN RFB n° 1863/2018, 
as entidades que não preencherem as informações referentes ao 
benefi ciário fi nal no prazo solicitado ou que não apresentarem 
os documentos na forma prevista nos arts. 19 e 20 terão sua 

inscrição suspensa no CNPJ e fi carão impedidas de tran-

sacionar com estabelecimentos bancários, inclusive quanto 
à movimentação de contas-correntes, à realização de aplicações 
fi nanceiras e à obtenção de empréstimos, ressalvado que o im-
pedimento de transacionar com estabelecimentos bancários não 
se aplica à realização de operações necessárias para o retorno 
do investimento ao país de origem e para o cumprimento de 
obrigação assumida antes da suspensão, por exemplo: prazos, 
carência e data de vencimento.

Notas:

[1] RACHID, Jorge; COZENDEY, Carlos M. Cooperação tributária internacional. 
26 abr. 2016. Estadão. Disponível em: < https://economia.estadao.com.br/noticias/
geral,cooperacao-tributaria-internacional–imp-,1860911 

[2] RECEITA FEDERAL DO BRASIL. Brasil ratifi ca a Convenção Multilateral e 
terá amplo acesso a informações tributárias do exterior.  10 jun. 2016. Disponível em: 
< http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2016/junho/brasil-ratifi ca-a-con-
vencao-multilateral-e-tera-amplo-acesso-a-informacoes-tributarias-do-exterior 

(*) Diretor da Organização Contábil Moyses

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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OBRIGAÇÃO DE RETIRAR PRÓ-LABORE
Empresário não administrador, somente com participação no capital 
social da empresa é obrigado a retirar o pró-labore? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMO PROCEDER NO CÁLCULO DE FALTAS DE JOVEM APRENDIZ QUE 
RECEBE SALÁRIO MENSAL E TRABALHA 20HS SEMANAIS?

Se o aprendiz em questão tem uma jornada semanal de 20 horas na 
empresa, e 20 horas relativas às atividade  teóricas, somando 40 horas 
semanais,  se o empregador paga salário mensal e não salário-hora, deve 
dividir o salário mensal por 200 para encontrar o valor do salário-hora 
e multiplicar pelo número de horas que faltou para efetuar o desconto.

CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS
Paras as empresas do 2º grupo, que os encargos previdenciários serão 
pagos pela DCTFWEB a partir da competência 4/19, como será feito 
a compensação dos créditos previdenciários? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE CEI PAR CNPJ 
Funcionário registrado em um CEI pode ser transferido para o CNPJ de 
condomínio de produtor rural sem ônus, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL A DATA PARA A ENTREGA DA EFD-REINF PARA CONDOMÍNIOS?
Considerando tratar-se o Condomínio e a Associação entidades sem fins 
lucrativos, o prazo para início da entrega da EFD-REINF para ambas, 
deve se dar a partir de 10/07/2019, referentes aos fatos ocorridos a 
partir de 01/07/2019, de conformidade com a nova redação dada pela 
IN  SRF 1.842/2018 ao inciso III, § 1º do Artigo 2º da IN SRF 1.701/2017.

MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA
Funcionária com carga horária de 44 horas semanais, solicitou a 
mudança para 30 horas, por questões pessoais. Podemos atender e 
reduzir o salário proporcional, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

O deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA) comemorou acor-
do fechado ontem (11) para 
aprovar o projeto de crédito 
suplementar em que o Execu-
tivo pede autorização do Con-
gresso para quitar, por meio de 
operações de crédito, despesas 
correntes de R$ 248,9 bilhões. 

Ele é relator da proposta e 
disse que os parlamentares 
negociaram com o governo 
a liberação de mais recursos 
para o programa de habitação 
Minha Casa, Minha Vida e para 
a transposição do Rio São Fran-
cisco. Além disso, o projeto foi 

alterado para destinar verbas 
para a agricultura familiar 
(Pronaf). “Nem tudo é possível, 
mas muito foi possível”, disse. 

Rocha destacou que a 
aprovação do projeto vai garan-
tir o pagamento do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) 
de um salário mínimo para pes-
soas com defi ciência e idosos já 
na semana que vem. “Com esse 
acordo, vamos ter os recursos 
necessário para pagar o BPC na 
próxima semana, única fonte 
de renda de idosos e pessoas 
com defi ciência”, destacou (Ag.
Câmara). 

Rocha: “Nem tudo é possível, mas muito foi possível”.

Pablo Valadares/Ag.Câmara

Relator de projeto que 
libera R$ 248 bi comemora

O presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, defendeu 
ontem (11), na Câmara dos Dep-
utados, a venda de refi narias para 
focar o investimento em áreas que 
disse ser a vocação da estatal. “O 
melhor é a exploração de petróleo 
em águas profundas e ultrapofun-
das. A Petrobras possui capital 
humano altamente qualifi cado e os 
melhores engenheiros e tecnologia. 
O mesmo não acontece em campos 
maduros de petróleo, em terra e em 
águas rasas”, comparou. 

Segundo ele, não se trata de 
um “desmonte”, mas de “gestão 
de portfólio”. “É necessário tirar 
ativos que não são tão rentáveis 
e investir naqueles que trazem 
maior retorno”, reforçou. Castello 
Branco considerou pouco usual a 
Petrobras deter 98% da capacidade 
de refi no no Brasil e defendeu a 
concorrência no setor. “Eu não 
gosto de solidão nos mercados, 
eu gosto de companhia. Com mais 
competição, vamos ter mais valor e 
preços mais baixos”, disse.

Como problema do monopólio, 
o presidente citou o recente caso 
de falta de gasolina de aviação no 
Brasil, usada em aviões agrícolas 
e aeronaves de pequeno porte. A 

única refi naria da Petrobras, em 
Cubatão, entrou em manutenção e, 
ao mesmo tempo, houve um proble-
ma na importação do combustível, 
o que causou sua falta. “Isso não 
se verifi caria se nós tivéssemos 
competição no Brasil. A Petrobras 
certamente não seria o único for-
necedor de gasolina de aviação”.

O presidente participou de 
audiência pública na Comissão de 
Minas e Energia. Os parlamentares 
queriam informações sobre as di-
versas áreas de atuação da estatal 
e esclarecimentos sobre a fi xação 
dos preços dos combustíveis no 
País. Castello Branco informou que 
países como Noruega e Estados 
Unidos se desenvolveram graças 
a seus recursos naturais e afi rmou 
que ninguém que esteja endividado 
consegue ir muito à frente. 

Conforme lembrou, a dívida 
da Petrobras é de 106 bilhões 
de dólares, o dobro da média do 
endividamento das dez maiores 
empresas de petróleo do mundo. 
“Nós pagamos por ano quase 7 bil-
hões de dólares de juros. Em lugar 
de pagar juros, poderíamos investir 
na instalação de um sistema para 
produção de 150 mil barris diários 
de petróleo”, apostou (Ag.Câmara).

Petrobras: venda de 
refi narias e foco na 

exploração do petróleo
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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:
FÁBIO GOMES DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão mecânico de motos, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e oi-
tenta e dois (03/03/1982), residente e domiciliado Travessa Ponte Alta do Norte, 22, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz da Conceição e de Neide Gomes 
da Conceição. MICHELY OLIVEIRA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em Gandu, Estado da Bahia (CN:LV.A/010, FLS.134 GANDU/BA), 
Gandu, BA no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (24/04/1984), 
residente e domiciliada Travessa Ponte Alta do Norte, 22, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Miguel da Conceição e de Carleci Marculina Oliveira Conceição.

EZEQUIEL CALISTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão operador de má-
quina, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecen-
tos e oitenta (07/03/1980), residente e domiciliado Rua Go Sugaya, 04, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Calisto dos Santos e de Maria Conceição dos 
Santos. DANILA APARECIDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nas-
cida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e cinco (13/08/1985), residente e domiciliada Rua Go Sugaya, 04, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pedro da Silva e de Olindina Antonia da Silva.

LUIZ HENRIQUE DA SILVA PERTELI, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/121, FLS.242V-VILA FORMOSA), São Paulo, SP no dia 
vinte e oito de março de mil novecentos e noventa e cinco (28/03/1995), residente e domici-
liado Rua Laura Bossi, 31, bloco B, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido Perteli e de Heloisa Helena da Silva 
Perteli. JANAINA NUNES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nasci-
da em neste Distrito (CN:LV.A/080, FLS.217V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de março de mil novecentos e oitenta e cinco (15/03/1985), residente e domiciliada Rua Lau-
ra Bossi, 31, bloco B, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jenecildo Nunes de Oliveira e de Tania Maria Fortunato de Oliveira.

JOÃO GABRIEL SOARES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão assistente ad-
ministrativo, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/153, FLS.110V
-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e 
noventa e oito (21/12/1998), residente e domiciliado Rua Bartolomeu Ferrari, 544, bloco 
C, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Carlos Rodrigues e de Ivone Maria Soares Rodrigues. LETICIA RAULINO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Sobral, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/088, FLS.159-2ºOFÍCIO DE SOBRAL/CE), Sobral, CE no dia dez de dezem-
bro de dois mil (10/12/2000), residente e domiciliada Rua Bartolomeu Ferrari, 544, bloco 
C, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Bento Sipriano da Silva Sobrinho e de Maria Eliane de Sousa Raulino.

JONAS LIMA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de tecelão, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/105.FLS.296V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e oitenta e oito (27/04/1988), residente e domiciliado 
Rua Fontoura Xavier, 139, casa 07, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Apa-
recido Alves e de Luciene Lima Maciel. ADRIELE APARECIDA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/199.FLS.154-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e um 
(16/02/1991), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 139, casa 07, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Edimilson da Silva e de Adriana Aparecida da Silva.

CAIO CÉSAR DE ALMEIDA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de 
implantações, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e oito (17/09/1988), residente e domiciliado Estrada 
do Embu, 1335, casa 07, Jardim Torino, Cotia, neste Estado, Cotia, SP, fi lho de Marco 
Aurelio Gomes e de Teresa Cristina de Almeida Gomes. JULIANA SANTOS SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora operacional, nascida em São Paulo - Ca-
pital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e oitenta e sete 
(27/05/1987), residente e domiciliada Rua Torquato Ponte Lima, 312, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Odilon da Silva e de Soeli dos Santos Silva. 
“Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Cotia, neste Estado”

EVANDRO ABDIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Mogeiro, Estado da Paraíba (CN:LV-A-01,FLS.138-V-DISTRITO DE GAMELEIRA-PB), 
Mogeiro, PB no dia três de outubro de mil novecentos e setenta e seis (03/10/1976), 
residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 628, casa 04, Vila Regina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Abdias da Silva e de Maria José de Arruda Silva. 
MARIA GORETE PONCIANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, 
nascida em Arara, Estado da Paraíba (CN:LV-A-04,FLS.219 ARARA/PB), Arara, PB no 
dia vinte e cinco de março de mil novecentos e setenta e nove (25/03/1979), residente 
e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 628, casa 04, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Ponciano da Silva e de Maria Borges da Silva.

CÍCERO NASCIMENTO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/154.FLS.241 BELENZINHO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (20/02/1999), 
residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1874, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Hilton Batista e de Francinalda Moreira do Nascimento Batista. SARA EUNICE 
DA LUZ NUNES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Dis-
trito (CN:LV.A/146.FLS.142 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil 
novecentos e noventa e um (06/07/1991), residente e domiciliada Rua Nossa Senhora 
das Candeias, 456, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Jose Nunes e de Rosangela Eunice da Luz Nunes.

ADRIANO DUARTE KREPS, estado civil divorciado, profi ssão montador de autos, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e 
setenta e quatro (18/03/1974), residente e domiciliado Rua Tucuxi, 776, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tomaz Kreps e de Maria 
de Fatima Kreps. VANUSA NUNES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze 
de outubro de mil novecentos e setenta e seis (14/10/1976), residente e domiciliada Rua 
Tucuxi, 776, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Francisco dos Santos e de Sara Nunes de Souza.

JORGE FERREIRA LESSA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em Curaça, Estado da Bahia, Curaça, BA no dia quinze de fevereiro de mil novecentos e se-
tenta e nove (15/02/1979), residente e domiciliado Rua Coronel Manuel Teodoro Azambuja, 
20, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Cunha Lessa e de Maria Elza 
Ferreira Lessa. DARLENE BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão técnico 
em enfermagem, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/209,FLS.069V-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e 
oitenta e seis (18/07/1986), residente e domiciliada Rua Coronel Manuel Teodoro Azambuja, 
20, Vila Regina, neste Distriro, São Paulo, SP, fi lha de Jeny Batista de Oliveira.

LUCAS RODOLFO CECCON SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.243-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e sete (14/10/1997), residente 
e domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 963, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bertoldo Santos e de Rosimere Catarina Ceccon Santos. 
SHARON ROMÃO EUSTÁQUIO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/355.FLS.212 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e nove (24/09/1999), residen-
te e domiciliada Rua Fita de Moça, 386, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alfredo Bazilio Eustaquio Neto e de Luzinete Maria Romão.

ROBSON CAMPO CAPRIOLI, estado civil solteiro, profi ssão operador de caixa, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/296.FLS.128V IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de outubro de mil novecentos e setenta e um (06/10/1971), residente e domiciliado 
Rua Jardim Tamoio, 1283, bloco C, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Caprioli e de Luisa Campo Caprioli. MARCIA 
OLIVEIRA MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Uibaí, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/034.FLS.009-UIBAÍ/BA), Uibaí, BA no dia dois de janeiro de mil novecen-
tos e setenta e dois (02/01/1972), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1283, bloco 
C, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Gomes de Miranda e de Ester Oliveira Miranda.

CÉSAR DE OLIVEIRA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de atendimento, 
nascido em Pedro II, Estado do Piauí (CN:LV-A 042,FLS.246V-2º OFÍCIO DE PEDRO II/
PI), Pedro II, PI no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e cinco (02/06/1995), 
residente e domiciliado Avenida Carlos Lacerda, 601, casa 45, Pirajussara, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Brandão Martins e de Maria das Graças Macêdo Oliveira 
Martins. JÉSSICA RUIZ PAPI, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento 
pessoal, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 142,FLS.122-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(14/09/1995), residente e domiciliada Rua Doutor Claro Egídio, 77, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Eduardo Papi e de Isabel Cristina Ruiz Papi.

CLÁUDIO DONIZETE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assessor, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/139.FLS.100V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e setenta (26/10/1970), resi-
dente e domiciliado Rua Francisco Jorge da Silva, 667, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Santos e de Josefa Maria dos Santos. ALBERTINA 
PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em Rosário 
do Catete, Estado de Sergipe, Rosário do Catete, SE no dia dezenove de novembro de 
mil novecentos e sessenta e nove (19/11/1969), residente e domiciliada Rua Francisco 
Jorge da Silva, 667, Cidade Líder, neste DIstrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Pereira 
da Silva e de Maria Vicente da Silva.

LUIZ CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de prensa, nas-
cido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/003.FLS.199-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e setenta e seis (03/05/1976), 
residente e domiciliado Rua Guarapá, 33, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Antonio dos Santos e de Elenilda Julio de Souza. SUELY RO-
DRIGUES LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Xique-Xique, Es-
tado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.093-XIQUE XIQUE/BA), Xique-Xique, BA no dia doze 
de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (12/01/1976), residente e domiciliada Rua 
Guarapá, 33, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
Rodrigues Lopes e de Maria de Lurdes Lopes.

MARCONI FERREIRA RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de departamento 
pessoal, nascido em Teófi lo Otoni, Estado de Minas Gerais, Teófi lo Otoni, MG no dia dezes-
sete de janeiro de mil novecentos e setenta e quatro (17/01/1974), residente e domiciliado 
Rua Antônio Quaresma, 206, casa 01, Jardim Soares, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
João Ramos e de Elcí Ferreira Ramos. IRIS MARTA MORAES GAGERE, estado civil divor-
ciada, profi ssão cuidadora, nascida em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia dezessete de novembro de mil novecentos e sessenta e seis (17/11/1966), residente 
e domiciliada Rua Rafael Loduca, 53, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Benedito Natal Gagere e de Erotildes Moraes Gagere.

WILLIAN SOUZA DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão técnico de farmácia, 
nascido em Itabuna, Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia oito de julho de mil novecen-
tos e oitenta (08/07/1980), residente e domiciliado Rua Nova Petrópolis, 416, casa 13, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilton Pereira de Santana e de 
Edilza Souza de Santana. MARCELLA SILVA DE MOURA, estado civil solteira, profi s-
são operadora de loja, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/097,FLS.006 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa 
e três (02/06/1993), residente e domiciliada Rua Nova Petrópolis, 416, casa 13, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Miguel Gomes de Moura e de 
Andreia Cristina da Silva.

CARLOS CÉSAR VIANA CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão agente de aeroporto, 
nascido em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/100,FLS.139 DIADEMA/SP), Diadema, 
SP no dia nove de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (09/11/1985), resi-
dente e domiciliado Rua Matusalém Matoso, 331, apartamento 14, Penha de França, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Fernandes Chagas e de Maria do Socorro 
Viana Chagas. ELCIFRANIA BRUNO ROLIM, estado civil solteira, profi ssão comissária 
de bordo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/137,FLS.128-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e um (10/01/1991), residente e 
domiciliada Rua Mexiris, 164, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Gomes Rolim e de Josefa Lopes Bruno Rolim.

IVAN DE SOUZA OURO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de loja, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/100,FLS.260-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (28/10/1987), residente e domiciliado Rua 
Comendador Palmarino Calabrez, 48, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Celso Ouro e de Iris Mara Luiz de Souza Ouro. ADRIELEN MARQUES DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de operações, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/129,FLS.021 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (10/09/1994), residente e domiciliada Rua Comendador 
Palmarino Calabrez, 48, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemilson 
Araujo de Lima e de Ivoneide Marques dos Santos.

MANOEL DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Poções, Es-
tado da Bahia, Poções, BA no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e quarenta e cinco 
(27/08/1945), residente e domiciliado Rua Harry Danhenberg, 109, casa 01, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Justina da Silva. ILDA MARIA DE JESUS DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Poções, Estado da Bahia (CN:L-
V.A/094.FLS.063 POÇÕES/BA), Poções, BA no dia oito de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e seis (08/09/1956), residente e domiciliada Rua Harry Danhenberg, 109, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerosina Maria de Jesus.

TEOTONIO JOAQUIM SOARES NETO, estado civil solteiro, profi ssão gerente de proje-
tos, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/321.FLS.178-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e quatro 
(24/11/1974), residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 146, Jardim Marabá, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Marques Soares e de Osvaldina Alcantara Marques. 
VALÉRIA CRISTINA RODRIGUES VIANNA, estado civil solteira, profi ssão metroviaria, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/113.FLS.135 SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de janeiro de mil novecentos e noventa e um (06/01/1991), residente e domiciliada Rua 
Cruz do Espírito Santo, 360, bloco 08, apartamento 03, Vila Chabilândia, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Walter Coitinho Vianna e de Katia Rodrigues da Costa.

GILBERTO CAJUEIRO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em Senhor 
do Bonfi m, Estado da Bahia, Senhor do Bonfi m, BA no dia vinte e cinco de julho de mil 
novecentos e cinquenta e quatro (25/07/1954), residente e domiciliado Rua Tamarutaca, 19, 
casa 02, Cidade Nitro Operária, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Virgilio Cajueiro e de 
Augusta Maria Cajueiro. NEIVA ANTONIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/142,FLS.074-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e sessenta e 
sete (14/10/1967), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 1314, casa 01, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Antonio da Silva e de Nair Lima da Silva.

GABRIEL PEREIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/073,FLS.151 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (04/12/1994), residente e domiciliado Rua 
Desembargador Alfredo Russel, 198, Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Hailton Gomes Leal e de Elizabete Pereira Gomes. GABRIELA DE JESUS SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/239,FLS.249V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa 
e cinco (25/12/1995), residente e domiciliada Rua Guriri, 11, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos Silva e de Bernadete de Jesus Santos.

FRANCISCO HELIO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão analista tributário, nas-
cido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de agosto 
de mil novecentos e oitenta e seis (08/08/1986), residente e domiciliado Rua Sugao 
Suzuki, 100, bloco 08, apartamento 22-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de João Bosco de Lima e de Maria Helena de Lima. LEIDIANE DE JESUS SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itagi, Estado da Bahia (CN:LV-A-029,-
FLS.299-ITAGI/BA), Itagi, BA no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (04/09/1985), residente e domiciliada Rua Sugao Suzuki, 100, bloco 08, aparta-
mento 22-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gonzaga Souza e 
de Josenete Gonzaga de Jesus.

LUIS MARCELO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão recebedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/193.FLS.045-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
outubro de mil novecentos e noventa e três (14/10/1993), residente e domiciliado Rua 
Romeu Vitoretti, 153, casa A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivone Rodrigues dos Santos. TAYNÁ JEANINE ALVES BARBOSA, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/252.FLS.058V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agos-
to de mil novecentos e noventa e sete (31/08/1997), residente e domiciliada Rua Romeu 
Vitoretti, 153, casa A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wilson Roberto de Souza Barbosa e de Karen Jeanine Alves Barbosa.

EVANILDO JERÔNIMO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão chapeiro, nascido 
em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/077,FLS.280 2ª ZONA DE FORTALEZA/CE), 
Fortaleza, CE no dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (12/10/1987), 
residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 703, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Evandro Castro de Oliveira e de Maria Lucia Jerônimo de Oliveira. 
ALEXSANDRA MAYRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em Caxias, Estado do Maranhão (CN:LV.A/020,FLS.053V-CAXIAS/MA), Caxias, MA no 
dia doze de julho de mil novecentos e setenta e nove (12/07/1979), residente e domici-
liada Rua Santa Marcelina, 703, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cícero Silva e de Maria de Fátima Silva.

ÉLTON DA SILVA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em Su-
zano, neste Estado (CN:LV.A/146.FLS.284V-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia doze de 
maio de mil novecentos e noventa e cinco (12/05/1995), residente e domiciliado Rua 
Imbaçal, 494, torre 02, apartamento 34, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Carlos Miranda e de Marta Liduina da Silva Miranda. SARA 
MILENA VIANA GOMES, estado civil solteira, profi ssão assistente de compras, nascida 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/185.FLS.228V-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(18/04/1994), residente e domiciliada Rua Imbaçal, 494, torre 02, apartamento 34, Pa-
rada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Maria Gomes e de 
Aidê Lemos de Oliveira Viana.

GABRIEL PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão especialista em ne-
gócios digitais, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/160,FLS.269-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e noventa e dois (01/05/1992), re-
sidente e domiciliado Rua Barão Antônio de Cairari, 134, Vila Chuca, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edilberto Brandão de Oliveira e de Marcia Pereira de Oliveira. AN-
DRESSA BEZERRA DE LEMOS, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nasci-
da em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/079,FLS.132-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (03/11/1986), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 211, apartamento 132, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos Gomes de Lemos 
e de Maria Luiza Bezerra de Lemos.

ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO FILHO, estado civil divorciado, profi ssão ven-
dedor, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil 
novecentos e sessenta e quatro (02/09/1964), residente e domiciliado Rua Professor 
Hasegawa, 1591, bloco C, apartamento 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Ribeiro do Nascimento e de Cipriana dos Santos Ribeiro. ANTONIA IRACE-
MA MACIEL DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
Fortaleza, Estado do Ceará, Fortaleza, CE no dia vinte e oito de julho de mil novecentos 
e sessenta e quatro (28/07/1964), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 
1591, bloco C, apartamento 31, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião 
Paulo de Almeida e de Oscarina Maciel de Almeida.

JORGE HENRIQUE PEDROZO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e setenta 
e um (05/10/1971), residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 814, casa 01, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Manoel Pedrozo Neto e de Maria de Nazare-
th Ferreira Pedrozo. LUCIANA CRISTINA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/093,FLS.063V LI-
BERDADE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (15/09/1982), residente e domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 814, casa 01, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gonçalves e de Maria Acidalia Gonçalves.

MICHEL SAMPAIO CHAGAS, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido em nes-
te Distrito (CN:LV.A/097.FLS.229-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de ju-
lho de mil novecentos e oitenta e sete (14/07/1987), residente e domiciliado Rua Amana-
ri, 376, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alceu Alves Chagas 
e de Idelzuite Pereira Sampaio Chagas. VANESSA APARECIDA ROSA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Taubaté, neste Estado (CN:LV.A/017.
FLS.255 TAUBATÉ/SP), Taubaté, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e 
oitenta e seis (23/10/1986), residente e domiciliada Rua Amanari, 376, Vila Santa Tere-
sinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Auxiliadora Rosa.

DENIS DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão operador de ponte rolante, 
nascido em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/040.FLS.201-1º OFÍCIO DE JUAZEIRO/
BA), Juazeiro, BA no dia dois de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (02/02/1987), 
residente e domiciliado Avenida Paranaguá, 413, Vila Paranaguá, nesta Capital, São Pau-
lo, SP, fi lho de Tendes Santos de Araujo e de Demia Souza da Silva Araujo. FABIANA 
SOUZA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/482.FLS.242-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de março de mil novecentos e noventa e oito (29/03/1998), residente e domiciliada Rua 
Nova Vida, 1628, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Gilberto Pereira de Araujo e de Ludimira Brito de Souza Araujo.

FLAVIO DE OLIVEIRA MACHADO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nasci-
do em Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia sete de setembro de mil novecentos 
e oitenta e seis (07/09/1986), residente e domiciliado Rua Alagoas, 285, casa B, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vivaldo Araujo 
Machado e de Orani Rosa de Oliveira. NEXSIJANIA VIEIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Jaguaribe, Estado do Ceará, Jaguaribe, CE 
no dia treze de março de mil novecentos e setenta e sete (13/03/1977), residente e do-
miciliada Rua Alagoas, 285, casa B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luis Edilson da Silva e de Sara de Morais Silva.

FABIANO FERREIRA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão garçon, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/295,FLS.161-TUCURUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (25/10/1995), residente e do-
miciliado Rua Nova Vida, 1450, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Mota Sobrinho e de Ivany da Cruz Ferreira. MARIA 
FERNANDA DUARTE DE VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão atenden-
te, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/286,FLS.115V GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil e dois (25/01/2002), residente 
e domiciliada Rua Cintra, 1198, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emanuel Teixeira de Vasconcelos e de Saionara das 
Virgens Duarte.

DANIEL RIBEIRO OTAVIANO VASCONCELOS, estado civil solteiro, profi ssão analis-
ta de sistemas, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.241V-
SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(13/07/1982), residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 459, casa 05, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Otaviano Vasconcelos e de 
Eronildes Tavares Ribeiro Vasconcelos. HELLEN CRISTINA RIBEIRO, estado civil sol-
teira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital 
(CN:LV.A/069.FLS.057V-VILA NOVA CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia nove 
de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (09/06/1985), residente e domiciliada Ave-
nida Antônio de Sousa Queiroz, 459, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jaime Ribeiro e de Sandra Paiva Ribeiro.

WESLEY DE FRANÇA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão assistente fi scal, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil 
novecentos e noventa e quatro (30/07/1994), residente e domiciliado Rua Doutor Jairo 
Franco, 295, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Donizeti 
Martins e de Marlene Neres de França Martins. SUELLEN VITÓRIA LIMA DE SOU-
ZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia primeiro de janeiro de dois mil e dois (01/01/2002), residente e domiciliada 
Rua Adriano Pereira, 1550, bloco A, apartamento 12, Distrito de Jundiapeba, Mogi das 
Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP, fi lha de João Abreu de Souza e de Maria 
Cleudimar Santos Lima. “Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Mogi das Cruzes, 
neste Estado”

JOÃO PAULO DE AZEVEDO MEDEIROS, estado civil divorciado, profi ssão cabelei-
reiro, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de 
novembro de mil novecentos e oitenta e nove (08/11/1989), residente e domiciliado Rua 
da Estação, 306, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cle-
mentino Lopes Medeiros e de Zenaide de Azevedo Medeiros. CAMILA BRAS VIEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:L-
V.A/025,FLS.148 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil 
novecentos e oitenta e quatro (29/05/1984), residente e domiciliada Rua da Estação, 
306, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hidelbrando Brás 
Vieira e de Geralda Furtado Vieira.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
I  V  M  - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: RUBENS YASSUITI OSHIKAWA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
TI, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Roberto Yukio Oshikawa e de Alice Fumico Miyagusuko Oshikawa. 
A pretendente: CAROLINE HELEN CARBONI, estado civil solteira, profi ssão securitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 22/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Vicente Carboni e de Sonia de Lourdes Bologna Carboni.

O pretendente: DANIEL SANTOS DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão lider de 
montagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/04/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Amado Alves de Brito e de Maria Pinheiro dos Santos. 
A pretendente: DANIELLE CRISTINA PEREIRA PAZ, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Urucará - AM, no dia 29/04/1996, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nilson Barbosa Paz e de Delcinete da Silva Pereira.

O pretendente: MARCELO DE FIGUEIREDO CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/08/1965, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Cruz Junior e de Maria Aparecida de Figueiredo Cruz. 
A pretendente: SILVIA CRISTINA PEREIRA GONÇALVES, estado civil viúva, profi ssão 
fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/08/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Augusto Pereira e de Dirleni da Silva Pereira.

O pretendente: JOSÉ HUMBERTO SORIANO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de RH, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/04/1979, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Antonio Soriano e de Isabel Aparecida Rossignol 
Soriano. A pretendente: AMANDA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 15/02/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Delma Vieira da Silveira.

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

O pretendente: DANIEL CHINELATO BALESTRERO, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor comercial, nascido em Rio Claro - SP, no dia 02/07/1980, residente e domiciliado 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Savio Balestrero e de Carmem Silvia 
Chinelato Balestrero. A pretendente: ALINE FERREIRA TELIS, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 24/08/1989, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sinésio Ferreira Telis e de Zilda 
Aparecida Alves da Silva Telis.

O pretendente: THIAGO CAMPOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 14/04/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Olegário da Silva e de Leny Campos da Silva. A pretendente: 
TALITA VERONESE, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em São 
Caetano do Sul - SP, no dia 10/04/1986, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo 
- SP, fi lha de José Carlos Veronese e de Maria Inezita da Silva Veronese.

O pretendente: SAMUEL AZEVEDO CAMILO, estado civil solteiro, profi ssão en-
fermeiro, nascido em Alfenas - MG, no dia 17/08/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vanildes Camilo e de Zelma Azevedo Camilo. 
A pretendente: KESIA MORAES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida no Rio de Janeiro - RJ, no dia 12/11/1990, residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelson de Oliveira e de Maria Necy 
Moraes de Oliveira.

O pretendente: WANDEY DE ARAÚJO DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante, nascido em São Sebastião do Tocantins - TO, no dia 05/07/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues do Carmo e de 
Francisca de Araújo Moura. A pretendente: ELIETE LOURIANO COELHO, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 27/09/1973, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hélio Chaves Coelho 
e de Maria Inez Louriano Coelho.

O pretendente: ANDRÉ CESAR VIQUE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 31/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Bernardo Cesar Vique e de Maria de Lourdes da Silva Cesar 
Vique. A pretendente: GABRIELA FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão fi siotera-
peuta, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/03/1989, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cordeiro Ferraz e de Solange Aparecida 
de Oliveira Ferraz.

O pretendente: EDUARDO PONTES MADEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
músico, nascido em Santos - SP, no dia 12/04/1964, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Sezinando Afonso Barreto Madeira e de Maria da 
Guia Pontes Madeira. A pretendente: MIDIÃ ALVARENGA MACHADO, estado civil 
divorciada, profi ssão musicista/cantora lírica, nascida em Apiai - SP, no dia 19/12/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonel Machado e 
de Maew Alvarenga Machado.

O pretendente: GREGORY JAMES MITCHELL, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado aposentado, nascido em Wichita - Kansas - U.S.A, no dia 04/09/1957, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evans James 
Mitchell e de Rosemary Anne Jones. O pretendente: PAULO ROGÉRIO MELLO, 
estado civil solteiro, profi ssão designer de interiores, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 04/07/1968, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Luis Carlos Mello e de Dea Maria das Chagas Reis.

O convivente: CLAUDIO BATISTA DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
lider de produção, nascido em Maringá - PR, no dia 21/06/1962, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eraldo Batista de Sousa e de Clarise 
Oliveira de Sousa. A convivente: ALZIRA DE LOURDES MAXIMO, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/10/1954, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tito Maximo e de 
Maria Therezinha Rosa Maximo.

O convivente: RAONI MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão lider de 
usinagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/05/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Moreira da Silva e de Sindaura Moreira da 
Silva. A convivente: PATRICIA CARVALHO DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de cobrança, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/08/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Rogerio Pereira de Melo 
e de Marlene de Carvalho.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: PEDRO OTAVIO COCA DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/06/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gomes de Oliveira Neto e de Vania Ponce 
Coca de Oliveira. A pretendente: LILIAN LOPES DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aluizio Lopes dos Santos e de 
Laudeci Moreira da Silva Santos.

O pretendente: FABIO AARON DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 03/12/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Enio Alves da Silva e de Anedia Gonçalves Freitas. A pretendente: 
CAROLINA FERNANDES MOLICO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João de Jesus Molico e de Simone Fernandes Leão Molico.

O pretendente: RICARDO DE SOUZA DANTAS, profi ssão: especialista de 
selecionamento, estado civil: divorciado, naturalidade: Nazaré da Mata, PE, data-
nascimento: 06/11/1973, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
de Souza Dantas e de Iraci Vicente Alves Dantas. A pretendente: MARLENE DE 
SOUSA CRUZ, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, naturalidade: Parnarama, 
MA, data-nascimento: 22/10/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Raimundo Morais da Cruz e de Rosa Maria de Sousa Cruz.

A pretendente: ROSELI PASCHETI, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1964, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito Pascheti e de Olga Ramos Pascheti. A pretendente: 
ANGELA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1972, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valdemar dos Santos Silva e de Raimunda dos Santos Silva.

O pretendente: EPIFÂNIO ALVES MOREIRA NETO, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/05/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Epifânio Alves Moreira Filho e de Ana Marisa 
Rodrigues dos Santos. A pretendente: DANIELE CRISTINA DA SILVA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/06/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Cristino da Silva Filho e de Aldenice Maria de Moura da Silva.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO ALVES DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Fortuna, MA, data-nascimento: 11/03/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Benedito da Silva e de Antonia Alves da 
Silva. A pretendente: LARA ISNAYANE MARTINS DE MELO, profi ssão: op. de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Oeiras, PI, data-nascimento: 28/12/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adalberto Rodrigues de Melo e de Maria da 
Solidade Martins Ferreira.

O pretendente: LUIS CARLOS GONÇALVES DE ANDRADE, profi ssão: segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Camacan, BA, data-nascimento: 09/07/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de David Franculino de Andrade e 
de Maria José Gonçalves. A pretendente: FABIANA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: 
ajudante de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Lourenço da Mata, PE, 
data-nascimento: 19/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Lourenço da Silva e de Suely Maria da Silva.

O pretendente: KENNEDY VIEIRA DA SILVA, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Medianeira, PR, data-nascimento: 27/07/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Vieira da Silva. A pretendente: RAISSA MAYARA SALES 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosivaldo 
Ferreira da Silva e de Aurineide Araujo Sales da Silva.

O pretendente: SAMÁRIO SILVA FONTES, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arataca, BA, data-nascimento: 03/02/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Domingos Borges Fontes e de Lindinalva Cardoso da Silva. A 
pretendente: GRASIELA DE ALMEIDA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Morpara, BA, data-nascimento: 01/01/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Alves de Almeida e de Maria de Lurdes Almeida da Silva.

O pretendente: ARMANDO GOMES FERREIRA CARDOSO, profi ssão: aux. de cargas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Taguatinga, DF, data-nascimento: 14/11/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Armando Marques Ferreira Cardoso 
e de Elda Maria Gomes de Oliveira. A pretendente: NATHALIE CRISTINE OLIVEIRA 
GARCIA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/09/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Rogerio Garcia e de Maria Madalena Oliveira Garcia.

O pretendente: RAFAEL LOURENÇO PORANGABA, profi ssão: profi ssional de TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
05/10/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rosival Porangaba e 
de Edina Aparecida Lourenço. A pretendente: LUANE DIAS DE SOUSA, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Caracol, PI, data-nascimento: 24/02/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Narciso Rodrigues de Sousa Neto e 
de Rute Dias de Sousa.

O pretendente: MAYKON MAKOTO MELO TAKATA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/09/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Takata e de Elisabete Melo Takata. 
A pretendente: NATHALIA MAGALHÃES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Magalhães e de Sandra Regina de Souza Magalhães.

O pretendente: JOSEMAR GUIMARÃES CAMANDAROBA JUNIOR, profi ssão: 
pintor, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josemar Guimarães Camandaroba 
e de Maria Iracema da Conceição. A pretendente: INGRIDD HAYANNY DA SILVA 
PEREIRA, profi ssão: atendete de recriação, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Recife, PE, data-nascimento: 10/03/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Adalberto Cassemiro Pereira e de Maria do Carmo da Silva Pereira.

O pretendente: ANTONIOS DIB JUNIOR, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonios Dib e de Maria de Paula Dib. A pretendente: DAYANA 
FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Adilson Rufi no dos Santos e de Irene Ferreira dos Santos.

O pretendente: MICHEL FERREIRA DA CRUZ, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rovilson Ferreira da Cruz e de Maria Conceição 
Batista de Oliveira Cruz. A pretendente: VITORIA ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: op. de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Douglas Dionisio da Silva e de 
Luciana de Almeida.

O pretendente: LOURIVAL MARIANO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: pintor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 18/03/1982, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Lourival Mariano dos Santos e de Maria das 
Virgens Santos. A pretendente: SOLANGE DA SILVA, profi ssão: gerente de comercio, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 09/01/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdete da Silva.

O pretendente: DIEGO ALTAMIRO DE ALMEIDA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente de Almeida Filho e de Lucia Helena 
Altamiro. A pretendente: CRISLAINE GOMES DE SENA VASCONCELOS, profi ssão: 
aux. administrativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 24/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Jose Lopes de Vasconcelos e de Iracema Gomes de Sena.

O pretendente: KENZO KAVAGUCHI, profi ssão: técnico em edifi cações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Akeji Kavaguchi e de Antonia Inacia Kavaguchi. 
A pretendente: MONIQUE MIRANDA RIBEIRO, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Ribeiro e de Monica Miranda Ribeiro.

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO DIAS REZENDES, profi ssão: gerente 
fi nanceiro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/12/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rogerio da Silva 
Rezendes e de Evelyn Alves Dias. A pretendente: CAROLINE AMARAL DE JESUS, 
profi ssão: estagiaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/06/2000, residente e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Lenine Soares de Jesus e de 
Luzia de Cassia Amaral de Jesus.

O pretendente: JAIR KENJI SOARES SAGAHARA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: ASSAÍ, PR, data-nascimento: 17/06/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Sadashi Sugahara e de Beatriz Nogueira Soares 
Sugahara. A pretendente: VIVIANE CORREA CAMARA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Orlando Jeronimo da Camara e de Marieta 
Correa Baia.

O pretendente: RAFAEL HOLANDA VIEIRA, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 05/06/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Vieira Batista e de Francisca Dalva Holanda Batista. A 
pretendente: KARINA MOTA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 13/02/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Clares de Oliveira e de Maria Mota de Oliveira.

O pretendente: WÉSLEY ALVES DA SILVA, profi ssão: atleta profi sional, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mogi Guaçu, SP, data-nascimento: 30/06/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Silva e de Ivanilda Ferreira da 
Silva. A pretendente: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: atleta de 
volei, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Dagoberto de Oliveira Ribeiro 
e de Queli Regina Oliveira dos Santos.

O pretendente: JHONATAN LUIZ CIPRIANO FELICIO, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 01/02/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marco Luiz Cruz Felicio e de Marcia Regina 
Cipriano. A pretendente: ALLIANE SOUZA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosivaldo Domingo da Silva e de Jaqueline de 
Souza Silva.

O pretendente: JOSENILDO PACHECO DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ceará Mirim, RN, data-nascimento: 06/03/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Ferreira da Silva e de Angelina Pachêco 
da Silva. A pretendente: ADRIANA OLIVEIRA BERTHAULT, profi ssão: frentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rogério Berthault e de Maria Dantas 
de Oliveira.

O pretendente: RAUL AMORIM RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: aux. de estoque, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edgard Rodrigues da Silva e de 
Janete Souza Amorim. A pretendente: VANÊSSA PEDROSA NUNES, profi ssão: aux. de 
cozinha, estado civil: solteira, naturalidade: Arneiroz, CE, data-nascimento: 08/07/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nunes da Costa e de 
Isabel Duarte Pedrosa.

O pretendente: CICERO GOMES DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Gomes da Silva e de Ivonete de 
Lima Gonçalves Silva. A pretendente: ALINE BENEDITO BENTO, profi ssão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/04/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adilio Augusto Bento e 
de Vania Benedito Bento.

O pretendente: VALMIR TEODORO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vardir Teodoro da Silva e de Cicera Rosa da 
Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA SILVA SANTOS, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1969, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Agnelo Pereira Santos e de Maria 
Isabel Silva Santos.

O pretendente: GUSTAVO GUIMARÃES BARBOSA, profi ssão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cassiano Barbosa e de Valdice Alves 
Guimarães. A pretendente: RAYNA SILVA BARBOSA, profi ssão: técnica enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1996, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Felipe Pires Barbosa e de Naira 
Cristina Santos da Silva Barbosa.

O pretendente: FRANCISCO JOÃO VIEIRA NETO, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Gonçalves Vieira e de 
Genivalda Gonçalves Vieira. A pretendente: LAIS SELMA BENTO, profi ssão: assistente 
de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/10/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Bento Filho e de 
Antonia Selma Bento.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS SILVA, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Quaresma da Silva e de Patricia da 
Conceição dos Santos Silva. A pretendente: DANIELA PEREIRA MAXIMIANO DE 
OLIVEIRA, profi ssão: operadora tele atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Maceda Maximiano de Oliveira e de Maria Joelma Pereira de Oliveira.

O pretendente: AGENOR SOARES DOS SANTOS, profi ssão: confeiteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itacarambi, MG, data-nascimento: 25/11/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Grigorio Soares dos Santos e de Josefa Gomes 
da Silva Santos. A pretendente: NELI RODRIGUES MARTINS, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 13/05/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Martiniano Rodrigues Martins e de 
Maria Rodrigues Correia.

O pretendente: BRUNO SANTANA DE SOUZA, profi ssão: churrasqueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 12/02/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Pascoal de Souza e de Luiza Maria 
Araujo Santana Cruz. A pretendente: ANDRESSA RODRIGUES DE MATOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Euvaldo Ferreira de Matos e de Maria 
Marluce Rodrigues da Costa de Matos.

O pretendente: HEROLD RAYMOND, profi ssão: controle qualidade, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Thomazeau-Haiti, data-nascimento: 01/09/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Daniel Raymond e de Claudette Exantus. A pretendente: WIDELANDE 
NOEL, profi ssão: balconsita, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-nascimento: 
06/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Andre Noel e de Edith Cineus.

O pretendente: DANIEL MARCELINO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jairo Marcelino da Silva e de Maria Izabel Bruno da 
Silva. A pretendente: ERLANDIA RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 24/04/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valdeque José dos Santos e de Josineide Ribeiro Santos.

O pretendente: FABRÍCIO RODRIGUES DE QUEIROZ, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/04/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Domenice Rodrigues e de Maria Neide 
de Queiroz Rodrigues. A pretendente: ANITA NAJILA COSTA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Alves Costa.

O pretendente: ROBSON ALMEIDA DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1983, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Geraldo da Silva e de Maria Rita da Silva. A pretendente: 
LILIANA DOS SANTOS LEITE, profi ssão: agente comunitaria de saúde, estado civil: 
solteira, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 21/11/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Barboza Leite e de Maria da Paz dos Santos.

O pretendente: ALECSSANDRO MENDES DE FARIAS, profi ssão: aux. de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/09/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Almeida de Farias e de Eunice Mendes de 
Farias. A pretendente: DAYANA NUNES SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Paulo Nunes Souza e de Zuleide Soares de Souza.

O pretendente: VINICIUS ALVES BARRETO, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Mendes Barreto e de Eunice Alves Barreto. A 
pretendente: THAIS RAMOS DE MELO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Adaelson Alves de Melo e de Edinolia Ramos Lima de Melo.

O pretendente: CARLOS LUIS DOS SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibirataia, BA, data-nascimento: 17/05/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Santos e de Ivonildes Santos. A 
pretendente: THAGILA SILVA FRANÇA GALVÃO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 29/04/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carmucio de França Galvão e de Sinelia Pereira da Silva.

O pretendente: NELSON FRANCISCO SOARES FILHO, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Francisco Soares e de Maria Santa Alves Farias. A 
pretendente: SUELEN OLIVEIRA MORAES STROZI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/09/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Devair Gonçalves Strozi e de Maria Regina de Oliveira Moraes.

O pretendente: JEFERSON RAMOS ALMEIDA, profi ssão: instalador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Genildo de Souza Almeida e de Regiane Ramos de Souza. A 
pretendente: KAMILA CRISTIANE DE SOUSA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Marício de Sousa Leite e de Lucia Helena de Lima.

O pretendente: CAUE HENRIQUE TOMAZ ILIDIO, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/06/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Aurélio Ilidio e de Sandra Regina Tomaz 
Ferreira. A pretendente: JENNIFER DA SILVA MENDES, profi ssão: op.telemarkerting, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ivinhema, MS, data-nascimento: 31/05/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Lucena Mendes e de 
Valdirene Amaro da Silva Mendes.

O pretendente: PETRONEO PAES LANDIM, profi ssão: mecânico de refreigeração, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Sento Sé, BA, data-nascimento: 27/04/1963, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Paes Landim e de Dilza Paes Landim. A 
pretendente: ANTONIA TANAN GOMES, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Ipira, BA, data-nascimento: 15/05/1955, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Cupertino Gomes e de Dionesia Tanan Gomes.

O pretendente: RICARDO WILIAM GONÇALVES, profi ssão: técnico enfermagem, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/10/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Odair Vagner Gonçalves e de Luzia Aparecida 
da Silva Gonçalves. A pretendente: CRISTINA HILARIA GUIMARÃES, profi ssão: 
técnica enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Jose Hilaria Guimarães.

O pretendente: BRUNO FELIPE SANTANA RIBEIRO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Souza Ribeiro e de Lidinete de Santana Ribeiro. A 
pretendente: THAIS MEIRE PAIVA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1985, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de José Soares Paiva e de Maria Pachêco dos Santos Paiva

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: planejadora de manutenção, 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.

A pretendente: ANDRESSA FERREIRA BALCÃO, profi ssão: aux.produção, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sidney Ferreira Balcão e de Marli Batista da Silva Balcão. 
A pretendente: JOICE DE SOUZA LIMA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Marivaldo Lima e de Valdete Eduarda de Souza Lima.

O convivente: FRANKLANE DOS SANTOS ALMEIDA, profi ssão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 27/06/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Joaquim de Almeida e de Maria Ribeiro 
dos Santos. A convivente: SARA GOMES RIBEIRO, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ciro Peres Ribeiro e de Maria Helena Gomes Ribeiro.

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

Jornal Empresas & Negócios

O anúncio foi feito na segun-
da-feira (10), durante o 
CAS Summit de Inovação, 

evento realizado pelo Chemical 
Abstracts Service (divisão da 
American Chemical Society) que 
discutiu os desafi os à inovação no 
Brasil, com a presença de gigan-
tes do setor químico como Basf, 
Braskem, Ultrapar e Abiquim.

“Isso signifi ca que aumen-
taremos em 350% a nossa efi -
ciência nas decisões técnicas. 
Atualmente, tomamos 17 mil 
decisões técnicas por ano e 
passaremos a realizar 64 mil”, 
afi rmou o presidente do INPI.

Isso será possível, segundo 
Furtado, graças a uma série de 
medidas que vêm sendo coloca-
das em prática para melhorar 
a produtividade. Uma delas é o 
teletrabalho, que está dando a 
oportunidade de uma parcela 
dos examinadores trabalharem Presidente do INPI, Cláudio Furtado. 

Estoque de pedidos de patentes 
vão ser reduzidos em 80%

O presidente do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), Cláudio Furtado, afi rmou o que os backlogs (estoque de pedidos aguardando decisão) de 
patentes vão ser reduzidos em 80% em dois anos
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“A meta era para que eles 

aumentassem em 30% a sua 
efi ciência com essa medida e 
o resultado foi melhor do que 
esperávamos, pois chegou a 
41%”, explicou. Outra iniciativa 
é a simplifi cação do exame de 
patentes com o auxílio de um 
programa que oferece segu-
rança jurídica às decisões, sem 
que o examinador perca a sua 
autonomia por decidir ou não 
pela concessão do registro.

O presidente do INPI também 
comemorou a adesão do Brasil 
ao Protocolo de Madri, recém
-aprovada pelo Congresso e que 
deverá ser assinada pelo presi-
dente Jair Bolsonaro na próxima 
semana. Com isso, o proprietário 
da marca poderá protegê-la de 
uma vez só em 120 países dife-
rentes, que representam cerca 
de 80% do comércio global. “A 

marca Café do Brasil, por 
exemplo, só vale no Brasil. 
Até que um empresário na 
Turquia resolveu registrá-la 
em seu país. Esse tipo de 
problema prejudica muitos 
mercados nacionais e temos 
que fazer o pequeno e médio 
exportador terem suas mar-
cas protegidas”, exemplifi cou 
Cláudio Furtado.

Atualmente, o backlog 
no registro de marcas e 
patentes no Brasil chega a 
7,2 anos. Ao reduzir para 
dois anos, o presidente do 
INPI pretende ver o Brasil 
se tornar referência em 
propriedade intelectual no 
mundo. “Se o Brasil produz 
30 mil pedidos de patentes 
por ano e a China 1,5 milhão, 
existe algo de muito errado 
por aqui e estamos lutando 
para reverter este cenário”, 
disse Furtado (Ai/ INPI).
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