
O número de brasileiros 
que procuram trabalho 
há pelo menos dois 

anos chegou a 3,3 milhões no 
primeiro trimestre de 2019, 
destacou ontem (18) o Ipea. O 
número de desempregados de 
longo prazo é 42,4% superior 
ao do mesmo período de 2015, 
primeiro ano da recente re-
cessão da economia brasileira. 
A técnica de planejamento e 
pesquisa do Ipea, Maria An-
dréia Parente Lameiras, disse 
que o mercado de trabalho 
é “o pior retrato” da crise 

Desemprego de longo 
prazo cresceu 42,4% 
entre 2015 e 2019

econômica, afetando os traba-
lhadores menos escolarizados 
e as famílias de menor renda.

As mulheres são mais afe-
tadas do que os homens pelo 
desemprego de longo prazo, 
e 28,8% das desempregadas 
estão nessa situação há pelo 
menos dois anos. No caso dos 
homens, o percentual é de 
20,3%. Os trabalhadores do 
Norte e do Nordeste sofrem 
mais com o desemprego de 
longo prazo do que os do Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste, e os 
moradores de regiões metro-

politanas estão mais expostos 
a isso do que os das áreas não 
metropolitanas.

Os pesquisadores mostram 
ainda que o número de de-
sempregados que procuram 
trabalho há pelo menos dois 
anos cresce mais rápido entre 
os jovens. Apesar disso, na 
faixa etária de 40 anos ou mais, 
27,3% dos desempregados es-
tão nessa situação. A avaliação 
do Ipea é de que a recuperação 
do mercado de trabalho vem 
ocorrendo de forma gradual 
e só poderá atingir patamares 

As mulheres são mais afetadas do que os homens pelo desemprego

de longo prazo.

mais expressivos no ano que 
vem, o que está condicionado 
à velocidade de tramitação e à 
aprovação da Reforma da Previ-
dência no Congresso Nacional. 

Maria Andreia prevê que uma 

tramitação mais rápida pode 
elevar a confi ança do mercado 
e produzir efeitos para o início 
de 2020, e uma aprovação 
mais demorada pode adiar a 
recuperação para o segundo 

semestre do ano que vem. 
“Neste momento tudo está 
condicionado à aprovação da 
reforma e a que reforma será 
aprovada. O timing da reforma 
é fundamental” (ABr).
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“Os socialistas 
não gostam que 
pessoas comuns 
escolham, pois 
elas podem 
não escolher o 
socialismo”.
Margaret Thatcher (1925/2013)
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A MP que tem por objetivo 
facilitar a venda de bens apre-
endidos em ações de combate 
ao tráfi co de drogas, foi publi-
cada no DOU de ontem (18). A 
medida dá à Secretaria Nacio-
nal de Políticas sobre Drogas 
(Senad) o poder de leiloar esses 
bens antes do término do pro-
cesso criminal. A expectativa 
do governo é que ela facilite 
a transformação dos produtos 
em recursos fi nanceiros para 
custear ações de repressão 
policial, compra de equipa-
mento, campanhas contra o 
uso de drogas, atendimento a 
dependentes químicos, entre 
outras ações.

Segundo o Ministério da 
Justiça, existem 30 mil bens 
que estão à disposição da União 
aguardando destinação, depois 
de terem sido apreendidos 
em operações de combate ao 
tráfi co de drogas. E que há, 
ainda um número ainda maior 
de bens que foram aprendi-
dos e aguardam o término do 
processo criminal para serem 
destinados aos leilões. A pasta 
estima que este número chegue 
a 50 mil.

Pela proposta, os bens po-
derão ser vendidos abaixo 

Moro: uma forma de a 

sociedade ‘se aproveitar’ da 

lucratividade do tráfi co.

O governo anunciou ontem 
(18) a liberação de R$ 225,59 
bilhões em créditos para fi -
nanciamento de pequenos, 
médios e grandes agricultores 
pelo Plano Safra 2019/2020. 
Do total, R$ 31,22 bilhões são 
para o Programa Nacional da 
Agricultura Familiar (Pronaf). 
O crédito estará disponível a 
partir de 1° de julho. Do valor 
do total do plano, R$ 222,74 
bilhões vão para o crédito rural, 
R$ 1 bilhão para subvenção ao 
seguro rural e R$ 1,85 bilhão 
para apoio à comercialização.

A ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina, comemorou 
os valores anunciados. “In-
vestir na agropecuária é uma 
aposta na interiorização do 
desenvolvimento, na geração 
de emprego e renda, na segu-
rança alimentar, no superavit 
da nossa balança comercial, 
na nossa prosperidade como 

Bolsonaro abraça a ministra Tereza Cristina, em cerimônia no 

Palácio do Planalto.

Combate à asma
Nesta sexta-feira, dia 21 de junho, 

comemora-se o Dia Nacional de 
Combate à asma e também marca o 
início do inverno. Com a chegada da 
estação mais fria do ano, especialis-
tas alertam sobre a doença crônica 
que afeta as vias respiratórias e o 
pulmão. Apesar de não ter cura, a 
asma tem tratamento e com os cui-
dados corretos é possível controlar 
a doença, permitindo ao paciente 
levar uma vida normal.
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Por unanimidade, a Sexta 
Turma do STJ decidiu, ontem 
(18), que quatro investigados 
pelo incêndio na Boate Kiss, 
ocorrido em 2013, em Santa 
Maria (RS), serão julgados pelo 
Tribunal do Júri da cidade, por 
homicídio. O incêndio causou 
a morte de 242 pessoas e 636 
fi caram feridas.

O colegiado julgou recurso 
protocolado pelo Ministério 
Público e pela associação dos 
familiares das vítimas da tragé-
dia para reformar uma decisão 
do TJ-RS, que entendeu que os 
envolvidos não deveriam ser 
julgados pelo júri popular, mas 

por um juiz criminal. Dessa for-
ma, poderiam ser condenados a 
uma pena menor por homicídio 
culposo, e não doloso.

Ao decidir a questão, a 
Turma seguiu voto proferido 
pelo relator ministro Rogério 
Schietti Cruz. Ele entendeu 
que os sócios da Boate Kiss, 
bem como os músicos inte-
grantes da banda Gurizada 
Fandangueira, que se apre-
sentava no momento em que 
começou o incêndio, estavam 
cientes dos riscos do uso 
de fogos artifícios, que não 
poderiam ser acionados em 
ambientes fechados (ABr). 

O incêndio causou a morte de 242 pessoas e

636 fi caram feridas.

Divulgação/Wikipédia

Suspenso desde o dia 5 de 
maio, o leilão de venda de ativos 
da Avianca será realizado no 
dia 10 de julho. A 2ª Câmara 
Reservada de Direito Empre-
sarial do TJ-SP autorizou a 
realização de leilão para a venda 
de sete unidades produtivas 
individuais (UPIs), previstas 
no processo de recuperação 
judicial da Avianca.

O edital com as regras do 
certame está no Diário da Jus-
tiça Eletrônico. Seis UPIs cor-
respondem essencialmente às 
autorizações de voos e direitos 
de uso de horários de chegadas 
e partidas, os chamados slots, 
nos aeroportos de Congonhas, 
Guarulhos e Santos Dumont. A 
outra UPI trata do programa de 

fi delidade da Avianca, o Amigo.
Até o momento, três empresas 

estão na disputa pelos ativos da 
Avianca. Em abril, a Latam e a 
GOL anunciaram ter fechado 
um acordo com um dos maiores 
credores da Avianca, Elliott. No 
início de março, a Azul manifes-
tou interesse em comprar parte 
dos ativos da empresa. 

Sem voar desde o dia 24 de 
maio, a Avianca foi cobrada no 
último sábado (15) pela Anac 
que divulgou nota reforçando 
a obrigação da empresa de 
“oferecer para a escolha do 
passageiro as alternativas de 
reacomodação em voos de 
outras companhias aéreas e 
de reembolso integral do valor 
pago” (ABr).

Até o momento, três empresas estão na disputa pelos

ativos da Avianca.

O secretário especial de Pre-
vidência e Trabalho, Rogério 
Marinho, assinou ontem (18), 
uma portaria que ampliou 
para 78 setores da economia a 
autorização permanente para 
que funcionários trabalhem 
aos domingos e nos feriados. 
Por meio da rede social Twitter, 
ele comunicou a medida, que 
abrange, entre outros setores, o 
comércio, a indústria, os trans-
portes em geral, a educação e 
a cultura.

De acordo com o secretário, 
os empregados que trabalha-
rem aos domingos e feriados 
terão folgas em outros dias da 
semana. Marinho disse que a 
nova norma preserva os direitos 
trabalhistas e que a autorização 
permanente facilitará a criação 
de empregos.

“Muito mais empregos! As-
sinei portaria que autoriza 

empresas a funcionar aos do-
mingos e feriados. Com mais 
dias de trabalho das empresas, 
mais pessoas serão contrata-
das. Esses trabalhadores terão 
suas folgas garantidas em ou-
tros dias da semana. Respeito à 
Constituição e à CLT”, postou o 
secretário na rede social.

Mais cedo, Marinho havia 
se reunido com o deputado 
Jerônimo Goergen (PP-RS), 
relator da MP da Liberdade 
Econômica. Os dois também 
discutiram a revisão das nor-
mas reguladoras de saúde e 
de segurança no trabalho, que 
está sendo gradualmente feita 
pelo governo para fl exibilizar as 
atividades produtivas. Segundo 
Marinho, as mudanças estão 
sendo feitas sem descumprir a 
legislação e de forma a manter 
a segurança no ambiente de 
trabalho (ABr).

A medida abrange o comércio, a indústria, os transportes em 

geral, a educação e a cultura.

Otmar de Oliveira

Fabio Rodrigues/ABr

Plano Safra terá R$ 225,59 bilhões 
em créditos para agricultores

demais produtores, de 8% ao 
ano. Nos programas de inves-
timento os juros vão de 3% a 
10,5% ao ano. Pela primeira 
vez, recursos do Pronaf podem 
ser usados na construção e 
reforma de moradias de pe-
quenos agricultores. 

Há 20 anos, os recursos 
para a agricultura comercial 
e familiar eram anunciados 
separados. Com as mudanças 
na estrutura dos ministérios, 
a agricultura familiar passou a 
integrar o Ministério da Agri-
cultura e o anuncio foi feito 
conjuntamente. “Depois de 
duas décadas de separação, a 
família agrícola brasileira está 
novamente reunida. Assim 
como eu, o presidente Bolso-
naro tem a convicção de que 
todos são empreendedores e 
podem conviver em harmonia”, 
disse a ministra da Agricultura, 
Tereza Cristina (ABr).

nação”, disse. Dos recursos 
destinados ao crédito rural, 
R$ 169,33 bilhões vão para 
o custeio, comercialização e 
industrialização. Para investi-
mento, são R$ R$ 53,41 bilhões.

Na parte de custeio, comer-

cialização e industrialização, 
os juros para o Pronaf, que 
reúne os pequenos agriculto-
res, são de 3% a 4,6% ao ano. 
Para o Pronamp, que reúne os 
médios agricultores, os juros 
serão de 6% ao ano e para os 

Leilão de ativos da Avianca 
será dia 10 de julho

Acusados do incêndio 
na Boate Kiss

vão a júri popular

Autorização para 
trabalho aos domingos e 
feriados será permanente

Medida Provisória 
facilita leilões de
bens apreendidos

de trafi cantes

do preço avaliado, caso não 
encontrem compradores nos 
leilões. Quem arrematar algum 
bem também não poderá ser 
responsabilizado por even-
tuais pagamentos de dívidas 
contraídas antes da apreensão. 
O ônus vai permanecer com o 
antigo proprietário. O ministro 
Sergio Moro disse que a MP vai 
aproveitar a “lucratividade” do 
tráfi co de drogas para fi nanciar 
ações da União e dos estados 
no combate às drogas.

A MP também facilita o aces-
so dos estados a esses recursos. 
Atualmente, as transferências 
de valores só ocorrem se os 
estados apresentarem projetos 
e por meio da realização de 
convênio com a União. Com 
a MP, os recursos poderão ser 
transferidos com a assinatura 
de um termo de adesão com 
a demonstração dos atendi-
mentos de alguns critérios 
condicionantes (ABr).
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O saneamento
pelo mundo

O saneamento voltou 

para a pauta das 

prioridades nacional 

nos últimos meses

O tema estava esquecido 
nas gavetas da buro-
cracia palaciana, mas 

ganhou destaque com a MP 
844/18, que perdeu a validade 
no mesmo ano e propunha 
um novo marco legal para o 
setor. No último dia do seu 
governo, Michel Temer editou 
a MP 868/18, com acompanha-
mento do grupo de transição 
do presidente Jair Bolsonaro.  
A Medida Provisória também 
“caducou”, como se diz no jar-
gão político, no dia 3 de junho.

No mesmo dia, o senador 
Tasso Jereissati apresentou 
um Projeto de Lei para tratar 
do marco legal do saneamento 
básico. O plenário do Sena-
do aprovou urgência para a 
proposta, que foi ajustada e 
aprovada pela comissão de 
Infraestrutura e, posterior-
mente, pelo plenário da Casa. 
Agora o PL 3.261/19 vai para a 
análise da Câmara dos Deputa-
dos. Mas, da maneira como foi 
apresentado, o Projeto de Lei 
vai abrir novas brechas para 
futuras judicializações.

Um assunto de tamanha 
envergadura tem sido tratado 
com pressa desnecessária 
diante dos impactos que 
poderão causar a milhões de 
brasileiros. As decisões con-
traproducentes só vão adiar 
o avanço da infraestrutura 
do setor, afastando eventuais 
investidores e fazendo com 
que os escritórios de advocacia 
continuem a ganhar importân-
cia ainda maior em detrimento 
das empresas de engenharia 
consultiva responsáveis pelos 
planejamentos e projetos. 

Por isso, a população pre-
cisa ser esclarecida sobre 
essa urgência de se acelerar 
a privatização dos serviços de 
saneamento e os desdobra-
mentos que isso pode alcançar. 
As experiências pelo mundo 
sinalizam a importância de 
uma decisão consciente so-

bre o tema. A Inglaterra, por 
exemplo, foi o primeiro país 
a privatizar completamente o 
setor de saneamento básico. 

Passadas três décadas dessa 
experiência, a população con-
vive com descumprimentos 
frequentes de metas de au-
mento de efi ciência e redução 
de desperdício, entre outros 
problemas. Isso nos leva a 
aprofundar a discussão sobre 
o liberalismo exacerbado, que 
tem apenas o papel de atrair 
o capital especulativo, capaz 
de inclusive desestruturar as 
operadoras privadas que estão 
atuando no país. O setor de 
saneamento precisa, indiscuti-
velmente, da iniciativa privada 
diante da incapacidade fi nan-
ceira do estado de dar conta 
das nossas demandas. 

Mas esse processo precisa 
ser adotado com profundas 
refl exões. Por isso, a urgência 
brasileira deve ser substituída 
pelo planejamento de curto, 
médio e longo prazo. Não 
conseguiremos avançar mi-
nimamente na ampliação dos 
serviços de saneamento, seja 
por órgão público ou empresas 
privadas, se não tivermos um 
panorama detalhado do setor. 
Infelizmente, os dados dispo-
níveis ainda trazem dúvidas 
e requerem uma revisão e 
até mesmo um levantamento 
minucioso.

Precisamos ainda olhar para 
as experiências exitosas, como 
a Sabesp, que tem desem-
penho referência no setor. 
Assim como para os casos de 
privatização de sucesso que já 
temos no território brasileiro. 
A complexidade do saneamen-
to requer a participação de 
todos os atores envolvidos com 
o tema. A imposição de uma 
nova legislação é insufi ciente 
para atender às demandas dos 
municípios nesse setor. O Bra-
sil precisa começar a planejar 
o seu futuro.

(*) - É engenheiro, presidente da Associação 
Paulista de Empresas de Consultoria e 

Serviços em Saneamento e Meio Ambiente 
e vice-presidente da ssociação Brasileira de 

Engenharia Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)
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News@TI
Fundadores da SumUp e QuintoAndar debatem 
como criar e escalar startups
@No dia 25 de junho, terça-feira, a SumUp, fi ntech global de paga-

mentos móveis, e o QuintoAndar, plataforma digital de locação de 
imóveis residenciais, se reúnem no "Founders & Executives", evento 
que discute como criar e escalar startups. Na data, os participantes 
assistirão a palestras e aprenderão com os fundadores e executivas das 
companhias como impulsionar sua startup e se destacar no mercado 
de trabalho. Já estão confi rmadas as presenças de Igor Marchesini 
(fundador da SumUp no Brasil e Tribe Lead Global) e de Gabriel Braga 
(co-fundador e CEO do QuintoAndar), que dividirão suas histórias 
e desafi os no primeiro painel. Além deles, participam do evento as 
executivas Mariana Lazaro (Head de Finanças na SumUp) e Natalia 
Abreu (Diretora de Operações no QuintoAndar), que abordarão as 
oportunidades no mundo das startups e suas conquistas (https://www.
meetup.com/pt-BR/SumUp-Meetups-Sao-Paulo/events/262259196).

TradeMap ultrapassa 300 mil usuários 
@Recentemente, a Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, alcan-

çou 1,1 milhão de investidores e bateu 100 mil pontos pela 
primeira vez na história. As expectativas para o segundo semestre 
seguem promissoras, baseadas no andamento das negociações para 
a aprovação da reforma da Previdência e em previsões de analistas 
em relação à abertura de capital: estima-se que mais 20 empresas 
listadas na B3 façam seu IPO em 2019. Soluções como o TradeMap, 
aplicativo gratuito que fornece informações em tempo real sobre o 
mercado fi nanceiro, impulsionam uma popularidade cada vez maior 
do mercado de investimentos. O app acaba de ultrapassar 300 mil 
usuários, surfando na onda e garantindo atualizações do sistema, com 
melhorias e recursos cada vez mais completos para o investidor. A 
previsão da empresa é de bater 1 milhão de usuários ainda em 2019.

Líder em serviços SAP HANA e S/4HANA 
@A Tata Consultancy Services (TCS), (BSE: 532540, NSE: TCS), 

empresa líder em soluções de negócios, consultoria e serviços de 
TI, é posicionada como líder pelo NelsonHall NEAT para serviços SAP 
HANA e S/4HANA pelo segundo ano consecutivo. O relatório cita o 
pacote de extensões da TCS, adaptadas a demandas específi cas, entre 
elas ofertas certifi cadas pela SAP, como um ponto forte da empresa. O 
foco da TCS no SAP Model Company e na personalização de diversas 
soluções de acordo com o contexto de negócios dos clientes também 
foi destacado. "O efeito da combinação do SAP HANA e S/4HANA com 
tecnologias de nova geração está ajudando empresas a ganhar agilidade 
nos negócios, elevar a satisfação dos clientes e acelerar suas jornadas de 
transformação rumo ao Business 4.0™", afi rma Akhilesh Tiwari, Head 
Global de Serviços Corporativos de Aplicação da TCS (www.tcs.com).
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Já estão encerradas as inscrições para o Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, e 

para quem vai realizar o exame nos dias 3 e 
10 de novembro, toda ajuda é bem-vinda, não 
é mesmo? Afi nal, de acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), são mais de 6,3 milhões 
de inscritos na prova este ano. Então, que tal ter 
uma vantagem estudando sozinho com um curso 
de graça na internet? A Kultivi (www.kultivi.
com), principal plataforma de ensino gratuito 
do Brasil, preparou um material completo, com 

Startup oferece curso gratuito para quem vai fazer o Enem 

600 aulas, disponíveis a qualquer horário, em 
qualquer dispositivo com acesso à internet, 
para facilitar a vida dos estudantes.

São 120 aulas de biologia, 100 de matemática, 
70 de química, 60 de história, 60 de língua portu-
guesa, 24 sobre literatura e 20 de redação, além, 
claro, de geografi a, física, sociologia, fi losofi a, 
línguas estrangeiras e, até mesmo, educação 
física. Por meio da plataforma, os alunos podem 
acessar gratuitamente todo o conteúdo. “A lógi-
ca de funcionamento é simples, a plataforma é 
mantida pela venda de espaços publicitários para 

A plataforma online Kultivi disponibiliza curso preparatório com 600 aulas para estudantes que vão 
passar pelo exame no próximo mês de novembro

marcas parceiras que acreditam no projeto, além 
da captação de recursos na iniciativa privada. São 
empresas que querem desenvolver educação de 
qualidade no Brasil e atrelar sua marca a esse 
projeto”, explica Claudio Matos sócio idealizador 
da startup Kultivi. Os professores que ministram 
as aulas têm experiência em instituições de ensi-
no públicas e privadas, com titulações elevadas, 
como mestres e doutores. Há, também, jovens 
educadores com uma didática mais dinâmica, 
especialmente para os cursos preparatórios para 
o Exame Nacional do Ensino Médio. 

Nos últimos anos, os avan-
ços da oncologia revoluciona-
ram a forma de tratar o câncer. 
Em 2018, dois pesquisadores 
ganharam o Prêmio Nobel de 
Medicina por seus estudos 
com a imunoterapia, um tra-
tamento inovador que usa o 
próprio sistema imunológico 
do indivíduo para combater 
os tumores. Com a evolução 
da pesquisa ligada ao sequen-
ciamento do genoma humano, 
uma nova perspectiva foi aber-
ta nos ramos da oncogenética 
e da oncologia de precisão, 
com testes e terapias perso-
nalizados para cada paciente.

O programa Caminhos da 
Reportagem, que foi ao ar 
ontem (18) às 22h30, na 
TV Brasil, mostrou que as 
conquistas da medicina têm 
permitido afastar a associação 
do diagnóstico da doença com 
uma sentença de morte e, 
efetivamente, curar muitos 
tipos de tumores. 

Diretamente de Quioto, no 
Japão, o pesquisador Tasuku 
Honjo, premiado com o Nobel, 
conversou com a equipe do 
programa sobre as vantagens 
da imunoterapia em relação 
aos tratamentos tradicionais. 

“Primeiro, a imunoterapia 

Pesquisador Tasuku Honjo, premiado com o Nobel.

“As empresas menores 
alegavam que seria 
um empecilho. Fiz 

uma conta pra um avião com 
200 pessoas, 20 quilos a mais 
para cada um. É um gasto a 
mais. Sempre viajei sem mala 
no avião, então, eu estava 
pagando pelos outros”, disse. 

Com o veto, fi cam isentas 
apenas as bagagens de mão 
até 10 quilos.

Questionado se a cobrança 
de bagagens vai estimular a 
vinda de empresa aéreas de 
baixo custo, as chamadas “low 
cost”, o presidente respondeu 
positivamente. “Para as low 
cost vai valer, é o que elas que-
riam para vir pra cá ajudar na 
concorrência, que fosse vetado 
esse dispositivo”.

O presidente disse que 
a reforma da Previdência 
“prossegue” caso a proposta 
do regime de capitalização 
fi que de fora do texto fi nal da 
reforma. “Gostaríamos que 
tudo que propusemos fosse 
acolhido, mas sabemos que 
a Câmara tem a legitimidade 
para alterar. Se não for acolhi-
do, o governo prossegue, sem 
problema nenhum”, disse. A 
capitalização é o sistema em 

A cobrança estimula a vinda de empresa aéreas de baixo custo, as chamadas “low cost”.

Johnson amplia 
vantagem pela 
sucessão de May

O ex-secretário das Relações 
Exteriores do Reino Unido, Boris 
Johnson, ampliou sua vantagem na 
corrida pela liderança do Partido 
Conservador e pela sucessão da 
primeira-ministra Theresa May. Na 
segunda votação entre parlamen-
tares da legenda, realizada ontem 
(18), Johnson recebeu 126 votos, 
80 a mais que o atual chefe da di-
plomacia britânica, Jeremy Hunt, 
com 46. Em seguida aparecem 
o secretário do Meio Ambiente, 
Michael Gove (41), o secretário 
do Desenvolvimento Internacional, 
Rory Stewart (37), e o secretário 
do Interior Sajid Javid (33).

A votação decretou a eliminação 
do único candidato que não atingiu 
a cláusula de barreira de 10% dos 
votos: o ex-secretário para a Saída 
da UE, Dominic Raab (30). Caso 
não ocorram novas retiradas, mais 
duas votações estão previstas, até 
que sobrem apenas dois postulan-
tes, que disputarão a preferência 
entre os 160 mil membros do 
Partido Conservador. O vencedor 
deve ser anunciado no fi m de julho 
e substituirá May na liderança da 
legenda e no cargo de primeiro-
-ministro.

Johnson, também ex-prefeito de 
Londres, rompeu com a premier 
por discordar de sua abordagem 
nas negociações do Brexit. Ele foi 
um dos principais cabos eleitorais 
da campanha para tirar o país da UE 
e ameaça sair do bloco sem acordo 
e sem pagar as 39 bilhões de libras 
esterlinas acordadas entre Londres 
e Bruxelas (ANSA).
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Bolsonaro: gratuidade de 
bagagem ‘prejudicaria’ 

pequenas empresas aéreas
O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (18) que vetou o trecho da MP que isentava a cobrança de 
bagagem, de até 23 quilos nos voos domésticos, a partir de 31 assentos, porque a medida prejudicaria 
as empresas aéreas pequenas

que cada trabalhador contribui 
para a própria aposentadoria e 
foi retirada da proposta.

Quanto ao decreto das 
armas, Bolsonaro disse que 
o governo tem conversado 
com senadores para explicar 
a medida. De acordo com o 
presidente, o decreto de armas 
atende a vontade expressa pela 
população no referendo de 
2005. Na ocasião, os eleitores 

foram às urnas e responde-
ram a pergunta “o comércio 
de armas de fogo e munição 
deve ser proibido no Brasil?”. 
A maioria dos eleitores, 59 
milhões, escolheu o não. 

Ao ser questionado se será 
escolhido um nome da lista 
tríplice apresentada pelos 
procuradores, para PGR, o 
presidente disse que ainda não 
viu a lista e que qualquer nome 

pode ser indicado. “Todos que 
estão dentro, estão fora, tudo 
é possível. Vou seguir a Cons-
tituição”. Quanto a escolha 
de um novo presidente para 
os Correios, Bolsonaro disse 
que há sugestão de nomes. Na 
semana passada, o presidente 
anunciou que iria trocar o co-
mando da empresa devido ao 
fato do general Juarez Cunha 
agir como “sindicalista” (ABr).

Imunoterapia será principal droga 
contra câncer, diz Nobel de Medicina

tem muito menos efeitos co-
laterais. A segunda vantagem 
é que o seu efeito dura mais 
tempo. Em terceiro lugar, 
esse tratamento é efi caz em 
praticamente todos os tipos 
de câncer”, afi rma. Para ele, a 
imunoterapia será a principal 
droga para o tratamento da 
doença no futuro: “Exatamente 
como aconteceu com a penicili-
na. Inicialmente ela não curou 
todas as doenças infecciosas, 
porém uma série subsequen-
te de antibióticos fi nalmente 
conseguiu banir quase todas as 
principais doenças infecciosas 
na nossa sociedade. É isso que 

espero”.   
A aposta dos médicos é 

que a ciência caminha para 
descobrir novas formas de 
prevenção e tratamentos me-
nos invasivos, que permitam 
ao paciente conviver com a 
doença. “Eu acho que nesse 
dia vai ser difícil morrer de 
câncer. Ele é uma doença 
vinculada à evolução da espé-
cie, nunca vai desaparecer da 
nossa  vida. Mas que a gente 
pode derrotá-lo? Ah, pode”, 
aposta Bernardo Garicochea, 
especialista da Sociedade 
Brasileira de Oncologia Clínica 
(TV Brasil/ABr).    
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promove, no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, o IV Congresso In-
ternacional CBMA de Arbitragem, trazendo o tema ‘Um diálogo entre 
vários stakeholders: What is not in the rules?’. O evento contará com a 
participação de 53 palestrantes nacionais e estrangeiros, permitindo o 
debate e análise da arbitragem nos cenários brasileiro e internacional. 
O primeiro dia da programação será dedicado às discussões práticas no 
âmbito da arbitragem; O segundo dia terá uma abordagem mais teórica 
destacando a visão do judiciário e a arbitragem no direito societário. 
Saiba mais em: (bit.ly/ivcbma2019).

E - Direito Processual 
O Congresso de Direito Processual Penal Coletivo, promovido pela As-
sociação Paulista do Ministério Público, ocorre na segunda-feira (24), 
na Faculdade de Direito da USP, a partir fas 8h30. Os painéis contam 
com palestras de profi ssionais da área do Direito, professores, juristas 
e jornalistas. A ideia é tratar de temas acadêmicos de forma prática, 
projetando novas formas de pensar e fazer Direito, tendo como base os 
quase 35 anos da Lei 7347/85. O evento é aberto ao público, com  en-
trada gratuita. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail: (academico@
apmp.com.br).

F - Contratando Profi ssionais 
A Truckpad, empresa que lançou em 2014 o mais conhecido aplicativo 
para contratação de fretes do país, anuncia a abertura de 80 novas 
vagas para atuação em sua sede, na Vila Olímpia. Os postos são para 
áreas de tecnologia, recursos humanos, operações, marketing, vendas e 
atendimento ao cliente, e a empresa oferece uma série de benefícios aos 
novos funcionários, entre eles planos de saúde e odontológico, auxílio 
à universidade ou curso de idiomas e auxílio creche, entre outros. Para 
quem não está tão familiarizado com o setor de transporte de cargas, 
na prática, o Uber liga motoristas de carro de passeio a usuários que 
precisam se deslocar, assim como o Truckpad liga motoristas de cami-
nhões às cargas. Confi ra mais detalhes no site: (https://jobs.kenoby.
com/truckpad).

G - Pesquisa Científi ca
Pesquisadores podem inscrever pesquisas científi cas relacionadas à 
descoberta da causa e cura da esclerose lateral amiotrófi ca (ELA) e 

A - Preparatório para o Enem 
Para quem quer se preparar, mas não tem tempo e nem dinheiro para 
investir em aulas extras e cursos particulares, há a opção do Pré-Enem a 
Distância Uninter. O aluno pode estudar no ritmo que quiser e onde estiver 
as disciplinas contempladas na prova, bem como conteúdos cobrados nas 
edições anteriores, além de contar com aulões de reforço, tutoria on-line e 
até simulados comentados, gratuitamente. O projeto, que é uma parceria 
do Centro Universitário Internacional Uninter com o Eureka, chega ao 
sexto ano com material atualizado, cerca de 350 videoaulas e aulões de re-
dação presenciais e on-line. Inscrições: (https://www.uninter.com/enem/). 

B - Leite em Pó
O Shopping Center 3 abre o seu espaço para ações solidárias e espera um 
saldo bastante positivo, graças ao enorme contingente de frequentadores 
que passam diariamente em seus corredores. Até 31 de julho, o centro 
de compras recebe, no Piso Paulista, doações de leite em pó que serão 
destinadas a crianças de até 13 anos com HIV/AIDS e assistidas pela 
Associação VER - Voluntariado Emílio Ribas, uma ONG que presta apoio 
humanitário aos pacientes e familiares do Instituto de Infectologia Emílio 
Ribas. O programa “Leite em Pó” objetiva proporcionar reforço nutri-
cional e melhorar a adesão ao uso de antirretrovirais pelas crianças em 
tratamento clínico. Outras informações: (www.shoppingcenter3.com.br).

C - Saúde em Transformação 
Discutir o impacto que a transformação digital tem sobre o setor de 
saúde, o futuro da saúde e o papel da medicina diagnóstica no ciclo de 
cuidados do paciente. Esse é o objetivo do 4º FILIS – Fórum Interna-
cional de Lideranças de Saúde, promovido pela Associação Brasileira 
de Medicina Diagnóstica (Abramed). Acontece no dia 30 de agosto, 
no Instituto Tomie Ohtake, das 8h30 às 17h30. Com o tema “Medicina 
Diagnóstica: mais valor para um sistema de saúde em transformação”, a 
quarta edição do FILIS será ainda mais inovadora com a oferta de mais 
conteúdo para o desenvolvimento da cadeia de saúde. Mais informações: 
(www.abramed.org.br/fi lis/).

D - Análise da Arbitragem
Nos dias 8 e 9 de agosto, o Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem 

concorrer ao Prêmio Paulo Gontijo. O vencedor receberá US$ 20 mil 
e uma medalha de honra ao mérito, além de ganhar direito à partici-
pação em eventos internacionais da European Network to Cure ALS e 
apresentará a tese vencedora no 30º Simpósio Internacional de ELA. 
Desde 2011, o prêmio é concedido anualmente pelo Instituto Paulo 
Gontijo e conta com a parceria internacional da MND Association, da 
Internacional Alliance of ALS/MND Associations e da Encals, além de 
toda a comunidade científi ca internacional. Mais informações: (www.
ipg.org.br/ipg/o-premio/lan/br).

H - Convenção dos Lojistas 
Entre 17 e 20 de outubro, a ederação das Câmaras de Dirigentes Lojistas 
do Estado de São Paulo promove a 43ª Convenção dos Lojistas. O encontro 
terá como tema central “A retomada do crescimento” e contará com a 
presença do jornalista, Caco Barcellos, o historiador, Marco Antônio Villa 
e o velejador, Lars Grael, que irão atuar como palestrantes. O evento 
objetiva mostrar as atualizações para o setor varejista, como a mudança 
de cenário, novas atribuições e tecnologias para o segmento, além de 
incentivar práticas que possam contribuir para o seu crescimento. A 
convenção será realizada no Hotel Monte Resort, em Águas de Lindóia. 
Para mais informações, acesse: (http://www.fcdlesp.org.br/).

I - Construção Sustentável
O LafargeHolcim Awards busca projetos que combinem soluções de 
construção sustentável com excelência arquitetônica, e está aberto para 
inscrições oferecendo um total de 2 milhões de dólares em prêmios em 
dinheiro a projetos e conceitos de arquitetura, engenharia, planejamento 
urbano, materiais e tecnologia de construção e áreas relacionadas. A 
categoria principal inclue projetos de construção sustentável em um 
estágio avançado, com alta probabilidade de realização; já a categoria 
Next Generation, busca conceitos de design visionário e ideias arroja-
das em um estágio preliminar de design. Um guia com o passo-a-passo 
explica o processo em detalhes e mostra como se inscrever por meio 
do link (www.lafargeholcim-awards.org).

J - Gestão de Energia 
O futuro da indústria não está apenas atrelado à diminuição de despe-
sas, mas principalmente à redução do impacto ambiental decorrente 
das suas operações. Com o objetivo de capacitar profi ssionais para 
essa demanda da sociedade e do mercado de trabalho, a FECAP, em 
parceria com a Câmara Brasil-Alemanha, oferta o curso de European 
Energy Manager – Pós-Graduação em Gestão de Energia. As disciplinas 
visam qualifi car os participantes de modo teórico e prático no que diz 
respeito à redução do consumo energético em instalações comerciais e 
industriais. O curso, desenvolvido por engenheiros alemães e com me-
todologia também alemã, garante dupla certifi cação. Mais informações: 
(https://www.eurem.com.br/#curso).
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A - Preparatório para o Enem 
Para quem quer se preparar, mas não tem tempo e nem dinheiro para 

O empresário, ao 

desenvolver sua 

atividade, muitas vezes 

se coloca em situações 

de risco que são por ele 

desconhecidas

Minúcias da legislação 
tributária, aspectos 
previdenciários, cui-

dados ao participar de licita-
ções, comunicações exigidas 
às autoridades fazendárias, 
necessidade de licenças am-
bientais, rotinas trabalhistas, 
dentre tantas outras hipóteses, 
podem criar ou elevar o risco de 
problemas relacionados a prá-
tica de infrações, inclusive no 
âmbito penal. Na maioria dos 
casos somente a experiência 
empresarial não resolve. 

É necessário que providên-
cias de natureza técnica sejam 
tomadas para evitar a prática 
de infrações penais. Desde 
1990 houve uma infl ação legis-
lativa penal, responsável pela 
criação de normas penais que 
podem recair sobre a atividade 
empresarial. Sonegação fi scal, 
apropriação indébita previden-
ciária, fraude em licitações, 
crimes ambientais e lavagem 
de capitais são exemplos de de-
litos cuja incidência é passível 
de verifi cação nesse contexto.

Além disso, é de fácil cons-
tatação que os órgãos estatais 
de fi scalização e de apuração 
criminal atuam em conjunto, 
com o emprego de recursos 
e instrumentos cada vez mais 
efi cazes. O simples cruzamen-
to de dados e informações 
pode revelar a existência de 
um ilícito, cuja investigação 
poderá ser aprofundada no 
passo seguinte. Fato é que na 
imensa maioria dos casos o 
acompanhamento técnico das 

rotinas das empresas poderia 
evitar a prática desses crimes.

É nessa perspectiva que se 
propõe o compliance crimi-
nal. O grande diferencial é 
atuar na prevenção, antes da 
prática de delito, evitando a 
sua ocorrência. Enquanto a 
atuação tradicional na esfera 
penal repousa sobre o fato já 
praticado, o compliance cri-
minal possui o escopo de se 
antecipar a essa ocorrência. Na 
medida em que uma situação 
de risco é detectada, o profi s-
sional alertará sobre o dano 
potencial daquela prática, e 
trará soluções, sem que haja 
prática de infração penal.

Sendo assim, a aplicação do 
compliance criminal repousa 
sobre um trinômio: preven-
ção, detecção e remediação. 
A orientação técnica e efetiva 
pode fazer com que o empre-
sário, bem como a própria 
empresa, deixe de passar por 
dissabores na justiça criminal. 
É certo que após a prática do 
delito o desgaste será muito 
maior, seja no âmbito da cre-
dibilidade e da reputação da 
fi rma, seja do ponto de vista 
econômico. 

E principalmente no que se 
refere a eventuais consequên-
cias penais, que podem variar 
desde a homologação de uma 
transação penal ou até mesmo 
chegar a uma condenação, com 
imposição de pena e perda 
da primariedade. Ademais, a 
preocupação da empresa em 
seguir parâmetros éticos e le-
gais lhe confere confi abilidade. 

A cultura da autorregulação 
é salutar e pode afastar uma sé-
rie de complicações no futuro.

(*) - É especialista em Direito Penal
e Processual Penal;

(**) - É professor universitário,
Doutor, Mestre e Graduado

em Direito pela PUC/SP.

Daniela Polidoro Knippel (*) e Edson Luz Knippel (**)

A ideia do CEO do Face-
book, Mark Zuckerberg, 
é “simplificar o mais 

possível as transações fi nan-
ceiras para todas as pessoas do 
mundo, onde quer que vivam, 
tenham ou não uma conta 
bancária”.

“Com o Libra nós aspiramos 
tornar mais fácil para todos 
enviar e receber dinheiro, assim 
como usar nossos aplicativos 
para compartilhar instantane-
amente mensagens e fotos”, 
escreveu em uma publicação na 
rede social. O novo projeto, que 
deve fi car disponível a partir 
de 2020, promete um sistema 
seguro de pagamento com base 
no blockchain, tecnologia que 
registra todas as operações 
virtuais mundo afora.

“Dinheiro móvel aumenta 
a segurança e isso é, particu-
larmente, importante para as 
pessoas que não têm acesso a 
bancos tradicionais. Há cerca de 
um bilhão de pessoas que não 
têm conta bancária, mas têm um 
telefone celular”, acrescentou 
Zuckerberg. A gigante tecnoló-

Segundo Zuckerberg, nova moeda global deve ser lançada em 2020.

De acordo com o Perfor-
mance Ranking of Scientific 
Papers for World Universities 
2019, elaborado pela Univer-
sidade Nacional de Taiwan 
(NTU), a USP é a 51ª melhor 
universidade do mundo. Em-
patada com a Universidade 
de Manchester (EUA), a 
USP subiu uma posição em 
relação ao ano passado e con-
tinua sendo a universidade 
latino-americana mais bem 
classificada. 

Outras seis instituições brasi-
leiras foram classifi cadas entre 
as 500 melhores no ranking 
geral: a Unicamp, classifi cada 
em 301º lugar; a Unesp, em 327º; 
a UFRJ, em 350º; a UFRGS, 
em 407º; a UFMG) em 418º; e 
a Unifesp, em 498º. A primeira 
colocada foi a Universidade 
de Harvard, seguida pela Uni-
versidade de Stanford e pela 
Universidade Johns Hopkins, 
empatadas no segundo lugar 
(Jornal da USP).

A Justiça de São Paulo acei-
tou o pedido de recuperação 
judicial do Grupo Odebrecht. 
A holding controladora e mais 
19 empresas do grupo deve-
rão apresentar um plano de 
recuperação em até 60 dias. 
Serão renegociadas dívidas 
em um total de R$ 51 bilhões, 
excluindo dívidas entre as 
próprias empresas do grupo e 
que não podem ser negociadas 
dessa forma, como créditos 
trabalhistas. O montante total 
de dívidas chega a R$ 83,6 
bilhões.

A administração judicial será 
feita pela Alvarez & Marsal. O 
juiz João de Oliveira Rodrigues 
Filho, da 1ª Vara de Falências, 
determinou prazo de 15 dias 
para que sejam apresentadas 
divergências sobre as dívidas 
colocadas no processo. O ma-
gistrado também suspendeu 

O grupo Odebrecht, que chegou a ter mais de 180 mil 

empregados há cinco anos, hoje conta com 48 mil.
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Facebook anuncia criação da 
Libra, sua própria criptomoeda
A empresa norte-americana Facebook anunciou ofi cialmente ontem (18) a criação de sua própria 
criptomoeda, a Libra, que servirá para transações e será integrada em suas plataformas digitais, como 
WhatsApp e Messenger, além de um aplicativo independente

gica ainda apresentou a partici-
pação de cerca de 30 empresas, 
como Visa, Mastercard, PayPal, 
Uber, Spotify e a operadora de 
telefonia Vodafone. De acordo 
com o Facebook, estes parceiros 
vão contribuir para a criação de 
um sistema “seguro, escalável e 
de credibilidade confi ável”.

Além disso, a empresa anun-
ciou a subsidiária independente 

Calibra, que fornecerá serviços 
para enviar, gastar e armazenar 
a Libra por meio de uma carteira 
digital que estará disponível no 
WhatsApp, no Messenger e em 
um aplicativo independente, 
e “será regulada como outros 
provedores de serviços de 
pagamento ”.

“Com o tempo, esperamos 
oferecer mais serviços a pessoas 

e negócios, como pagar contas 
com um botão, comprar café es-
caneando um código ou usando 
o transporte público local sem 
ter que carregar dinheiro ou 
cartão”, explicou Zuckerberg. A 
empresa ressaltou que promete 
adotar medidas para proteger 
a privacidade de todos os 
usuários da sua carteira digital 
(ANSA).

USP é classifi cada como a
51ª melhor do mundo

Justiça aceita pedido de 
recuperação judicial da Odebrecht

todas as execuções judiciais 
contra as empresas como forma 
de proteger as operações das 
companhias. 

Foram protegidas as partici-
pações societárias em empresas 
fora do acordo, como a Braskem 

e da Ocyan, que atuam nos 
ramos petroquímico e de per-
furação de petróleo. O grupo 
Odebrecht, que chegou a ter 
mais de 180 mil empregados 
há cinco anos, hoje conta com 
48 mil (ABr). 

Infl ação do 
aluguel é de 
6,46% em
12 meses

O Índice Geral de Preços-
-Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou 0,75% na 
segunda prévia de junho. A taxa 
é superior ao apurado na segun-
da prévia de maio (0,58%), de 
acordo com dados divulgados 
ontem (18), no Rio de Janeiro, 
pela Fundação Getulio Vargas 
(FGV).

Com a prévia de junho, o IGP-
-M acumula infl ação de 4,33% 
no ano e de 6,46% em 12 meses. 
A alta da taxa de maio para 
junho foi puxada pelos preços 
no atacado, já que o Índice de 
Preços ao Produtor Amplo, que 
mede esse segmento, registrou 
infl ação de 1,15% na segunda 
prévia de junho, acima do 0,72% 
de maio.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor, que mede o varejo, 
teve defl ação (queda de preços) 
de 0,05% em junho. Em maio, 
havia registrado alta de 0,4%. 
Já o Índice Nacional de Custo 
da Construção fi cou estável em 
junho, depois de uma infl ação 
de 0,06% em maio (ABr).
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Em novos tempos 
deve-se ter

novas práticas
Fala-se muito em menos 

Brasília e mais Brasil

Se faz necessário então 
que assuntos relevantes 
ao país passem a deixar 

de ser pensados simplesmente 
como politicamente corretos e 
comecem a ser pensados como 
economicamente corretos, e 
porque não, sanitariamente 
responsáveis. É necessário 
refl etir agora o que é economi-
camente melhor para o Brasil 
e não o politicamente melhor. 

Naturalmente, a política tem 
que existir e continuar, e se faz 
necessária numa democracia, 
mas hoje é indicada menos mão 
política e mais mão econômica. 
É preciso pensar naquilo que 
é melhor fi nanceiramente para 
o País, especialmente neste 
momento em que passa por 
uma de suas piores crises de 
desemprego da história. 

Um dos temas que ilustra 
esse problema é a grande 
discussão da Cannabis no 
Congresso. A questão deve 
gerar ainda mais conflitos, 
uma vez que alguns políticos 
estão quase se digladiando por 
razões ideológicas e políticas. 
Contudo, não se pode esque-
cer que o mundo está com o 
Cannabidiol - CBD em pauta 
por razões muito maiores- so-
luções jamais conseguidas em 
algumas doenças que atingem 
crianças como a epilepsia e 
idosos, comoção de Parkinson. 

Essa pauta, portanto, precisa 
ser bem discutida e analisada 
por todos, porque é um mo-
mento importante. A cannabis 
de algum modo foi liberada 
em vários países da Europa e 
inclusive nos Estados Unidos, 
sob diversas formas como o 
uso medicinal e recreativo. Não 
se pode ter, deste modo, uma 
visão simplista de um proble-
ma complexo, que tem várias 
vertentes. A descriminalização 
da Cannabis há anos tem sido 
discutida nas várias esferas do 
governo.

Muitos especialistas em 
questões legais e legislativas, 
como nós, acreditam que ape-

sar de forças conservadoras 
contra, inclusive de autarquias 
federais, o Congresso deve 
decidir pela liberação para 
uso medicinal. Avançamos a 
partir da última terça-feira 
(11), quando a Anvisa aprovou 
duas propostas de Resoluções 
da Diretoria Colegiada (RDC) 
que podem autorizar o cultivo 
medicinal para indústria e para 
estudos científi cos.

Agora, a regulamentação 
para uso medicinal e científi co, 
e do registro de medicamentos 
produzidos com princípios 
ativos da planta passará por 
duas consultas públicas. Uma 
RDC trata dos requisitos téc-
nicos e administrativos para o 
cultivo da planta por empresas 
farmacêuticas e a outra trata 
dos procedimentos para o 
registro e monitoramento de 
medicamentos produzidos à 
base de componentes/metabó-
litos da planta, seus derivados 
e análogos sintéticos.

As regras devem tratar do 
monitoramento e a rastrea-
bilidade dos medicamentos 
do plantio até o paciente 
passando por todo o processo 
produtivo. A regulação será 
rigorosa quanto à cadeia de 
produção, distribuição e con-
sumo. De acordo com a agência 
reguladora, as normas serão 
aplicáveis apenas a remédios 
cuja indicação terapêutica 
seja restrita a pacientes com 
doenças debilitantes graves 
e/ou que ameacem a vida e 
não tenham alternativa tera-
pêutica.

As consultas serão abertas 
a contribuições de empresas, 
universidades, órgãos de go-
verno e de defesa do consu-
midor, além de profi ssionais 
de saúde e da população em 
geral. Enfi m o Brasil participa-
rá desta evolução no acesso à 
saúde. Novos insumos, novos 
produtos, novos tratamentos 
com toda capacidade técnico-
-científi ca e empreendedora do 
povo brasileiro.

 
(*) - É CEO do Grupo Montesano e expert 

em sustentabilidade regulatória e boas 
práticas de desenvolvimento de negócios.

Neide Montesano (*)

O secretário especial da 
Previdência, Rogério Marinho, 
esteve ontem  (18), na Câ-
mara, na sessão da Comissão 
Especial da reforma da Pre-
vidência que começou a de-
bater o relatório do deputado 
Samuel Moreira (PSDB-SP).  
Aos jornalistas, o secretário, 
que já foi deputado federal, 
disse que foi “cumprimentar 
os colegas”. Sobre a expecta-
tiva de votação do texto, sem 
estimar data, ele respondeu 
que é a melhor possível.

Por causa do feriado de Cor-
pus Christi, nesta quinta-feira 
(20), Ramos poderá convocar 
os deputados para continuar a 
discussão já na segunda-feira 
(24). Caso a fase de discussão 
consiga ser encerrada até a 
próxima terça-feira (25), a 
expectativa é de que, no dia 

Secretário especial da Previdência, Rogério Marinho.

Uma pesquisa divulgada 
ontem (18) pelos Insti-
tutos Patrícia Galvão e 

Locomotiva, em parceria com 
uma empresa de transporte 
por aplicativo, confi rmou que 
o assédio sexual está presente 
na maior parte das mulheres 
brasileiras, ao apontar que 97% 
dizem já ter sido vítimas de as-
sédio em meios de transporte. 
Outras 71% conhecem alguma 
mulher que já sofreu assédio 
em público.

Foram ouvidas 1.081 brasi-
leiras em diversas regiões do 
país e que utilizaram transporte 
público e por aplicativo nos 
três meses anteriores à data do 
início do estudo, em fevereiro 
deste ano. 72% das entrevis-
tadas dizem que o tempo de 
locomoção entre a casa e o 
trabalho infl uenciam na deci-
são de aceitar um emprego ou 
permanecer nele. Ainda assim, 
46% das entrevistadas não se 
sentem confi antes para usar 
meios de transporte sem sofrer 
assédio sexual.

A segurança no meio de 

A segurança no meio de locomoção é o fator que mais preocupa 

as mulheres.
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Manutenção de 
decreto que amplia 
porte de armas 

O Senador Lasier Martins 
(Podemos-RS) disse ontem 
(18), que vai votar contrário 
ao projeto que susta o decreto 
do governo federal que trata da 
posse e amplia o porte de armas 
a 20 categorias profi ssionais no 
país. Para o parlamentar, o de-
creto não promove a liberação 
geral de armas no país. Segundo 
ele, a posse e o porte serão as-
segurados às pessoas que atuam 
em atividade de risco, desde que 
comprovem aptidão psicológi-
ca, capacidade técnica para o 
manuseio e outros requisitos.

Ele lembrou também que a 
autoridade pública responsável 
pela análise do pedido poderá 
negá-lo, se verifi car que não há 
o cumprimento de requisitos 
previstos no decreto. “Com 
63 mil homicídios, o Brasil se 
tornou o país onde mais se mata 
no mundo. Portanto, o cidadão 
de bem tem o direito de se 
defender. E não são as armas 
dos cidadãos que matam. São 
as armas do crime organizado, 
em que seus portadores não têm 
autorização para usá-las. O uso 
que aqui se defende é com vistas 
a ações preventivas de defesa e 
por parte de cidadãos de bem”, 
disse (Ag. Senado).

Os participantes da audiência 
que lembrou 18 de junho como 
Dia do Orgulho Autista, pediram 
aos senadores, na Comissão de 
Direitos Humanos, a aprovação 
de projetos que podem benefi -
ciar crianças e adultos autistas 
e suas famílias. Um desses 
projetos prevê que os censos 
demográfi cos façam referên-
cia a pessoas enquadradas no 
Transtorno do Espectro Autista. 

O senador Izalci Lucas (PSDB-
-DF) destacou que colocar o autis-
mo no censo é importante porque 
ele vai diagnosticar as demandas 
específi cas dos cidadãos com 
TEA. Estima-se que eles sejam 
cerca de 2 milhões de brasileiros. 
“É a partir de diagnósticos que 
elaboramos as políticas públicas 
aqui no Congresso”.

Outro projeto com apoio dos 
movimentos pelos autistas é o 
relatado pela senadora Soraya 
Thronicke (PSL-MS) na CDH. 
Já aprovado pela Câmara, pre-
vê a confecção de carteira de 
identifi cação da pessoa com 
TEA para dar a ela atendimento 
prioritário em serviços públicos 

e privados, em especial nas 
áreas de saúde, educação e 
assistência social.

Uma das convidadas para falar 
na audiência foi a jornalista Ca-
rolina Spinola, mãe de gêmeos 
adolescentes com autismo. Ela 
contou que Mato Grosso do Sul já 
especifi ca o autismo nas carteiras 
de pessoa com defi ciência. Isso 
porque o autista nem sempre dá 
sinais físicos do transtorno e, de-
pendendo da circunstância, ele 
precisa de atendimento rápido 
e prioritário.

Representante do estado no 
Movimento Orgulho Autista, Ca-
rolina apontou a necessidade de 
o Congresso reservar orçamento 
para atender os autistas. “Há um 
grupo de pessoas que precisa 
de atendimento e, sem orça-
mento defi nido, essa assistência 
difi cilmente vai acontecer”. O 
deputado Tiago Dimas (SD-TO), 
que assistia à reunião, também 
reclamou da falta de previsão de 
repasse da União para estados 
e municípios investirem em 
escolas especiais e centros de 
referência (Ag.Senado).

O presidente da CDH, Paulo Paim, preside audiência pública.

Edilson Rodrigues/Ag.Senado

Pesquisa: 97% das mulheres já 
sofreram assédio em transporte
Foram ouvidas 1.081 brasileiras em diversas regiões do país e que utilizaram transporte público
e por aplicativo

é mais fácil no caso dos trans-
portes por aplicativo, sendo 
esse meio, para 45%, o que dá 
mais chances de que os asse-
diadores sejam punidos.  

Para 91% das consultadas, 
o transporte por aplicativo 
melhorou sua capacidade 
de locomoção pela cidade e 
94% afi rmam que se sentem 
mais seguras sabendo que, se 
precisarem, podem chamar 
um transporte desse tipo para 
voltar para casa. Para a diretora 
executiva do Instituto Patrícia 
Galvão, Jacira Melo, é importan-
te não apenas aplicar leis que 
criminalizem o assédio sexual 
no transporte. 

“É preciso também desen-
volver políticas e mecanismos 
para prevenção, para garantir 
que as brasileiras possam se 
sentir seguras ao exercerem 
seu direito de ir e vir, garantindo 
também seu direito a uma vida 
sem violência. Para as mulheres 
que em sua maioria estudam 
e trabalham fora de casa, a 
segurança no deslocamento é 
uma questão essencial” (ABr).

locomoção é o fator que mais 
preocupa as mulheres, que 
relatam situações das mais 
variadas, passando por olhares 
insistentes, cantadas indeseja-
das, comentários de cunho se-
xual, perseguição, e até mesmo 
passadas de mão ou homens 
que se esfregam no corpo da 
mulher se aproveitando da 
lotação. As citações de assédio 
no transporte público são mais 

numerosas do que nas outras 
alternativas. 

Uma em cada quatro mulhe-
res (75%) se sentem seguras 
quando usam transporte por 
aplicativo, número que passa 
para 68% entre as que mencio-
nam o uso dos táxis, enquanto 
26% se sentem seguras no 
transporte público. Entre as 
entrevistadas, 55%  consideram 
que a denúncia dos abusadores 

Expectativa de votação da ‘reforma’
é a melhor possível

ção. “Se o ministro Paulo Guedes 
quiser ir embora, vamos dar tchau 
para ele no aeroporto”, comple-
tou, lembrando a declaração do 
ministro na qual ele disse que, se 
uma reforma com uma economia 
robusta não fosse aprovada, ele 
preferiria sair do Brasil.

Logo no início da discussão, 
o relator do texto da reforma 

da Previdência, Samuel Mo-
reira (PSDB-SP), falou que 
nunca teve pretensão de que 
o relatório fosse um decreto 
e voltou a dizer que o parecer 
apresentado não é defi nitivo. 
E que vai apresentar um novo 
texto após a fase de discussão 
da proposta na Comissão Es-
pecial (ABr).

Cobradas leis para 
garantir assistência e 
prioridade a autistas

XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ: 29.408.732/0001-05 - NIRE: 35.300.512.413

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 11 DE MARÇO DE 2019. Data, Horário e Local: Em 11 de março de 2019, às 9:00 horas, na sede da XP VIDA E 
PREVIDÊNCIA S.A. (“Companhia”), situada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar (parte), Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Convocação e Presen-
ça -
sente ata. Mesa Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) alteração da sede da Companhia; e (b) consoli-
dação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações
da Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.600, 10º andar (parte), Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo para Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, Torre Sul, 

“ º - A 
Companhia tem sede e foro na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, nº 1909, Torre Sul, 27º andar, CEP 04543-907, na Cidade e Estado de São Paulo, podendo operar em todo 

Encerramento
Assinaturas

Mesa: 
Acionista Presente: Anexo I à Ata da Assembleia Geral Extraordinária 

Realizada em 11 de Março de 2019. Estatuto Social. XP Vida e Previdência S.A.. Capítulo I. Denominação Social, Sede, Objeto Social e Prazo de Duração. Art. 1º - A XP Vida e 
Previdência S.A. (“Companhia Art. 2º - A 

Art. 3º -
Art. 4º

Capítulo II. Capital Social e Ações. Art. 5º -
Art. 6º

Capítulo III. Assembleia Geral. 
Art. 7º - 

Parágrafo Único - 
Art. 8º - A Assembleia 

Art. 9º
-

Art. 10 - 
Capítulo IV. Administração. Seção I. Normas Gerais. Art. 11 -

Parágrafo Primeiro
Parágrafo Segundo

Parágrafo Terceiro - Os membros da Diretoria da 
Seção II. Diretoria. Art. 12

-
Art. 13 - Os mem-

Art. 14 

Art. 15 Art. 
16 Art. 17

Parágrafo Único
Art. 18

-

Art. 19 - A repre-

-

Art. 20
(ad judicia) ou para representa-

Art. 21

Capítulo V. Conselho Fiscal. Art. 22
Parágrafo Único - As deliberações do Conselho 

Fiscal serão tomadas por maioria de votos. Art. 23
Capítulo VI. Acordos de Acionistas. Art. 24 - Os acordos de 

-
Parágrafo Único

A Companhia, 

(“
Parágrafo Primeiro - -

Parágrafo Segundo
espontaneamente. Parágrafo Terceiro Capítulo VIII. Exercício 
Social e Lucros. Art. 26 Art. 27 -

Art. 28

-

Art. 29 - O saldo 

Parágrafo Único -

Art. 30 - A As-

vigor. Art. 31
Capítulo IX. Liquidação e Transformação. Art. 32

Art. 33 
Capítulo X. Disposições Gerais. Art. 34. No cum-

-
nhia. Art. 35. Fabricio 

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69

NIRE 35.300.141.270 
Edital de Convocação de

Assembleia Geral Extraordinária 
Ficam convocados os acionistas da Companhia, socieda-
de por ações com sede em São Paulo/SP, Avenida das Na-
ções Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, 
com atos constitutivos registrados perante a JUCESP 
NIRE 35.300.141.270 para se reunirem, no dia 
4.07.2019, às 10hs, em 1ª convocação, na sede social, 
São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º an-
dar, Pinheiros, CEP 05425-070, em AGE, para deliberar 
sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) aprovação da 6ª 
emissão de debêntures, não conversíveis, em série única, 
da espécie subordinada, sem garantia, no valor total de 
até R$110.000.000,00, com a emissão de até 110.000 
debêntures, com valor nominal de R$1.000,00 cada, 
para distribuição privada, vencimento em 5 anos, remu-
neração equivalente à variação do índice IGPM/FGV 
acrescida de 15% ao ano e demais termos e condições 
conforme documentação disponível na sede da Compa-
nhia (“Debêntures”); e (ii) a autorização à administração 
e demais representantes legais para celebrar os docu-
mentos e praticar todos os atos necessários ou conve-
nientes à emissão de Debêntures, conforme for aprova-
da. Os documentos relativos às matérias a serem discu-
tidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição 
dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em 
conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, 
conforme alterada. São Paulo, 18.06.2019. Ricardo Leo-
nel Scavazza - Membro do Conselho de Administração

seguinte, comece o processo de 
votação da matéria, que pode 
levar até três dias, conforme o 
grau de obstrução da oposição.

O líder do governo na Câmara, 
Major Vitor Hugo (PSL-GO), 
disse que a retirada de estados 
e municípios não vai impactar 
na economia prevista para a 
reforma da Previdência. “Somos 
uma federação, municípios e 
estados têm autonomia”, disse. 
Segundo ele, esta situação vai 
proporcionar propostas locais 
e adaptadas às características 
regionais.

Sobre a capitalização, consi-
derou prematura a retirada da 
proposta do texto, feita para 
fechamento de acordo.

Já a deputada Jandira Feghali 
(PCdoB-RJ) disse que a retirada 
do sistema de capitalização do 
relatório foi uma vitória da oposi-
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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:
IVAN RODRIGUES DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão operador de câmera, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/202,FLS.027-INDIANÓPO-
LIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (23/02/1989), residente e domiciliado Rua Arreio de Prata, 10, quadra L, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Sampaio Dourado 
e de Arlete Rodrigues da Silva. SAMYRA CODOGNO, estado civil solteira, profi ssão 
contadora, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/192,FLS.257-BE-
LA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e 
nove (16/10/1989), residente e domiciliada Rua Arreio de Prata, 10, quadra L, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pércio Codogno e de 
Anayla Gomes de Oliveira Codogno.

LUCIANO VICENTE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão monitoramento de segu-
rança, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/053.FLS.201V-TATUA-
PÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e 
seis (24/11/1986), residente e domiciliado Rua Serrana, 43, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Vicente da Silva e de Maria do Carmo da Silva. THÃME-
LA DE ARAUJO PAULA, estado civil solteira, profi ssão técnico de enfermagem, nasci-
da em neste Distrito (CN:LV.A/163.FLS.034V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de junho de mil novecentos e noventa e dois (06/06/1992), residente e domiciliada Rua 
Serrana, 43, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião de Paula e 
de Luzia Bernaldo de Araujo Paula.

ROBSON GONZALES CANOTILHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e setenta e quatro (30/12/1974), residente e domiciliado Rua José Farias 
Moreira, 147, Vila Cruzeiro, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Mario Sanches 
Canotilho e de Matilde de Oliveira Gonzales Canotilho. TATIELE ALCINA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Campestre, Estado de Minas 
Gerais, Campestre, MG no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e nove 
(18/05/1989), residente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 193, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva 
e de Helena Maria da Silva.

LUIZ ANTONIO BATISTA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão educador 
fi sico, nascido em Poté, Estado de Minas Gerais, Poté, MG no dia oito de novembro 
de mil novecentos e setenta e dois (08/11/1972), residente e domiciliado Rua Dança do 
Fogo, 60, apartamento 51-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rodolfo Ferreira dos Santos e de Maria Batista dos Santos. GRA-
CIANA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão técnico de enfermagem, nascida em 
Registro, neste Estado, Registro, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e um (19/01/1981), residente e domiciliada Rua Dança do Fogo, 60, apartamento 
51-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geral-
do Ferreira de Lima e de Edna Aparecida de Lima.

MARCELO MAGUETA, estado civil divorciado, profi ssão encarregado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de novembro de mil nove-
centos e setenta e cinco (24/11/1975), residente e domiciliado Rua Carolina Fon-
seca, 467, bloco C, apartamento 121, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Walter Magueta e de Alaide Magueta. NILCELENE SANTOS BRANDÃO, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Juazeiro, Estado da Bahia, 
Juazeiro, BA no dia seis de fevereiro de mil novecentos e setenta (06/02/1970), 
residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 407, bloco C, apartamento 121, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Félix Brandão e de Maria 
Lúcia Santos Brandão.

RODRIGO CEZAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.145V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (08/02/1983), residente e 
domiciliado Rua Camuengo, 827, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Divaldo dos Santos e de Marise Valdiceia Rezende dos San-
tos. ANDRESSA SEMENIUK DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Canoas, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/166.FLS.249 CANOAS/
RS), Canoas, RS no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa (13/10/1990), 
residente e domiciliada Rua Camuengo, 827, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Onario Lino Juvenal dos Santos e de Elsa Ve-
ronica Ferreira Semeniuk.

EDVALDO DELUCA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de vendas, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/045,FLS.242-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (26/02/1986), 
residente e domiciliado Rua Garcia Barco, 103, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Deluca e de Carla Maria Amaral Jardim. 
LILIAN PINHA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão promotora de vendas, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho 
de mil novecentos e setenta e oito (30/06/1978), residente e domiciliada Rua Garcia 
Barco, 103, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Djalma Victorino de Oliveira e de Sueli Pinha de Oliveira.

VÍTOR BAZZUCO, estado civil solteiro, profi ssão designer gráfi co, nascido em Subdis-
trito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/393.FLS.192V-CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e sete (07/04/1997), 
residente e domiciliado Rua Cruz Jobim, 124, Vila Carrão, neste Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Luis Carlos Bazzuco e de Eva Cordeiro Bazzuco. NATHALIA BARROS 
CAMINHA CAVALIERE, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em Erme-
lino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/161.FLS.267-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e sete (11/05/1997), 
residente e domiciliada Rua Manuel Jorge Correa, 40, bloco 02, apartamento 42, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Cavaliere e de Marcia Maria 
Barros Caminha Cavaliere.

SAULO BARBOSA CORDEIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em farmácia, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/269,FLS.108-1º SUBDISTRITO GUA-
RULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e três 
(05/07/1983), residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1464, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de José Magela Cordeiro e de Sandra Aparecida Barbosa 
Cordeiro. KÁTIA DUARTE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/030,FLS.203V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e oitenta e três (29/07/1983), residente 
e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 1343, bloco A, apartamento 21, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
de Souza e de Dinadái Duarte de Souza.

GILBERTO JUNIOR DA SILVA OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, 
nascido em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e 
setenta e seis (15/04/1976), residente e domiciliado Rua Flor do Japão, 133, Vila Verde, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Manuel de Oliveira e de Marli da Silva 
Oliveira. JEANE OLIVEIRA PACHECO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/170,FLS.185 SAÚDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (25/08/1994), 
residente e domiciliada Rua Flor do Japão, 133, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edvaldo Pacheco e de Rosangela de Oliveira Niza.

JOSÉ CARLOS BARBOSA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Si-
queira Campos, Estado do Paraná, Siqueira Campos, PR no dia nove de novembro de 
mil novecentos e quarenta e quatro (09/11/1944), residente e domiciliado Rua Harry 
Danhenberg, 560, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Artur 
Barbosa e de Lazara Antunes. TEREZINHA GOMES DA SILVA, estado civil divorcia-
da, profi ssão aposentada, nascida em São Miguel dos Campos, Estado de Alagoas, 
São Miguel dos Campos, AL no dia sete de outubro de mil novecentos e cinquenta 
(07/10/1950), residente e domiciliada Rua Marcelino Fernandez, 170, Vila Monte Belo, 
Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Pedro Gomes da Silva e 
de Edite Gomes da Silva.

SILVANEI CANTUARIO E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico infraestrutura, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/025,FLS.016V-VILA MA-
TILDE-SP), São Paulo, SP no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e dois 
(03/06/1982), residente e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 98, bloco 03, apartamen-
to 41, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cantuario 
e Silva e de Laurita Maria Cantuario e Silva. DIANA NUNES BEZERRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de marketing, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/077,FLS.014V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil no-
vecentos e noventa e um (09/08/1991), residente e domiciliada Rua Moacir Fagundes, 
98, bloco 03, apartamento 41, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Aparecido Nunes Bezerra e de Marlene da Silva Nunes Bezerra.

BENEDITO PEREIRA MUNHOZ, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Jandaia do Sul, Estado do Paraná, Jandaia do Sul, PR no dia vinte e cinco de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e um (25/11/1951), residente e domiciliado Rua Fascina-
ção, 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vi-
cente Pereira Munhoz e de Mariana Domingues dos Santos Munhoz. SUELÍ ANDRADE 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/180.FLS.112-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de 
mil novecentos e sessenta e três (21/06/1963), residente e domiciliada Rua Sal da Terra, 
176, bloco 09, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Antonio Ferreira e de Placidina Andrade de Oliveira.

LUÍS CLAUDIO GUANAES COSTA, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nas-
cido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de agosto de 
mil novecentos e setenta e três (06/08/1973), residente e domiciliado Rua Álvaro de 
Mendonça, 1250, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemiro Guanaes Costa e de 
Jurema Guanaes Costa. BIANCA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Goianinha, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/010,FLS.
276V-BAIA FORMOSA/RN), Goianinha, RN no dia quinze de maio de mil novecentos 
e oitenta e oito (15/05/1988), residente e domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 1250, 
bloco 01, apartamento 15, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Alves dos San-
tos e de Elizabete Silva dos Santos.

ROGER ANDRELINO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/072,FLS.207V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa (28/09/1990), residente e 
domiciliado Rua Kleber Afonso, 362, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Andrelino Ferreira e de Marli Rodrigues da Silva Ferreira. 
LILIANE DE SOUSA ALVES, estado civil solteira, profi ssão analista de atendimento, nas-
cida em Umbuzeiro, Estado da Paraíba (CN:LV.A/188,FLS.076V-ITAQUERA/SP), Umbu-
zeiro, PB no dia oito de fevereiro de mil novecentos e noventa (08/02/1990), residente e 
domiciliada Rua Kleber Afonso, 362, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Agostinho Alves e de Severina Sofi a da Conceição.

ANTONIO LIMA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão armador, nascido em Batalha, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/028,FLS.139V-1º OFÍCIO DE BATALHA/PI), Batalha, PI no 
dia treze de agosto de mil novecentos e setenta e quatro (13/08/1974), residente e 
domiciliado Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Pinto Leite e de Luzia Rodrigues de Lima Leite. CLAUDIA 
FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Codó, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/127,FLS.255 2º OFÍCIO DE CODÓ/MA), Codó, MA no 
dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (29/09/1986), residente 
e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 900, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domingos Barbosa dos Santos e de Raimunda Ferreira dos 
Santos.

PABLO RENAN DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão repositor de merca-
dorias, nascido em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/273.FLS.197-GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de dois mil e um (13/06/2001), residente e 
domiciliado Avenida Lara Campos, 1321, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Angelo Antonio dos Santos e de Loida Maria da Silva Santos. DA-
NIELLE TOMAZ LIMA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/126.FLS.208-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo - Capital, SP no 
dia doze de julho de dois mil (12/07/2000), residente e domiciliada Avenida Lara Cam-
pos, 1321, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo 
Santos do Carmo e de Solange Tomaz de Lima.

LEONARDO BARBOSA PAULO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/057.FLS.062-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (28/04/1985), residente e 
domiciliado Rua Doutor Aiose, 57, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Geraldo Paulo e de Irene da Conceição Barbosa Paulo. FERNANDA VALVERDE SME-
LAN, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendes, nascida em Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.023-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e oito (01/06/1988), residente e domi-
ciliada Rua Doutor Aiose, 57, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Smelan e de Rosa Valverde Smelan.

GILVAN PEREIRA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão cilindreiro, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/099,FLS.256-VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa (18/03/1990), 
residente e domiciliado Rua Álvaro Távora, 53, casa 01, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Pereira da Silva e de Eulalia Mar-
garida de Carvalho da Silva. MARIA ROSY KELLY MANGUEIRA CAXICO DE ABREU, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Estância, Estado de Ser-
gipe (CN:LV.A/028,FLS.002-2ºOFÍCIO DE ESTÂNCIA/SE), Estância, SE no dia vinte e 
oito de julho de mil novecentos e noventa e dois (28/07/1992), residente e domiciliada 
Rua Álvaro Távora, 53, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Clelder Caxico de Abreu e de Rosimeire Mangueira dos Santos.

IVO PEREIRA SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em São Miguel das Matas, Estado da Bahia (CN:LV.A/020.FLS.036-AMARGO-
SA/BA), São Miguel das Matas, BA no dia oito de agosto de mil novecentos e noventa e 
cinco (08/08/1995), residente e domiciliado Rua Edmundo Abreu, 180, casa 01, Jardim 
Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivo Pereira Santos e de Antonia Porci-
no dos Santos. MARCIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/081.
FLS.059V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil no-
vecentos e oitenta (18/11/1980), residente e domiciliada Rua Edmundo Abreu, 180, casa 
01, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefa Rodrigues dos Santos.

CESAR ALEXANDRE SANT'ANA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascido em Subdistrito Limão, nesta Capital (CN:LV.A/014,FLS.244-LIMÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e setenta e nove (16/04/1979), 
residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 744, casa 01, Vila Taquari, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ubirajara Sant'Ana e de Ivany Couto Sant'Ana. MA-
RIA JACIRA COSMO, estado civil divorciada, profi ssão modelista, nascida em Aurora, 
Estado do Ceará, Aurora, CE no dia dois de dezembro de mil novecentos e sessenta 
e dois (02/12/1962), residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 744, casa 
01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amarilio Cosmo dos Santos e de 
Francisca Maria da Silva Cosmo.

SABATINO MORICONI, estado civil divorciado, profi ssão cozinheiro, nascido em Roma 
- Itália, Roma - Itália no dia trinta e um de maio de mil novecentos e setenta e oito 
(31/05/1978), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 416, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domenico e de Stefania Barbati. MARIA 
RITA CABRAL DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão bancária, nascida em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de 
mil novecentos e oitenta e sete (01/09/1987), residente e domiciliada Avenida Coronel 
Alves e Rocha Filho, 416, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Cabral dos Santos e de Marizete Bernardo Cabral dos Santos.

EDILSON FELIX DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário pú-
blico, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
quatorze de fevereiro de mil novecentos e sessenta e sete (14/02/1967), residente e do-
miciliado Rua Cautaros, 236, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Felix Do Nas-
cimento e de Maria Lúcia Lima do Nascimento. CELY DE PAULA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/162.FLS.
109V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil 
novecentos e setenta e três (17/01/1973), residente e domiciliada Rua Cautaros, 236, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge de Paula e de Antonia Pianucci de Paula.

JOÃO VICTOR ZAPAROLI LOPES, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV-A-296,FLS.205-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (19/12/1997), residente e 
domiciliado Rua Manuel Lagos, 81, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Rodrigues Lopes e de Simone Aparecida Zaparoli Lopes. TATIANY ZOCATELI 
LEONARDO, estado civil solteira, profi ssão policial militar, nascida em Poá, neste Es-
tado (CN:LV-A-046,FLS.107-POÁ/SP), Poá, SP no dia trinta e um de maio de mil nove-
centos e noventa e três (31/05/1993), residente e domiciliada Rua Manuel Lagos, 81, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Leonardo e de Arlete 
Costa Zocateli Leonardo.

GABRIEL PERRONE EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor 
de sistemas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/248.FLS.115-JABAQUARA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e três 
(29/05/1993), residente e domiciliado Rua Águas de Março, 58, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esequiel Bastos Evangelista e de 
Cleide Perrone do Nascimento Bastos Evangelista. SARAH SANTOS PIMENTEL DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Ipiranga, 
nesta Capital (CN:LV.A/198.FLS.041V-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (14/02/1997), residente e domiciliada 
Rua Águas de Março, 58, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Kleber Pimentel de Oliveira e de Maria Aparecida dos Santos.

KAUÊ EVANGELISTA DA SILVA AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/189,FLS.200V-IPI-
RANGA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e cinco 
(20/07/1995), residente e domiciliado Rua Severino Arboleya Imbernon, 282, Jardim 
Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Ferreira Aguiar e de Maria de Cas-
sia Evangelista da Silva Aguiar. GABRIELLY ALBERTA PEREIRA GOMES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/222,-
FLS.211V SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos e noventa 
e oito (08/03/1998), residente e domiciliada Rua Tucuxi, 729, casa 02, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Kerginaldo Gomes da Silva 
e de Suellen Pereira de Sousa.

ANDERSON JUVENCIO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e dois (28/01/1982), residente e domiciliado Rua Marieta Baldez, 31, casa 04, 
Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Juvencio de Lima e de 
Maria Lúcia de Lima. KELLY SOCORRO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
recepcionista, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez 
de abril de mil novecentos e oitenta (10/04/1980), residente e domiciliada Rua Marieta 
Baldez, 31, casa 04, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Sou-
to da Silva e de Maria do Socorro da Silva.

FELIPE PAOLI DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro ambiental, nas-
cido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/257.FLS.270V-BELA VISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e três (02/06/1993), 
residente e domiciliado Rua Arcádia Paulistana, 254, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Rodrigues de Moraes e de Viviane 
Regina Paoli de Moraes. NATHALIA ESPÍNDOLA FERREIRA E FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/305.
FLS.039-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e 
noventa e oito (20/03/1998), residente e domiciliada Rua Ponte Serrada, 39, bloco A, 
apartamento 22, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Silva Ferreira e de 
Lucélia Regina Espíndola Ferreira.

CLAUDIOMAR FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia cinco de ou-
tubro de mil novecentos e setenta e três (05/10/1973), residente e domiciliado Rua Ita-
petininga, 26, Jardim Pinheirinho, nesta Capital, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Benedicto 
Francisco dos Santos e de Grinaura Ferreira dos Santos. SANDRA REGINA RIBEIRO 
DE OLIVEIRA, estado civil viúva, profi ssão agente comunitário da saúde, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e setenta 
e dois (02/09/1972), residente e domiciliada Rua Henrique Liberti, 45, bloco 45, aparta-
mento 13-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Paulino Ribeiro e de Vera Lucia Ribeiro.

FILIPE BASTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manufatura, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/114.FLS.170 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e nove (22/06/1989), residente e domi-
ciliado Rua Antônio Maria Bessa, 338, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Joseni Luiz da Silva e de Rosemeire São Leão Bastos da Silva. LARISSA CORREIA 
DOS ANJOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/278.FLS.222-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de maio de mil 
novecentos e noventa e sete (16/05/1997), residente e domiciliada Rua Antônio Maria 
Bessa, 338, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Miguel dos Anjos 
e de Lucélia Machado Correia dos Anjos.

ADRIANO THENORIO DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/253.FLS.234F-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e três 
(18/01/1983), residente e domiciliado Rua El Rey, 106, Jardim São Carlos, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Soares de Medeiros e de Eliana Thenorio. GABRIELA 
ARAUJO SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/292.FLS.121-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e um (24/04/1991), 
residente e domiciliada Rua Cristóvão Lopes, 55, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dario Santos Oliveira e de Marilene Araujo dos Santos Oliveira.

ISAIAS GIANCATERINO DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/087.FLS.167-BRÁS/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta (07/10/1970), residente e domi-
ciliado Rua Nigela, 264, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elmiro 
Rodrigues de Azevedo e de Iole Giancaterino de Azevedo. ADRIANA LUIZA DA SILVA 
QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito, São 
Paulo - Capital, SP no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e cin-
co (24/12/1975), residente e domiciliada Rua Folha de Hera, 20, Parque Guarani, São 
Paulo, SP, fi lha de Julião Luiz da Silva e de Sebastiana Geni Vieira da Silva.
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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

Vera Szejnfeld (*)
 

Estima-se que 10 milhões 
de brasileiros tenham 
osteoporose. A doença 

é silenciosa de modo que a 
maioria dos pacientes não sabe 
que tem ossos frágeis até o 
momento da fratura. 

As primeiras fraturas ocor-
rem quando já houve perda 
de 30 a 40% da massa óssea. 
Pesquisas apontam que, a partir 
dos 50 anos, cerca de 30% das 
mulheres e 13% dos homens 
apresentarão alguma fratura 
em decorrência da osteopo-
rose. A doença é mais comum 
em mulheres na menopausa e 
homens idosos. Uma vez que 
o nosso osso é construído na 
infância e adolescência, pode-
mos dizer que a osteoporose é 
uma doença geriátrica, mas que 
começa na pediatria. 

Embora rara na faixa etária 
pediátrica, crianças e ado-
lescentes podem sofrer de 
osteoporose e osteopenia 
(condição que também leva ao 
enfraquecimento dos ossos). O 
primeiro sinal da osteoporose 

Osteoporose, uma doença do 
envelhecimento que se inicia na infância
A osteoporose, doença metabólica que leva ao enfraquecimento dos ossos e aumenta a chance de 
fraturas, é um sério problema de saúde pública
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costuma ser o aparecimento 
de fraturas após traumas leves, 
como uma queda da própria 
altura, durante as brincadeiras, 
prática de esportes ou mesmo 
na ausência de um trauma 
(fraturas espontâneas). 

As vértebras, o punho e o 
quadril são as regiões mais 
acometidas pela doença. Nos 
adultos a osteoporose e oste-
openia estão relacionadas à 
perda dos hormônios sexuais 
(menopausa e andropausa) 
e ao envelhecimento em si. 
Nas crianças e adolescentes, 
a osteoporose quase sempre 

ocorre como decorrências de 
outras doenças.

Durante a infância e ado-
lescência construímos um 
“banco de ossos”, que será a 
base para toda a nossa vida. 
Para construir uma boa reserva 
de osso, precisamos ingerir 
diariamente cálcio (por meio 
principalmente do consumo 
de leite e derivados), praticar 
exercícios físicos e sintetizar 
a vitamina D, por meio da 
exposição (moderada!) ao sol. 

Esses hábitos de vida saudá-
veis permitem que aos 30 anos 
de idade alcancemos um pico 

de massa óssea maior. Após 
essa fase, a massa óssea perma-
nece estável até a menopausa 
ou andropausa (ao redor dos 
50 anos), ocasião em que se 
inicia a perda óssea. Pessoas 
que atingiram um maior pico de 
massa óssea terão menor risco 
de osteoporose. Por outro lado, 
pessoas com pico de massa ós-
sea reduzido terão risco maior 
de fragilidade óssea. 

Atividade física regular, dieta 
saudável e rica em cálcio e evi-
tar hábitos nocivos como o fumo 
e o excesso de bebidas alcoóli-
cas são as medidas preventivas 
efi cazes para minimizar o risco 
de osteoporose. Precisamos 
estimular as nossas crianças a 
evitar o sedentarismo, praticar 
atividades físicas e esportes e 
melhorar o consumo de leite e 
derivados. Assim, desenvolve-
rão ossos fortes e serão menos 
suscetíveis à fragilidade óssea 
na fase adulta e no envelheci-
mento.

(*) - É doutora em Reumatologia, 
professora da UNIFESP e médica do 

CURA – Imagem e Diagnóstico.

 A doença é mais comum em mulheres na 

menopausa e homens idosos.

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

Jornal Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: IGOR CHRISTOFALO CARNEIRO, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
autônomo, natural nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (04/04/1988), residente e 
domiciliado no Belenzinho, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dimas Cruz Carneiro e de 
Mirian Christofalo. A pretendente: PAULA REGINA BREIM, de nacionalidade brasileira, 
solteira, advogado, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (02/01/1986), residente e 
domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar Breim e de Dulce Regina 
Gonçalves Leite.

O pretendente: VITOR DE CASTRO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
administrador, natural nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (13/12/1982), residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Francisco Moreira e de Cleide 
de Castro Moreira. A pretendente: MARINA JANNUZZELLI RICHWIN, de nacionalidade 
brasileira, solteira, administradora, natural de Lorena, SP, no dia (15/05/1988), residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Herbert Richwin e de Vivian Tisseo 
Jannuzzelli Richwin.

O pretendente: FLAVIO MAGDESIAN, de nacionalidade brasileira, solteiro, advogado, 
natural nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia (15/03/1989), residente e domiciliado em 
Osasco, SP, fi lho de Felippe Magdesian Netto e de Rosimeire Marchioretto Magdesian. A 
pretendente: ISABELLA MARTINHO EID, de nacionalidade brasileira, solteira, advogada, 
natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (28/01/1993), residente e domiciliada no Suma-
rezinho, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio de Carvalho Eid e de Denise Martinho Eid.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Especial

Todos os requisitos para ofertar 
à população um sistema de 
saneamento básico adequado 
são cumpridos por 85 municípios 
brasileiros, de acordo com o 
Ranking da Universalização 
do Saneamento, divulgado 
pela Associação Brasileira de 
Engenharia Sanitária e Ambiental 
(Abes)

Mariana Tokarnia/Agência Brasil 

Os municípios foram avaliados quanto à oferta 
de serviços de abastecimento de água, coleta 
e tratamento de esgoto, coleta e destinação 

adequada de resíduos sólidos. 

Em cada uma das cinco categorias, as cidades 
receberam uma nota que vai até 100. Aqueles que 
tiveram um desempenho, com a soma das notas 
acima de 489, ocuparam o topo do ranking e foram 
classificados como municípios Rumo à Universali-
zação. Na outra ponta, na base do ranking, estão 
aqueles que obtiveram nota abaixo de 200 e foram 
classificados como Primeiros Passos para a Univer-
salização. Ao todo, 251 dos municípios avaliados 
ficaram nessa faixa. 

Há mais duas classificações intermediárias, a de 
Empenho para Universalização, com notas entre 
200 e 449,99, que concentra a maioria dos muni-
cípios avaliados, 1.308; e a de Compromisso com 
a Universalização, com 224 municípios que obti-
veram notas entre 450 e 489. “O grande ganho do 
saneamento não está em si próprio, está na redução 
das doenças de veiculação hídrica. Esse é o gran-
de ganho que os governantes têm que entender 
para poder promover mais obras, mais serviços de 
saneamento”, diz o presidente da Abes, Roberval 
Tavares de Souza.  

Ao todo, participaram do estudo 1.868 municípios, 
que são os que possuem os dados necessários para 
serem ranqueados. Os demais 3,7 mil municípios 
brasileiros sequer possuem essas informações. 
Os dados divulgados nesta edição do ranking são 
referentes a 2017. 

Pelo Plano Nacional de Saneamento Básico 
(PNSB), o Brasil tem até 2033 para universalizar 
o saneamento básico. “Saneamento é, dentro dos 
itens da infraestrutura, o item que tem a pior 
classificação. O saneamento não é tratado como 
prioridade na grande maioria dos municípios. Prio-
ridade de Estado é palavra-chave para que a gente 
possa avançar nos indicadores de saneamento do 
país”, disse Souza. 

Impactos 
De acordo com a Abes, a ausência de saneamento 

adequado e a falta de higiene têm impactos negati-
vos significativos à saúde da população. A ausência 
desse serviço é apontada pelo Unicef, como res-

No Brasil, apenas 85 municípios cumprem 
requisitos de saneamento básico

Os municípios foram avaliados quanto à oferta de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto.

Carolina Gonçalves/ABr

ponsável por aproximadamente 88% das mortes 
por diarreia, segunda maior causa de mortes em 
crianças de até 5 anos. De acordo com a Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS), 94% dos casos de 
diarreia no mundo são devidos à falta de acesso à 
água de qualidade e ao saneamento precário. 

O ranking mostra que melhorar esse sistema resulta 
também em melhorias na saúde. Da edição 2018 para 
a edição 2019, em todas as 
categorias houve uma me-
lhora nas taxas médias de 
internações pelas chama-
das doenças relacionadas 
ao saneamento ambiental 
inadequado (cólera, febre 
tifóide, infecções intesti-
nais bacteriana, diarreia, 
entre outras). 

As maiores variações 
ocorreram entre os mu-
nicípios de grande porte 
classificados como Pri-
meiros Passos para Uni-
versalização, onde houve 
uma redução de 30,35% 
nas internações; e entre os 
municípios de pequeno e 
médio porte classifi cados como Rumo à Universali-
zação, que registraram uma diminuição de 23,68%.

Planos 
O estudo mostra ainda que entre os municípios 

com pontuações mais altas, é também maior a por-
centagem daqueles que possuem Plano Municipal de 
Saneamento Básico. Na categoria Rumo à Univer-
salização, 69% dos municípios possuem plano. Na 

categoria Primeiros Passos para a Universalização, 
37% têm o documento aprovado. 

Os planos estão previstos na Lei 11.445/2007, que 
estabelece que o titular dos serviços de saneamento 
deverá formular a respectiva política pública de 
saneamento básico, devendo, para tanto, elaborar 
os planos de saneamento básico, que são estudos 
que contemplam o diagnóstico, os objetivos e as 

metas de universalização do saneamento, entre 
outros conteúdos. 

O Decreto 9.254/2017 estabeleceu que, a partir de 
2020, a existência de plano de saneamento básico 
será condição para o acesso aos recursos orçamen-
tários da União ou aos recursos de financiamentos 
geridos ou administrados por órgão ou entidade da 
administração pública federal, quando destinados 
a serviços de saneamento básico.

Ranking 
O Ranking Abes da Universalização do Sanea-

mento é um instrumento de avaliação do setor no 
Brasil. Ele apresenta o percentual da população 
das cidades brasileiras com acesso aos serviços 
de abastecimento de água, coleta de esgoto e de 
resíduos sólidos, além de aferir o quanto de esgoto 
recebe tratamento e se os resíduos sólidos rece-
bem destinação adequada. Desse modo, permite 
identificar o quão próximo os municípios estão da 
universalização do saneamento.

O ranking de 2019 reúne 1.868 municípios, repre-
sentando 68% da população do país e mais de 33% 
dos municípios brasileiros que forneceram ao Sistema 
Nacional de Informações de Saneamento as informa-
ções para o cálculo de cada um dos cinco indicadores 
utilizados no estudo. As 27 capitais brasileiras estão 
presentes no ranking. Das capitais, Curitiba está na 
categoria Rumo à Universalização, 9 capitais na cate-
goria Compromisso com a Universalização, 16 na ca-
tegoria Empenho para a Universalização e Porto Velho 
na categoria Primeiros Passos para a Universalização.
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De acordo com a Abes, a ausência de saneamento adequado e a falta de higiene têm impactos negativos 
signifi cativos à saúde da população.
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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 19 de Junho de 2019. 
Dia de São Romualdo, São Gaudêncio, São Gervásio, Santa Juliana Falconieri 

e Dia do Anjo Leuviah, cuja virtude é a modéstia. Dia Nacional do Luto, Dia 

do Profi ssional de Marketing e Dia do Vigilante. 
Hoje aniversaria o cantor Sidney Magal que faz 69 anos, a atriz Kathleen 

Turner nascida em 1954, o cantor e compositor carioca Chico Buarque de 
Holanda, que nasceu em 1944 e a atriz Letícia Spiller que chega aos 46  anos.

O nativo do dia
O nativo de Gêmeos deste dia e grau costuma ser amável e possuidor 

de sofi sticado gosto artístico e cultural. Têm boa intuição, principalmente 
quanto a perigos ou possibilidades de ataques dos inimigos. Gosta de 
ter domínio sobre os acontecimentos de sua vida e, normalmente, com 
um alto grau desse tipo de poder. Precisa apenas se esforçar no treina-
mento do poder de observação e ouvir mais a sua intuição. Organizado 
e muito instintivo pode transformar ideias inspiradas em realidade. É 
também muito leal e responsável.

Gosta de explorar novas ideias e de iniciar projetos originais, mas 
também busca a segurança e a estabilidade, por isso precisa procurar 
sempre o equilíbrio.

Magia dos sonhos
MONSTRO - Ver monstros no sonho pode indicar um estado de 

consciência dúbia. Que ataca, prejuízos comerciais e fi nanceiros. Vê-lo 
rompimento de relações amorosas e intrigas. Números da sorte: 13, 
29, 32, 65, 80 e 97

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

Esta quarta é o décimo oitavo dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Netuno desde cedo traz um pouco mais de leveza, mas os 

confl itos ainda devem continuar todo dia. A Lua em mau aspecto com Marte pode gerar irritação e nos deixar impacientes.  Mercúrio 

em mau aspecto com Plutão pode trazer à tona disputas de poder e revelações obscuras. Temos que fi car atentos à comunicação. Nestes 

dias poderão acontecer situações que só terão solução em agosto quando Mercúrio transitar novamente por Câncer em movimento 

direto. A Lua faz aspectos negativos com Plutão e Mercúrio que tendem a tornar a comunicação ainda mais difícil e fi ca fora de curso 

das 08h20 às 23h02 quando vai ingressar em Aquário. 
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Participando, através de festas e 
reuniões irá sentir-se mais atraente 
ao sexo oposto. De manhã possíveis 
desentendimentos. A Lua em mau 
aspecto com Marte pode gerar 
irritação e o deixar impaciente. À 
tarde, elevação de ânimos e bom 
astral.  63/663 – Vermelho.  

A Lua em bom aspecto com Netuno 
desde cedo traz um pouco mais de 
leveza, mas os confl itos ainda de-
vem continuar. O melhor mesmo é 
cumprir nossos deveres, com zelo e 
responsabilidade. A Lua faz aspectos 
negativos que tendem a tornar a co-
municação mais difícil. 99/399 – Azul.

Preserve as coisas boas que já tem 
nas mãos e use seu lado atraente 
para conquistar as pessoas e ter a 
atenção delas. Um senso profético 
altamente desenvolvido que se ma-
nifesta pela intuição e sensibilidade. 
Podem surgir desentendimentos 
e desalento de manhã. 57/557 – 
Amarelo.

Apego aos hábitos rotineiros ligados 
ao ambiente familiar, o senso de 
beleza e estética, a atração pela har-
monia e o instinto maternal. Sendo 
mais afetuoso com uma pessoa pró-
xima evitará desentendimentos. É o 
momento de ter certeza do rumo já 
traçado e defi nido. 81/781 – Verde.

Haverá maior inspiração e habilidade 
para uma cobrança. A antecipação é 
o ponto alto de um dia em que todas 
as impressões serão mais nítidas e 
claras. Nestes dias poderão aconte-
cer situações que só terão solução 
quando Mercúrio transitar novamen-
te por Câncer em movimento direto. 
35/535 – Branco.

A Lua faz aspectos negativos com 
Plutão e Mercúrio que tendem a 
tornar a comunicação ainda mais 
difícil e fi ca fora de curso das 08h20 
às 23h02 quando vai ingressar em 
Aquário. É preciso cuidado diante de 
questões sérias e o apego excessivo 
ao luxo. 35/235 – Cinza.

Mercúrio em mau aspecto com 
Plutão pode trazer à tona disputas 
de poder e revelações obscuras. 
Podem acontecer situações que só 
terão solução em agosto quando 
Mercúrio transitar novamente por 
Câncer em movimento direto. Tem 
que fi car atento à comunicação. 
89/389 – Verde.

Haverá maior inspiração e habili-
dade para uma cobrança de nossas 
ambições e procurarmos uma maior 
prosperidade. Iremos contar com 
a admiração das pessoas. A tarde 
uma sensação de confi ança faz a 
diferenciação e eleva os ânimos no 
fi nal do dia. 21/921 – Azul.

É preciso improvisar nas situações ou 
pode haver algum tipo de prejuízo. O 
comportamento brusco e o exagero 
da franqueza podem ocorrer em 
momentos inoportunos e levar com 
isso à frustração de planos impor-
tantes na parte da manhã, cuidado. 
56/756 – Verde.

Evite começar qualquer projeto 
novo ou assumir compromisso de 
vulto pela manhã é desaconselhado. 
Depois à tarde o clima de otimismo 
o torna mais maleável nos relaciona-
mentos pessoais e na vida sentimen-
tal. Mais tarde, à noite, estará refeito 
e revigorado. 26/626 – Branco.

Os rompimentos ocorridos serão 
superados facilmente se usar de 
diplomacia e afi rmar seus valores. É 
tempo de tratar seus compromissos 
seriamente e cumprir aquilo que 
se propôs. O fi nal do dia é muito 
propício para tomar um rumo na sua 
vida. 58/558 – Rosa.

Simpatias que funcionam
Para arrumar namorado fi el
Não basta arrumar um namorado, né? O ideal é que ele seja fi el e a 

faça feliz. Então, anote essa simpatia para arrumar namorado fi el com 
a ajuda do Santo casamenteiro: Compre uma imagem de Santo Antônio 
neste mês de junho e guarde a imagem dentro do seu guarda-roupa. 
Todos os dias, antes de dormir, reze um Credo e um Pai-Nosso na 
frente do Santo, e fi nalize dizendo: “Perdoe-me por deixá-lo sem ver 
a luz do dia, mas é assim que me sinto sem minha alma gêmea. Com 
seus olhos espirituais, encontre-a e faça com que fi quemos unidos 
para sempre. Ache e traga meu namorado amoroso e fi el”. Todo dia 
13 de cada mês, retire o Santo Antônio do armário. Acenda uma vela 
branca e faça a mesma oração para  ele. “Perdoe-me por deixá-lo sem 
ver a luz do dia, mas é assim que me sinto sem minha alma gêmea. 
Com seus olhos espirituais, encontre-a e faça com que fi quemos unidos 
para sempre. Ache e traga meu namorado amoroso e fi el”

De manhã momento tenso e turbu-
lento, sendo bom ter cuidado em 
todos os assuntos. O melhor mesmo 
é cumprir nossos deveres, com zelo 
e responsabilidade. Tome decisões 
importantes na vida a dois no fi nal 
do dia com confi ança e otimismo. 
90/990 – Azul.  
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OR
MESTRESALA

LOADGAS
RESTAUROC

NQANAU
CABURAIN

MORIDALH
O

DOGOUED
REFERENCIA

ARUMOGR
PAROBA

SE
POTRANCAD

IRLINHAÇA

POISCIMÃ
PAPAGAIO

O parceiro
da porta-
bandeira

"Estoy
(?)", su-
cesso de
Shakira

(?) nobre,
grupo

químico
do hélio

Vitamina 
anties-

corbútica

Navio das
antigas

armadas

Inexpe-
rientes
(fem.)

Dar
existência

Cachorro,
em inglês 

A região
de traba-

lho do
boia-fria

Chá de
(?): é efi-
caz contra

a gripe

Estado
natal de

João
Gilberto

O número
inferior da
potência
(Mat.)

Aranha
que não

tece
(bras.)

Égua com
menos de
dois anos

Sandra de
(?),

cantora
brasileira

Semente
que é

fonte de
ômega 3

Material
que atrai
o ferro

Esboço de texto feito pelo
candidato, na prova de

português do Enem
O estado do moribundo

Sentido que distingue
calor, frio, pressão,

contato e dor

(?) é: expressão de
concordância

Ave semelhante ao
Zé Carioca (HQ)

Parte do
pandeiro
Viagem,

em inglês

Informa-
ção sobre
a idonei-
dade de

uma
pessoa
(bras.)

501, em
romanos
Único;

singular

Monte (?), 
ponto mais
setentrio-

nal do
Brasil, em
Roraima

Maior
(síncope)

Discurso
elogioso

(fig.)
Conserto

Figurantes
(TV)

"(?) Malibu", série da
TV que foi sucesso

nos anos
1990

Filme dirigido por
René Sampaio com
base em sucesso do

Legião Urbana

Direção

Bota-(?):
festa de

despedida

3/dog. 4/trip. 6/leigas. 7/caburaí. 17/rascunho da redação.

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003231-57.2013.8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCOS 
VINICIUS MANZINI, Brasileiro, CPF 369.641.558,80, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: que a requerente é credora do 
requerido pela importância de R$15.655,73 (Fev/2013) referentes ao Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais firmado entre as partes, relativos a mensalidades vencidas e não pagas. 
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, pagar ou oferecer embargos. Não sendo embargada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 
de dezembro de 2018. Eu, MAGDALENA RIOFRIO NICOLAU Escrivã-Diretora, conferi e assinei. - 
ADV: HELIO VICENTE DOS SANTOS (OAB 141484/SP) 

9ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1065326-25.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANDERSON CORTEZ MENDES, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) VANUZA NERES ROCHA, CPF 295.383.258-32, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de INSTITUTO ADVENTISTA DE ENSINO objetivando a 
cobrança de R$ 7.338,84 (Dez/2016), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, 
firmado entre as partes referente as mensalidades de Fevereiro a Dezembro de 2015, vencidas e 
não pagas. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 22 de março de 2019. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0041304-71.2003.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) DANIELLE GLAZ DIEHL e VANESSA ARAUJO GLAZ, que lhes foi instaurado 
Incidente de Habilitação dos Herdeiros de Jacques Glaz nos autos da Ação de Despejo (autos 
nº 0041304-71.2003.8.26.0002), encontrando-se na fase de Cumprimento de Sentença por parte 
de Camila Coelho Pereira Spinelli e outros. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para responderem ao Incidente de 
Habilitação, no prazo de 05 (cinco) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
devendo apresentar contestação. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de 
junho de 2019. 

FC - IX Participações S.A.
CNPJ 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 (Em centenas de reais)
Balanço Patrimonial

Ativo/Circulante 100,00
 Disponível: Caixa 2,00
 Transações com partes relacionadas: Florida Center 98,00
Total do ativo 100,00
Passivo/Patrimônio líquido 100,00
 Capital social: Capital social integralizado 100,00
Total do passivo 100,00

Demonstração das Mutações 
do Patrimônio Líquido

Capital social integralizado  
e a integralizar (–) Total

Saldo em 31/12/2012 – –
Capital social integralizado e a integralizar 100,00 100,00
Saldo em 31/12/2013 100,00 100,00

Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/13
Atividades operacionais: Resultado do exercício –
Redução (aumento) do ativo operacional
Transações com partes relacionadas (98,00)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Caixa líquido gerado - atividades operacionais (98,00)
Redução (aumento) das atividades de investimento
Aumento (redução) nas atividades de financiamento
Integralização de capital 100,00
Caixa líquido gerado - atividade de financiamento 100,00
Aumento (redução) líquido nas atividades financiamento 2,00
Caixa, bancos e aplicações financeiras no fim do exercício 2,00
Aumento (redução) líquido do saldo de caixa, 
 bancos e Aplicações financeiras 2,00

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Origens dos recursos 31/12/13

Das operações –
Ajuste ao lucro líquido do período –
Dos acionistas –
De terceiros –
Total das origens de recursos –

Aplicações de recursos
Total das aplicações de recursos –
Variação do capital circulante líquido –

Demonstração da variação do capital circulante líquido
Ativo circulante final do exercício 100,00
Variação do capital circulante líquido 100,00

São Paulo, 31 dezembro de 2013              Ricardo Polacow Zylberman - Diretor             Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

FC-IX Participações S.A.
CNPJ 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e de 2013 (Em centenas de reais)

Balanços Patrimoniais 2014 2013
Ativo/Circulante 4.084.599 100
Caixa e equivalentes de caixa 1.077.842 2
Partes relacionadas 195 98
Estoques 3.006.562 –
Total do Ativo 4.084.599 100

Balanços Patrimoniais 2014 2013
Passivo/Circulante 307.262 –
Obrigações tributárias 5.748 –
Contas a pagar 301.514 –
Não Circulante 829.396 –
Obrigações por aquisição de imóveis 829.396 –
Patrimônio Líquido 2.947.941 100
Capital social 1.757.300 100
Reserva de ágio 1.166.726 –
Reserva legal 1.196 –
Lucros ou prejuízos acumulados 22.719 –
Total do Passivo 4.084.599 100

Demonstração do Resultado dos Exercícios 2014 2013
Lucro Bruto – –
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (29.984) –
Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido(29.984) –
Resultado Financeiro Líquido 71.121 –
Resultado operacional antes do IR e contribuição social 41.137 –
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (17.222) –
Lucro/Prejuízo do Exercício 23.915 –

Demonstração  
da Mutação do 

Patrimônio Líquido
Capital

Reser- 
va de

Re- 
serva

Lucros 
acumu-

social capital legal lados Total
Saldos em 31/12/2012 – – – – –
Integralização de capital 100 – – – 100
Saldos em 31/12/2013 100 – – – 100
Capital social 1.757.200 – – – 1.757.200
Reserva de ágio na 
 subscrição de ações – 1.166.726 – – 1.166.726
Reserva legal – – 1.196 (1.196) –
Lucro (prejuízo) do exercício – – – 23.915 23.915
Saldos em 31/12/2014 1.757.300 1.166.726 1.196 22.719 2.947.941

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2014 2013
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 23.915 –
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 23.915 –
Aumento de ativos: - Estoques (3.006.464) –
- Partes relacionadas (196) (98)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias 5.748 –
- Contas a pagar 1.130.910 –
Caixa líquido gerado (consumido) 
 nas atividades operacionais (1.846.086) (98)
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de capital 1.757.200 100
Reservas de capital 1.166.726 –

Caixa líquido gerado (consumido) 2014 2013
 nas atividades de financiamento 2.923.926 100
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades 
 de Financiamentos 1.077.840 2
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 2 –
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 1.077.842 2
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e 
 Equivalentes de Caixa 1.077.840 2
São Paulo, 31 de Dezembro de 2014    Diretor: Ricardo Polacow Zylberman     Contador: Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Balanços Patrimoniais 2015 2014
Ativo/Circulante 4.171.695 4.084.600
Caixa e equivalentes de caixa 804.986 1.077.842
Impostos a recuperar 3.201 –
Outros créditos – 196
Estoques 3.363.508 3.006.562
Total do ativo 4.171.695 4.084.600
Passivo/Circulante 326.091 307.262
Obrigações sociais e trabalhistas 2.835 –
Obrigações tributárias 2.315 5.748
Contas a pagar 320.941 301.514
Não circulante 588.896 829.396
Consórcio a pagar 588.896 829.396
Patrimônio líquido 3.256.708 2.947.942
Capital social 1.190.412 1.757.300
Reserva de ágio 1.737.500 1.166.726
Reserva legal 2.990 1.196
Adiantamento para futuro aumento de capital 269.000 –
Lucros ou prejuízos acumulados 56.806 22.720
Total do passivo 4.171.695 4.084.600

FC - Traipu Participações S.A.
CNPJ nº 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Em centenas de reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2015 2014
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 35.882 23.915
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 35.882 23.915
Aumento de ativos: - Impostos a recuperar (3.005) (196)
- Estoques (356.947) (3.006.463)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias (3.472) 5.699
- Impostos e contribuições a recolher 2.874 49
- Contas a pagar (221.073) 1.130.910
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades operacionais (545.741) (1.846.086)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Integralização de capital (566.888) 1.757.200
Reservas de capital 570.774 1.166.726
Adiantamento para futuro aumento de capital 269.000 –
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de financiamento 272.886 2.923.926
Aumento (redução) líquido nas 
 atividades de financiamentos (272.856) 1.077.840
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.077.842 2
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 804.986 1.077.842
Aumento (redução) líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa (272.856) 1.077.840

Demonstração do Resultado do Exercício 2015 2014
Receita (Despesas) Operacionais: Administrativas (42.683) (29.984)
Resultado operacional antes do resultado 
 financeiro líquido (42.683) (29.984)
Resultado financeiro líquido 104.817 71.121
Resultado operacional antes do IR e CS 62.134 41.137
(–) IR e CS corrente (26.253) (17.222)
Lucro/prejuízo do exercício 35.881 23.915

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital  
social

Adiantamento para  
futuro aumento de capital

Reserva de ágio na  
subscrição de ações

Reserva  
legal

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2013 100 – – – – 100
Reserva de ágio na subscrição de ações – – 1.166.726 – – 1.166.726
Capital social integralizado e a integralizar 1.757.200 – – – – 1.757.200
Reserva legal – – – 1.196 (1.196) –
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – 23.915 23.915
Saldos em 31/12/2014 1.757.300 – 1.166.726 1.196 22.719 2.947.941
Reservas de ágio e reserva legal – – 572.568 – (1.794) 570.774
Capital social integralizado e a integralizar (566.888) – – – – (566.888)
Afac - Adiantamento/futuro aumento de capital – 269.000 – – – 269.000
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – 35.882 35.882
Saldos em 31/12/2015 1.190.412 269.000 1.739.294 1.196 56.807 3.256.709

São Paulo, 31 dezembro de 2015              Ricardo Polacow Zylberman - Diretor             Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Demonstração do Resultado do Exercício 2016 2015
Receita operacional líquida 12.083 –
Impostos sobre serviços (441) –
Lucro bruto 11.642 –
Receitas (despesas) operacionais:  Administrativas (130.221) (42.683)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 13.628 (3.885)
Resultado operacional antes resultado financeiro  líquido(104.951) (46.568)
Resultado financeiro líquido 24.475 108.702
Resultado operacional antes do IR e CS (80.476) 62.134
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (7.088) (26.253)
Lucro/prejuízo do exercício (87.564) 35.881

FC - Traipu Participações S.A.
CNPJ 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais 2016 2015

Ativo/Circulante 4.202.734 4.171.695
Caixa e equivalentes de caixa 20.063 804.986
Clientes 16.781 –
Impostos a recuperar 21.147 3.201
Estoques 4.144.743 3.363.508
Total do ativo 4.202.734 4.171.695
Passivo/Circulante 289.962 326.091
Obrigações sociais e trabalhistas 370 2.835
Obrigações tributárias 1.109 2.315
Contas a pagar 288.483 320.941
Não circulante 355.651 588.896
Consórcio a pagar 355.651 588.896
Patrimônio líquido 3.557.121 3.256.708
Capital social 1.190.412 1.190.412
Reserva de ágio 1.737.500 1.737.500
Reserva legal 2.990 2.990
Adiantamento para futuro aumento de capital 656.975 269.000
Lucros ou prejuízos acumulados (30.756) 56.806
Total do passivo 4.202.734 4.171.695

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital  
social

Adiantamento para  
futuro aumento de capital

Reserva de ágio na  
subscrição de ações

Reserva  
legal

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 1.757.300 – 1.166.726 1.196 22.719 2.947.941
Reserva de ágio na subscrição de ações – – 570.774 1.794 (1.794) 570.774
Capital social integralizado e a integralizar (566.888) – – – – (566.888)
AFAC - Adiantamento/Futuro aumento de capital – 269.000 – – – 269.000
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – 35.882 35.882
Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.190.412 269.000 1.737.500 2.990 56.807 3.256.709
AFAC - Adiantamento/Futuro aumento de capital – 387.975 – – – 387.975
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – (87.563) (87.563)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.190.412 656.975 1.737.500 2.990 (30.756) 3.557.121

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2016 2015
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (87.563) 35.882
Lucro líquido (prejuízo) ajustado (87.563) 35.882
Aumento de ativos: - Clientes 16.781 –
- Impostos a recuperar (17.946) (3.005)
- Estoques (781.235) (356.947)
Aumento passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas (2.465) –
- Obrigações tributárias (1.206) (3.472)

- Impostos e contribuições a recolher – 2.874
- Contas a pagar (299.264) (221.073)
Caixa líquido gerado (consumido) 
 nas atividades operacionais (1.172.898) (545.741)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital – (566.888)
Reservas de capital – 570.774
Adiantamento para futuro aumento de capital 387.975 269.000
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de financiamento 387.975 272.886
Aumento (redução) líquido nas 
 atividades de financiamentos (784.923) (272.856)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 804.986 1.077.842
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 20.063 804.986
Aumento (redução) líquido em 
 caixa e equivalentes de caixa (784.923) (272.856)

São Paulo, 31 dezembro de 2016
Ricardo Polacow Zylberman - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

FC - Traipu Participações S.A.
CNPJ: 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos  em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 (Em centenas de reais)

Diretoria
Ricardo Palacow Zylberman - Diretor

Contador
Carlos Aberto Gomes do Vale 

TC-CRC - 1SP 124.354/O-0

Balanços Patrimoniais 2017 2016
Ativo/Circulante 4.352.230 4.202.734
Caixa e equivalentes de caixa 27.426 20.063
Clientes 32.938 16.781
Impostos a recuperar 10.642 21.147
Estoques 4.281.224 4.144.743
Não Circulante – –
Total do Ativo 4.352.230 4.202.734
Passivo/Circulante 260.358 289.962
Obrigações sociais e trabalhistas 594 370
Obrigações tributárias 3.633 1.109
Contas a pagar 256.131 288.483
Não Circulante 169.678 355.651
Consórcio a pagar 157.638 355.651
Depósitos de caução 10.943 –
Conta corrente - SR Prime 1.097 –
Patrimônio Líquido 3.922.194 3.557.121
Capital social 1.190.412 1.190.412
Reserva de ágio 1.737.500 1.737.500
Reserva legal 15.396 2.990
Adiantamento para futuro aumento de capital 773.925 656.975
Lucros ou prejuízos acumulados 204.961 (30.756)
Total do Passivo 4.352.230 4.202.734 Demonstração do Resultado 2017 2016

Receita operacional líquida 222.000 12.083
Impostos sobre serviços (8.103) (441)
Lucro Bruto 213.897 11.642
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (64.845) (130.221)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 117.783 13.628

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital 
social

Adiantamento para 
futuro aumento de capital

Reserva de ágio na 
subscrição de ações

Reserva 
legal

Lucros 
acumulados Total

Saldos em 31/12/2015 1.190.412 269.000 1.737.500 2.990 56.807 3.256.709
AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital – 387.975 – – – 387.975
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – (87.563) (87.563)
Saldos em 31/12/2016 1.190.412 656.975 1.737.500 2.990 (30.756) 3.557.121
Reserva legal – – – 12.406 (12.406) –
AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital – 116.950 – – – 116.950
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – 248.123 248.123
Saldos em 31/12/2017 1.190.412 773.925 1.737.500 15.396 204.961 3.922.194

Demonstração dos Fluxos de Caixa 2017 2016
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 248.123 (87.563)
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 248.123 (87.563)
Aumento de ativos: - Clientes (16.157) 16.781
- Impostos a recuperar 10.505 (17.946)
- Transações com partes relacionadas: - Estoques (136.481) (781.235)
Aumento de passivos: - Obrigações sociais e trabalhistas 224 (2.465)
- Obrigações tributárias 2.524 (1.206)
- Contas a pagar (218.325) (299.264)
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades   
 operacionais (109.587) (1.172.898)

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento 2017 2016
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 116.950 387.975
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades
 de financiamento 116.950 387.975
Aumento (Redução) Líquido nas Atividades
 de Financiamentos 7.363 (784.923)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 20.063 804.986
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 27.426 20.063
Aumento (Redução) Líquido em Caixa e   
 Equivalentes de Caixa 7.363 (784.923)
Resultado operacional antes do resultado 2017 2016
 financeiro líquido 266.835 (104.951)
Resultado financeiro líquido (1.476) 24.475
Resultado operacional antes do IR e CS 265.359 (80.476)
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (17.236) (7.088)
Lucro/Prejuízo do Exercício 248.123 (87.564)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2018 2017
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 265.506 248.123
Lucro líquido (prejuízo) ajustado 265.506 248.123
Aumento de ativos: - Clientes (5.175) (16.157)
- Impostos a recuperar 10.642 10.505
- Estoques (47.321) (136.481)
- Obrigações sociais e trabalhistas 18 224
- Obrigações tributárias 4.222 2.524
- Contas a pagar (222.928) (218.325)
Caixa líquido gerado (consumido) atividades operacionais4.963 (109.587)

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 20.000 116.950
Caixa líquido gerado (consumido) nas 
 atividades de financiamento 20.000 116.950
Aumento (Redução) Líquido nas 
 Atividades de Financiamentos 24.963 7.363
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 27.426 20.063
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 52.388 27.426
Aumento (Redução) Líquido em Caixa 
 e Equivalentes de Caixa 24.962 7.363

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital  
social

Adiantamento para  
futuro aumento de capital

Reserva de ágio na  
subscrição de ações

Reserva  
legal

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2016 1.190.412 656.975 1.737.500 2.990 (30.756) 3.557.121
Reserva Legal – – – 12.406 (12.406) –
AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital – 116.950 – – – 116.950
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – 248.123 248.123
Saldos em 31/12/2017 1.190.412 773.925 1.737.500 15.396 204.961 3.922.194
Reserva Legal – – – 13.294 (13.294) –
AFAC - Adiantamento/futuro aumento de capital – 20.000 – – – 20.000
Lucro (prejuízo) do exercício – – – – 265.506 265.506
Saldos em 31/12/2018 1.190.412 793.925 1.737.500 28.690 457.173 4.207.700

Balanços Patrimoniais 2018 2017
Ativo/Circulante 4.419.047 4.352.230
Caixa e equivalentes de caixa 52.388 27.426
Clientes 38.113 32.938
Impostos a recuperar – 10.642
Estoques 4.328.545 4.281.224
Não Circulante – –
Total do Ativo 4.419.047 4.352.230
Passivo/Circulante 157.574 260.358
Obrigações sociais e trabalhistas 612 594
Obrigações tributárias 7.855 3.633
Contas a pagar 149.107 256.131
Não Circulante 53.773 169.678
Consórcio a pagar 52.437 157.638
Depósitos de caução 1.336 10.943
Conta corrente - SR Prime – 1.097
Patrimônio Líquido 4.207.700 3.922.194
Capital social 1.190.412 1.190.412
Reserva de ágio 1.737.500 1.737.500
Reserva legal 28.691 15.396
Adiantamento para futuro aumento de capital 793.925 773.925
Lucros ou prejuízos acumulados 457.172 204.961
Total do Passivo 4.419.047 4.352.230

Demonstração do Resultado 2018 2017
Receita operacional líquida 309.535 222.000
Impostos sobre serviços (11.298) (8.103)
Lucro Bruto 298.237 213.897
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas (135.236) (64.845)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 123.721 117.783

FC - Traipu Participações S.A.
CNPJ: 19.437.387/0001-76 - NIRE: 35300460758

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos  em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em centenas de reais)

Diretoria
Sérgio Milano Benclowicz - Diretor

Contador
Carlos Aberto Gomes do Vale 

TC-CRC - 1SP 124.354/O-0

Resultado operacional antes do resultado 
 financeiro líquido 286.722 266.835
Resultado financeiro líquido 2.598 (1.476)
Resultado operacional antes do IR e CS 289.321 265.359
(–) Imposto de renda e contribuição social corrente (23.815) (17.236)
Lucro/Prejuízo do Exercício 265.506 248.123

IMAIMAIMAIMAIMAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGEM LGEM LGEM LGEM LGEM LTDTDTDTDTDA ME.A ME.A ME.A ME.A ME.
CNPJ: 28.390.682/0001-05

EDITEDITEDITEDITEDITAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIAORDINÁRIA
A IMAIMAIMAIMAIMAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGINUS DIAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGNOSTICO POR  IMAGEM LGEM LGEM LGEM LGEM LTDTDTDTDTDA ME,A ME,A ME,A ME,A ME, convoca os senhores sócios: MarMarMarMarMaria Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezia Rita Lima Bezerrerrerrerrerraaaaa, SimoneSimoneSimoneSimoneSimone
Soares Soares Soares Soares Soares TTTTTorresorresorresorresorres, Inês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de MeloInês Dias de Melo, e VVVVValter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silvalter Almeida Silva e Ja e Ja e Ja e Ja e Junioruniorunioruniorunior; a participarem da Assembleia Geral Extraordinária de
sócios, a ser realizada nas dependências da sede da empresa, localizada à Rua Professor Francisco Pinheiro, nº 211 – Vila
Princesa Isabel, São Paulo-SP, no dia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em prdia 08 de julho de 2019, às 13h00 em primeirimeirimeirimeirimeira cona cona cona cona convvvvvocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segundaocação e as 13h30 a segunda
convocação. convocação. convocação. convocação. convocação. Serão tratados os seguintes assuntos: Deliberação para pauta dos próximos 06 meses.

São Paulo/SP, aos 14 de junho de 2019

3ª VC – Regional Jabaquara. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004687-50.2019.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a WARLLEY RANGGEL ALVES OLIVEIRA (CPF 351.598.818-16), que nos autos 
da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC - Serviços Educacionais LTDA, foi 
determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 
35.025,76 (valor em 31/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda 
ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente 
de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009089-
93.2018.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) MONICA KELLY LIMA DA SILVA, CPF 350.963.508-60, que por este Juízo, tramita de 
uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$27.735,61, devidamente atualizada, 
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código 
de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de junho de 2019. 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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: DANIEL MIRANDA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em Mogi das Cruzes, SP, no dia (09/04/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Alaécio Manoel Santana e de Rosangela dos Santos Miranda Santana. A preten-
dente: APOLIANA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão agente de registro, nascida 
em Itamaraju, BA, no dia (20/05/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Arlinda José de Oliveira.

O pretendente: EUDES BORGES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
tecelão, nascido em Cafarnaum, BA, no dia (19/03/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antônio Ferreira dos Santos e de Zilda Borges dos Santos. A pretendente: 
MARIA CAROLINA OLIVEIRA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João Carvalho Araujo e de Arlene Soares de Oliveira.

O pretendente: RAYLAN GOMES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Açailândia, MA, no dia (07/06/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Oliveiros da Conceição de Jesus e de Erotilde Gomes Pompeu. A preten-
dente: LUANA SANTANA GOMES, estado civil solteira, profi ssão assistente de departamento 
pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ambrosio Nunes Gomes e de Maria Clara Santana Gomes.

O pretendente: ELIAS SOARES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão programador, nas-
cido em Suzano, SP, no dia (22/09/1983), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Agenor Messias de Souza e de Israelita Soares de Souza. A pretendente: AURICELIA 
FERREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em Bodocó, PE, no 
dia (03/03/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique Cardoso 
de Oliveira e de Maria de Fátima Ferreira Oliveira.

O pretendente: SÉRGIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Atalaia, AL, no dia (15/11/1970), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Benedita Gomes da Silva. A pretendente: ROSEMEIRE NERY REIS, estado civil divorciada, 
profi ssão tecnica em farmarcia, nascida em Guarulhos, SP, no dia (13/12/1981), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reny Nery Reis e de Maria Enelice Cavalcanti Reis.

O pretendente: EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (24/08/1965), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emenegildo Ferreira dos Santos e de Ana Rosa de Araujo Santos. 
A pretendente: MARINA ALVES TOSTA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/12/1969), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lha de João Alves Tosta e de Josefi na Maria Tosta.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão 
frentista, nascido em Crato, CE, no dia (18/04/1952), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Andrade e de Eliza Maria de Andrade. A pretendente: 
MARIA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão overloquista, 
nascida em Paranapoema, PR, no dia (29/11/1957), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Teixeira e de Maria Aparecida Cesário Teixeira.

O pretendente: JEFFERSON SENA DE SOUZA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isac de Souza Alves e de Judinalia Sena da Silva. A pretendente: 
CLÁUDIA CORREIA FONSECA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Afonso Fonseca e de Maria Aparecida Correia.

O pretendente: MATHEUS CARLOS DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (08/08/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Nunes Ferreira e de Silvia Patricia de Lima. A 
pretendente: ISA MARIA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Palmares, PE, no dia (04/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jailson Patrocinio de Lima e de Sônia Maria da Silva.

O pretendente: ELIZEU DE JESUS OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Pau Brasil, BA, no dia (21/09/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Faustino Batista Oliveira e de Letide Rosa de Jesus. A pretendente: GRACE 
DA SILVA VILELA, estado civil solteira, profi ssão cantora, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(27/10/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amarildo Francisco 
Vilela e de Maria Célia Calado da Silva Vilela.

O pretendente: ALEX SILVA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão promotor de 
vendas, nascido em Recife, PE, no dia (05/02/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Batista do Nascimento e de Maria Glória da Silva. A pretendente: 
ROSILENE JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/09/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Severino Francisco da Silva e de Marina José da Silva.

O pretendente: GLEMISON MIGUEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão prensista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/07/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Miguel da Silva e de Maria Jose Paixão da Silva. A pretendente: 
TALITA JANAINA ANTONIO GARCIA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (06/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anahi Quiteria Antonio Garcia.

O pretendente: JORGE TOBIAS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de maquinas, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Tobias e de Maria Helena Coriolando de Souza. A pretendente: PAULA 
AGUIAR DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(24/06/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irineu Pereira da 
Silva e de Domingas da Abadia Pereira Aguiar.

O pretendente: ROBERTO CARLOS DA SILVA LAURENTINO, estado civil solteiro, profi ssão 
moleiro, nascido em Santa Isabel do Ivai, PR, no dia (07/05/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis da Silva Laurentino e de Aparecida Francisco Laurentino. A 
pretendente: MARTA AMBROSIO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cobradora de 
onibus, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (12/03/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Matos da Silva e de Ladinalva Ambrosio da Silva.

O pretendente: EDSON LYRA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/09/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edson Alberto Conceição e de Nadja Lyra de Morais. A pretendente: LAUDJANE BE-
ZERRA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Barreiros, 
PE, no dia (13/08/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival 
Bezerra de Lima e de Maria de Lourdes Lima.

O pretendente: FÁBIO DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nas-
cido em Guarulhos, SP, no dia (20/01/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Cardoso de Almeida e de Edovirges dos Santos Almeida. A pretendente: 
SONIA ISABEL DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/07/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Miguel Neres de Souza e de Antonia Neres da Conceição.

O pretendente: WALTER BARBOSA DE SOUZA NETO, estado civil solteiro, profi ssão eletri-
cista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/03/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Severino Barbosa de Souza e de Liliane Gama de Souza. A pretendente: 
VANESSA MENDES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão bacharel em direito, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/01/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Josué Mendes de Souza e de Marisa da Silveira Souza.

O pretendente: FLÁVIO FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilto Guilhermino dos Santos e de Giselda Francisca Soares. 
A pretendente: LÊDA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (08/12/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Marinalva Pedro da Silva.

O pretendente: JOÃO ANTONIO LUIS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em União dos Palmares, AL, no dia (07/05/1981), residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luis da Silva e de Quiteria Araujo da Silva. A pretendente: 
EDIVANIA PIMENTEL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em União 
dos Palmares, AL, no dia (04/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José da Silva e de Ivanilda Pimentel da Silva.

O pretendente: ADILSON INÁCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor residen-
cia, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Miguel Ferreira dos Santos e de Natalina Inácia dos Santos. A pretendente: 
LUCIA DOS SANTOS MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em São Luis, MA, no dia (19/04/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lucio Martins e de Joana Olegaria dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FELIPE ARAUJO DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de serguros, nascido em Alexandria, RN, no dia (02/05/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arakem de Sousa Albuquerque e de Francisca Adriana 
de Araujo Albuquerque. A pretendente: ELAINE NUNES RODRIGUES CALDEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/09/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Rodrigues Caldeira e 
de Janice Nunes Coelho Caldeira.

O pretendente: SERGIO ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão cortador, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (09/12/1965), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Juvelino Araujo e de Maria do Carmo Araujo. A pretendente: DALVA CELIA GOMES DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Alvorada do Sul, PR, no dia (08/11/1963), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gomes da Silva e de Alice 
Angelica da Silva.

O pretendente: CRISTIANO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Guarulhos, SP, no dia (10/02/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Rosana Emiliano do Nascimento. A pretendente: KEILA FERREIRA SANTOS 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(06/12/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lauro Vicente de 
Souza e de Gilcema Ferreira Santos Souza.

O pretendente: OSVALDO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
expedição, nascido em Osasco, SP, no dia (01/09/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antônio Francisco da Silva e de Josefa Maria da Silva. A pretendente: 
CASSIA FERREIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auditora de qualidade, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1986), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eduardo Jose do Nascimento e de Antonia Ferreira de Lima Nascimento.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão serralheiro, 
nascido em Piritiba, BA, no dia (10/07/1963), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Miranor Rodrigues da Silva e de Jacira Alves da Silva. A pretendente: GISELDA 
BASTOS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Recife, PE, no dia 
(15/02/1968), residente e domiciliada no Jardim Nélia, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Vaz 
Curado Bastos e de Nelly Ferreira Bastos.

O pretendente: JOSÉ NILSON DOS SANTOS CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente de posto, nascido em Tobias Barreto, SE, no dia (16/11/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Deus Carneiro e de Maria Ocelia dos Santos. A 
pretendente: JACIANE DE SOUZA GAMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Euclides da Cunha, BA, no dia (19/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Benilto Gama e de Antonia Maria de Souza.

O pretendente: DANIEL DE ANDRADE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nelson dos Santos e de Lurdes de Andrade Araujo. A pretendente: ELIANA 
BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Morro do Chapeu, 
BA, no dia (06/03/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Barbosa Cedro e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
estruturas metalicas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (05/08/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides José dos Santos e de Enedina Maria dos Santos. 
A pretendente: CRISTIANE NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Campo Mourão, PR, no dia (16/10/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jesue Martins do Nascimento e de Marlene Martins do Nascimento.

O pretendente: RAFAEL ZANQUIM NUNES, estado civil solteiro, profi ssão programador 
de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Luis Nunes e de Rosemeire Zanquim Nunes. A pretendente: 
LUCINEIDE SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Baia 
Formosa, RN, no dia (14/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisca Maria da Silva.

O pretendente: EDENILSON SAMPAIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Ivaiporã, PR, no dia (10/02/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Daniel Sampaio da Silva e de Maria de Lourdes Mendes dos Santos. A pretendente: 
MARIVALDA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Gavião, 
BA, no dia (05/07/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Albino 
Carneiro dos Santos e de Emerentina de Oliveira Santos.

O pretendente: NELSON PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público 
estadual, nascido em Maria Helena, PR, no dia (30/09/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Pereira e de Carmelita Rodrigues Pereira. A pretenden-
te: JAQUELINE DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (19/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Wilson Pinheiro da Silva e de Selma Maria de Oliveira Silva.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SAMPAIO LIMA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
operacional, nascido em Iguatu, CE, no dia (16/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Cesalpino Ferreira Lima e de Alvani Sampaio Lima. A pretendente: 
BRUNA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (14/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Felex dos Santos e de Cirlene Gois de Souza Santos.

O pretendente: RUBENS RENE BRITO JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1979), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rubens Rene Brito e de Lea Mercia Ramos Brito. A pretendente: ALINE 
REGINA ESTEVÃO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Santo 
André, SP, no dia (19/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josenildo Pedro Estevão e de Lilia Pereira Gomes.

O pretendente: KAUAN PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/06/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Douglas Robi de Oliveira e de Fabiana Salvador Pereira. A pretendente: 
NAYANE ELEN DE SOUSA MARIA, estado civil solteira, profi ssão lider de equipe, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/02/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Paulo Cesar dos Santos Maria e de Nilza Elen Lopes de Sousa.

O pretendente: MATEUS DE ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
eletroerosão, nascido em Campinas, SP, no dia (30/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir Antonio dos Santos e de Orenice de Almeida Santos. A 
pretendente: NAIR DE JESUS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Cordeiros, BA, no dia (22/03/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Aurelino Antonio dos Santos e de Durvalina de Jesus Santos.

O pretendente: VANDERLEI JACINTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/03/1975), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Laurindo Jacinto da Silva e de Delzomira Souza Silva. A pretendente: 
MARLI DE LIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Monte Santo, 
BA, no dia (02/02/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos 
Paulo da Silva e de Maria Rosa de Lima.

O pretendente: RENAN PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/04/1998), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pereira dos Santos e de Maria Jose dos Santos. A pretendente: 
MARIA JOSÉ SANTOS DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Cascavel, CE, no dia (27/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Maria de Paula e de Maria Auxiliadora Santos de Paula.

O pretendente: ADRIANO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de 
onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bernardo da Silva e de Carmelita Alves da Silva. A pretendente: 
SILMARIA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de lavanderia, nascida 
em Sento Sé, BA, no dia (17/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Moreira dos Santos e de Marlene Souza Santos.

O pretendente: JORGE TARGINO GODOI, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nas-
cido em Viçosa, AL, no dia (01/05/1958), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Avelino Targino Gomes e de Maria Estela Godoi Gomes. A pretendente: CARMELIA 
MONTENEGRO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão dolar, nascida em Viçosa, AL, 
no dia (08/02/1964), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dimas de 
Almeida Lima e de Delza Montenegro Sampaio.

O pretendente: LANDULFO CAETANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mecanico, 
nascido em Saúde, BA, no dia (08/10/1939), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Fabriciano Caetamo da Silva e de Rosa da Silva. A pretendente: MARIA DAS 
DORES COSTA DE MORAES, estado civil viúva, profi ssão diarista, nascida em Garanhuns, 
PE, no dia (12/12/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Felix da Costa e de Doralice Dantas Costa.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE SOUZA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão 
despachante fi scal, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (09/10/1951), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Gonçalves da Rocha e de Teresinha de Jesus 
Souza Rocha. A pretendente: MARCIA APARECIDA MARTINS NAVAS, estado civil solteira, 
profi ssão despachante fi scal, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/02/1967), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Martins Navas e de Isaura Fiorentini Navas.

O pretendente: PAULO CÉSAR DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cezar Alves Pereira e de Edineusa dos Santos. A 
pretendente: ROSIMEIRE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/03/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Josequias dos Santos e de Nelma Maria dos Santos.

O pretendente: ISAQUE DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Marçal de Almeida e de Elisabete dos Santos Pardinho. A pretendente: 
BIANCA FIDELIS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (29/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcelo Souza de Jesus e de Denise Valente Fidelis.

O pretendente: OTACILIO NUNES CARDOZO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Varzelândia, MG, no dia (10/04/1958), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Nunes Cardozo e de Rozaria Maria de Jesus. A pretendente: ROSA 
MARIA DE JESUS FARIAS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (06/06/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Cardoso Farias e de Natalina Maria de Jesus.

O pretendente: RENATO PEREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (28/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Joaquim Carlos de Lima e de Maria de Lourdes Pereira de Lima. A pretendente: EVELIN 
ARAUJO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (11/04/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira 
da Silva e de Sonia Maria de Araujo Silva.

O pretendente: RODRIGO APARECIDO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão atendente 
de farmacia, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Neto de Jesus e de Domingas Zeferina de Jesus. 
A pretendente: NAYARA DE MELO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão atendente 
junior, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/12/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Natanael Cerqueira Nascimento e de Elisete Marcelino de Melo.

O pretendente: WESLEY DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico de enfermagem, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Rosinete da Silva. A pretendente: VANESSA APARECIDA LIMA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(03/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Neiva de 
Oliveira e de Josefa Aparecida de Lima.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: LEANDRO MARÇAL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (25/05/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Marçal da Silva e de 
Celia Regina Martins da Silva. A pretendente: FABIANI THAYNA FLORENTINO DA 
ROCHA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Diadema - SP (Regis-
trada em Barueri - SP), no dia (07/10/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Adriano Saturnino da Rocha e de Katia Cristina Florentino.

O pretendente: BRUNO LUIZ DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão em-
placador, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (22/01/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Luiz de Camargo e 
de Rita de Cassia Porta Braz. A pretendente: ALEXSANDRA SOUSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 
(18/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Lima da Silva e de Lucia Maria de Sousa.

O pretendente: FELIPE BICO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão economista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (17/08/1989), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro da Silva Lopes e de Clara Maria Bico. A 
pretendente: THAYLLA CARVALHO CAVALCANTE GOMES, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo - SP, no dia (08/04/1989), residente e 
domiciliada em Cotia - SP, fi lha de João Cavalcante Gomes e de Raquel Martins de 
Carvalho. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do município de 
Cotia, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: RAPHAEL MAZZEO CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de departamento, nascido nesta Capital, Butantã - SP, no dia (26/11/1996), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vladimir Rodrigues 
Carvalho e de Roberta Mazzeo. A pretendente: BRENDA DE MORAES FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, no 
dia (24/03/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Weliton Gonçalves Ferreira e de Cibele Cristina de Moraes.

A pretendente: KELLY CRISTINA DA SILVA ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (29/11/1985), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Batista Arruda e de 
Manuelita da Silva Arruda. A pretendente: EUNICE LARINE MARTINS MARQUES, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Pariquera-A-
çu - SP (Registrada em Eldorado - SP), no dia (21/10/1991), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Marques e de Marisa Martins Morais.

O pretendente: RODOLFO LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
instrutor prático, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (10/10/1994), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Ribeiro dos Santos e de 
Sueli Lopes dos Santos. A pretendente: DEYSEANE MENDES SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão técnico de saúde bucal, nascida em Santo André - SP (Registrada 
em Diadema - SP), no dia (11/02/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Jesus Santos e de Lucinete Mendes dos Santos.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE SOUZA HERMENEGILDO, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
(09/08/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro 
Hermenegildo Filho e de Rita de Cassia Souza Porto Hermenegildo. A pretendente: 
DEBORA DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
caixa, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (09/09/1991), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Edesio da Silva e 
de Maria Morais do Nascimento Silva.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

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

O convivente: MARCOS ANTONIO DI FABIO, profi ssão: comerciante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/08/1967, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mario Di Fabio e de Julieta Olga Giamassi Di 
Fabio. A convivente: CATARINE SANDES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: Delmiro Gouveia - AL, data-nascimento: 06/06/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Maria das Graças Vieira Sandes. R$12,90 

O pretendente: EDER JOEL MECHATO VALDERRAMA, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/09/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Juan Bautista Valderrama Vargas e de Maria 
Angelita Mechato Paico. A pretendente: CAROLINE DE CASTRO GOMES, profi ssão: 
servidora pública estadual, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 15/03/1993, residente e domiciliada no 31º Subdistrito Pirituba, nesta Capital 
- SP, fi lha de Alberto Carlos Gomes e de Berenice Azevedo de Castro Gomes. R$12,90 

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

Jornal Empresas & Negócios

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ALLAN VIDES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Amaral Barbosa e de 
Debora Regina Vides Barbosa. A pretendente: RAÍSSA VIEIRA TEIXEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz Teixeira 
e de Marta Regina Lopes Vieira Teixeira.

O pretendente: THIAGO CORRÊA DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cário, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/10/1997, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Márcio Rodrigues dos Reis e de Janaina Corrêa 
dos Santos. A pretendente: ISABELLA CONSTANCIO DE SÁ, estado civil solteira, 
profi ssão secretária, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/08/1996, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Henrique de Sá e de 
Rosana Vieira Contancio de Sá.

O pretendente: FELLIPE VILHENA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido em Pouso Alegre - MG, no dia 05/10/1988, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Cirilo de Lima e de Aparecida Águeda 
Vilhena de Lima. A pretendente: ANA MARIA BEZERRA DA COSTA, estado civil 
solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/05/1987, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco das Chagas 
Rodrigues da Costa e de Luisa Evani Bezerra da Costa.

O pretendente: DAVI RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão analista de supply, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1994, residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida Rodrigues. A pretendente: RENATA 
DE SOUSA MATOS, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 08/11/1993, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Renato de Matos e de Luciana de Sousa Matos.

O pretendente: CAIO CANALE FICO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
químico, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/02/1994, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Sabino Fico e de Marcia Canale Fico. A pretendente: 
CAMILLY MANDARANO, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 24/09/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Danilo Mandarano e de Viviani Torelli Mandarano.

O pretendente: ALEXANDRE DA SILVA CSIPAI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de crédito, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/01/1990, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Csipai Filho e de Suely da 
Silva Csipai. A pretendente: VIVIANE MENDES VALDIVINO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino José 
Valdivino e de Ilsa Mendes Paiva.

O pretendente: MARCELO COIMBRA OSORIO, estado civil solteiro, profi ssão tu-
rismólogo, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 23/07/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Pinto Osorio Filho e de Marcia 
Coimbra Osorio. A pretendente: DEBORAH MOLINA MUNHOZ, estado civil soltei-
ra, profi ssão professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/12/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Ferraro Munhoz e de 
Magda Aparecida Molina Munhoz.

O pretendente: ALEXAMDRE REHDER, estado civil solteiro, profi ssão comercian-
te, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/06/1968, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldyr Germano Rehder e de Denise Marques 
Rehder. A pretendente: TATIANA GALDINO SOARES, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/04/1984, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Jesus Galdino dos Santos e de 
Idalina Soares Garcia.

O pretendente: GUSTAVO DO AMARAL MENDONÇA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão servidor público, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/12/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Octavio Henrique Mendonça 
Filho e de Ana Heloisa Figueiredo do Amaral Mendonça. A pretendente: MARIANA 
MARACCINI, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 26/10/1989, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcelo Veratti Maraccini e de Ivana Francisca Veratti Maraccini.

O pretendente: ANDERSON CAVALCANTI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
micro empresário, nascido em Guararema - SP, no dia 14/02/1997, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Matias da Silva e de 
Joselma Paula Cavalcanti da Silva. A pretendente: ANA TAIRES VASCONCELOS 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Moreno - PE, no dia 
07/08/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Amaro da Silva e de Ana Paula de Vasconcelos.

O convivente: GUSTAVO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton  Machado da Silva e de Andréa Ro-
drigues da Silva. A convivente: MARÍLIA SRIUBAS, estado civil solteira, profi ssão 
empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/08/1987, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ervin Sriubas e de Maria Helena Aro 
Ortega Sriubas.
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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

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CARLOS FELIPE DA SILVA, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 23/08/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Felipe da Silva e de Severina da Conceição Silva. 
A pretendente: IRANI GOMES ANTÔNIO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Governador Valadares, MG, data-nascimento: 05/09/1968, residente e 
domiciliada em Governador Valadares, MG, fi lha de Rubens Manoel Antônio e de Antônia 
Gomes Antônio.

O pretendente: DANIEL ALCANTARA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 10/06/1983, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lino dos Santos e de Marta de Al-
cantara Pereira dos Santos. A pretendente: ELAINE DE SOUZA ROMÃO, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/12/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Romão 
Filho e de Oscarlina de Souza Romão.

O pretendente: SAMUEL ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1976, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natanael Alves de Oliveira e de Malta Rosa 
de Oliveira. A pretendente: SELMA FERREIRA LIMA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1979, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isac Ferreira Lima e de Nancy Ferreira Lima.

O pretendente: IVAN SILVEIRA AMORIM, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Evangelista Amorim e de 
Alaide Silveira Ataide Amorim. A pretendente: GLAUCIA DE ALMEIDA GONÇALVES, 
profi ssão: prestadora de serviços, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pascoelino José Gonçalves e de Madalena de Almeida Gonçalves.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA RIBEIRO, profi ssão: técnico de elevador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcos de Souza Ribeiro e de 
Ana Neris de Oliveira Souza Ribeiro. A pretendente: CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/01/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Crispiniano 
Oliveira e de Maria Alice da Silva Oliveira.

O pretendente: FABIANO LOPES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/08/1985, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de José Olegario da Silva e de Neide Lopes de Queiroz. A pretendente: 
PAMELA JACONI DE ANDRADE, profi ssão: operadora de maquina, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1992, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Ubirajara de Andrade e de Elzenira Jaconi de Andrade.

O pretendente: ADALTO APARECIDO CARDOSO DE BARROS, profi ssão: segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São José dos Campos, SP, data-nascimento: 27/04/1958, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio de Barros e de Emília 
Cardoso de Barros. A pretendente: SILVIA REGINA LEME, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1958, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vicente Leme e de Georgina Rodrigues Leme.

O pretendente: PAULO MELILLO, profi ssão: taxista, estado civil: divorciado, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1957, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Salvador Melillo e de Lucia Apparecida Gil Melillo. A pretendente: MA-
RIA HELENA RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Irapuru, 
SP, data-nascimento: 26/03/1963, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vicente Manoel Ribeiro e de Deltrudes Joana Ribeiro.

O pretendente: LUCAS RIBEIRO ROBERTI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/07/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaias Roberti e de Valeria Calixto Ribeiro. A pretendente: 
RAQUEL ROCHA DO VALE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Marques do Vale e de Gecilene Alves da Rocha.

O pretendente: FELIPE GABRIEL GOMES DE PAULA DA SILVA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
19/01/1996, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Ribeiro 
da Silva Junior e de Fabiana Gomes de Paula. A pretendente: ALINE APARECIDA 
RODRIGUES BENTO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 12/10/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Bento e de Julia Rodrigues da Silva.

O pretendente: DAVID SANTOS FIGUEIREDO, profi ssão: bombeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Figueiredo e de Sônia Maria dos Santos 
Figueiredo. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/11/1978, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernesto José de Lima e de Genelva Maria de Lima.

O pretendente: FRANCILEUDO DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 27/04/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Adalberto da Silva e de Maria 
do Socorro Silva. A pretendente: JULIANA CARVALHO SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Viana da Silva e de Lindiomar 
de Souza Carvalho Silva.

O pretendente: JERAILSON LOURENÇO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cachoeirinha, PE, data-nascimento: 04/11/1985, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lenildo Lourenço da Silva e de Maria 
Claudete da Silva. A pretendente: PAULA CRISTINA SANTOS ALMEIDA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1981, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurelino Almeida de Santana 
e de Regina Santos Almeida.

O pretendente: TAYLOR FELIX DA PAZ, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcilon Felix da Paz e de Katia Gislene Silva da Paz. 
A pretendente: MILENE GUEDES GUIMARÃES GARCIA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/2001, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Guimarães Garcia e de Viviane 
Aparecida Guedes Garcia.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ DA SILVA, profi ssão: enfestador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/07/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria da Penha Godinho. A pretendente: THALITA 
BARBOSA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/04/1988, residente e domiciliado Rua José Furtado, 01, casa 02, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Alves da Silva e de Renata Barbosa dos Santos.

O pretendente: EDUARDO ROBERTO DA SILVA, profi ssão: entregador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato da Silva e de Josefa 
Bernardo da Silva. A pretendente: BRUNA LUANA DE FREITAS, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1993, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio de Freitas e de Mauriceia 
Curimbaba.

O pretendente: MARCELO PEREIRA DE ARAUJO, profi ssão: técnico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Pereira de Araujo e de 
Maria Ligia Pereira de Araujo. A pretendente: MAURICEIA CURIMBABA, profi ssão: 
monitora de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 08/02/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter 
Curimbaba e de Maria Benedita Curimbaba.

O pretendente: MARCELO ISIDIO DOS SANTOS, profi ssão: chapeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itapipoca, CE, data-nascimento: 03/02/1985, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Isídio do Nascimento e de Maria 
José dos Santos. A pretendente: JOELLÍ FERREIRA ALVES, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/01/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves Filho e de 
Joana D'Arc Ferreira da Silva.

O pretendente: JONATHAN DE MORAES, profi ssão: operador de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto de Moraes e de Lourdes 
do Socorro de Paula de Moraes. A pretendente: KAILINE DE SOUZA SILVA, profi ssão: 
operadora de teleatendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/02/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alex Lino da Silva e de Joseane Henrique de Souza.

O pretendente: RENILDO TEIXEIRA DE SOUZA, profi ssão: manutencista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 25/04/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mário Teixeira de Souza e de Maria 
Raimunda do Couto. A pretendente: LAIANE CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS, 
profi ssão: técnica de hotelaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Iraci Pereira dos Santos.

O pretendente: FLAVIO RODRIGUES LEAL, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1966, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deusdete Rodrigues Leal e de Maria das Dores Rodrigues 
Leal. A pretendente: MARIA REGINA CARDIN, profi ssão: porteira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1967, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Lourenço Cardin e de Augusta Silva de Oliveira.

O pretendente: WESLEY DE MELO ANDRADE, profi ssão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 27/02/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Batista de Andrade e de 
Cintia de Melo Santos. A pretendente: CRISTIANE SILVA DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar de perfumaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/12/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio 
dos Santos e de Maria Cristina Silva dos Santos.

O pretendente: TEOTONIO JOAQUIM SOARES NETO, profi ssão: gerente de projetos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/11/1974, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de João Marques Soares e de Osvaldina Alcantara 
Marques. A pretendente: VALÉRIA CRISTINA RODRIGUES VIANNA, profi ssão: metro-
viaria, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter Coitinho Vianna e 
de Katia Rodrigues da Costa.

O pretendente: JOÃO FELIPE PEREIRA MARTINS, profi ssão: auxiliar de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaquaquecetuba, SP, data-nascimento: 25/09/2000, 
residente e domiciliado em Poá, SP, fi lho de João Adão Neres Martins e de Lucelia Pe-
reira da Silva. A pretendente: MAISA SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/2002, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romildo Pereira dos Santos e de Maria 
Aparecida de Souza.

O pretendente: DAVID BRAZ DE LIMA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Braz de Lima e de Francisca Gomes de Lima. A 
pretendente: JENNYFER RODRIGUES FARIAS, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1996, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Arruda Farias e de Cristina Bento Rodrigues.

O pretendente: MARCOS MORAES DOS SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes Moraes dos Santos e de 
Rita Aparecida Carolino. A pretendente: ANA PAULA DO NASCIMENTO OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/09/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino do 
Nascimento e de Maria do Carmo do Nascimento.

O pretendente: FABIO CONCEIÇÃO PEREIRA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Dario Meira, BA, data-nascimento: 24/05/1987, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira e de Gicélia Sérgia da Conceição. 
A pretendente: SILVANA BATISTA LIMA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itagi, BA, data-nascimento: 13/06/1991, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ramos Lima e de Silvinha Bastos Batista.

O pretendente: CAIO HENRIQUE SANTANA DOS SANTOS, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo dos Santos 
e de Maria Eloisa Santana dos Santos. A pretendente: MONICA FERREIRA DA SILVA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira 
da Silva e de Selma Maria da Silva.

O pretendente: SIDNEI ANGELO DE PAULA SOBREIRA, profi ssão: alinhador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Roque, SP, data-nascimento: 08/11/1969, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Orozimbo de Rezende Sobreira e de Laura de 
Paula Sobreira. A pretendente: CASSIANE CRISTINA COSTA, profi ssão: diarista, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Cianorte, PR, data-nascimento: 01/06/1976, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Estevam Costa e de Maria de 
Lourdes Carrandine Costa.

O pretendente: JUSCELIO FIRMINO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1981, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juscelino Firmino dos Santos e de Ana 
Maria Pereira Gomes dos Santos. A pretendente: ANA PAULA GARCIA DA SILVA, 
profi ssão: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/06/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Garcia 
da Silva e de Antonia Rodrigues da Silva.

O pretendente: ANDERSON LUCAS BARBOSA DA SILVA, profi ssão: ajudante de 
confecção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Antonio da Silva e 
de Francineide Carlos Barbosa da Silva. A pretendente: HELEN BARBOSA MESQUITA, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 08/03/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Helio Mesquita Soares de Oliveira e de Francisca Neivamar Barbosa.

O pretendente: EVANDIR MARCOS SOARES, profi ssão: garçon, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1978, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evandro do Nascimento Soares e de Maria Lucia Marcos 
Soares. A pretendente: CARLA ALESSANDRA DA CUNHA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1981, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otavio Carlos da Cunha e de Maria 
do Carmo da Silva.

O pretendente: MAXWELL DA SILVA, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Batalha, AL, data-nascimento: 08/03/1984, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio da Silva e de Maria Severina dos Santos da Silva. A 
pretendente: VERA NUBIA MELO PEREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pão de Açúcar, AL, data-nascimento: 12/03/1972, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio Pereira e de Vera Lucia Maia Melo.

O pretendente: DAVID GRATIVOL DE AQUINO, profi ssão: ajudante de serralheiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 26/09/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Rodrigues de Aquino 
e de Rosângela Aparecida Grativol. A pretendente: ELLEN CRISTINI OLIVEIRA DO 
NASCIMENTO, profi ssão: atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio José do Nascimento e de Sonia Regina de Oliveira.

O pretendente: ADEVALDO BATISTA DA SILVA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Quixelô, CE, data-nascimento: 14/11/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Batista da Silva e de Vicencia Josefa da Silva. 
A pretendente: MARIA BETANIA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 15/04/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da Silva e de Severina Rita de Moura.

O pretendente: VICENTE GACA LINO, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Angola,, data-nascimento: 07/11/1991, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adao Antonio Lino e de Domingas Gaca Jimbo. A pre-
tendente: NÁTHOLE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante de cozinha, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Oliveira da Silva e de Ihone 
de Fatima Adão.

O pretendente: DIEGO ALTAMIRO DE ALMEIDA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, 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. adminis-
trativo, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1988, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Severino Jose Lopes de Vasconcelos 
e de Iracema Gomes de Sena.

O pretendente: GUILHERME YURI DA SILVA, profi ssão: operador de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1996, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcia Aparecida da 
Silva. A pretendente: ANA BEATRIZ APARECIDA PRAXEDES, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/2002, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Aurelio Praxedes 
e de Viviane Aparecida Andre.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE LIMA, profi ssão: comerciante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 23/03/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José João de Lima e de Maria de Lourdes Alves 
de Lima. A pretendente: RENATA CRISTINA ARAUJO FELICIO, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Várzea Paulista, SP, data-nascimento: 21/03/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de David Araujo Felicio e de 
Maria dos Santos de Souza.

O pretendente: FELIPE ROMÃO SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Antonio da Silva Junior e de Selma de Souza 
Romão Silva. A pretendente: PAMELLA REGIS DA CRUZ SILVA, profi ssão: assistente de 
exames, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ibson Santos Silva e de 
Patricia Roselli Regis da Cruz Silva.

O pretendente: JOSÉ BENEDITO DOS SANTOS, profi ssão: feirante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1966, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Benedito dos Santos e de Maria Xavier dos 
Santos. A pretendente: FLAVIANA GONÇALVES DE SOUZA, profi ssão: feirante, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1989, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Gonçalves de Souza e de 
Rosinha Gonçalves Bispo de Souza.

O pretendente: PEDRO LUIS DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Jaicós, PI, data-nascimento: 19/10/1976, residente e domiciliado nesta Capital, SP, 
fi lho de Luis Antônio da Silva e de Lina Paulina da Silva. A pretendente: CECILIA ANISIA 
DE CARVALHO SOUSA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Jaicós, PI, data-nascimento: 22/11/1977, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Manoel de Sousa e de Anisia Frutuosa de Carvalho.

O pretendente: ÉMERSON RODRIGUES DE MEDEIROS, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Ricardo Batista 
de Medeiros e de Ocioni Rodrigues. A pretendente: PALLOMA DIOGO NICULAU, 
profi ssão: crediarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 19/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luciano Niculau e de Julieta Diogo.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA SILVA, profi ssão: ajudante de motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo dos Santos Silva e de Maria 
da Gloria de Souza Silva. A pretendente: TAIS IVETE DA SILVA, profi ssão: técnica 
em administração, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Antonio 
da Silva e de Aparecida Ivete de Brito da Silva.

O pretendente: YURIK SILVA FREIRES, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo Freires e de Maria José da Silva Freires. A 
pretendente: GEOVANNA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1999, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fabiano Amaro da Silva e de Érika 
Andréia dos Santos Silva.

O pretendente: GILLIARD HONORIO CARDOSO DA SILVA, profi ssão: ajudante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 11/03/1987, residente e 
domiciliado em Mauá, SP, fi lho de Vanderley Honorio da Silva e de Marinalva Cardoso 
de Oliveira Silva. A pretendente: CIBELE FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1990, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Gonçalves dos Santos e de 
Rosangela Santa da Cruz Ferreira.

O pretendente: ANDERSON JACINTO DOS SANTOS, profi ssão: tecnólogo em radio-
logia, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 29/09/1981, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues dos San-
tos e de Maria das Dores dos Santos. A pretendente: BRUNA DE ARAUJO, profi ssão: 
bacharel em violino, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/05/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel de Araujo 
e de Maria Cristina de Araujo.

O pretendente: DARLINGTON UGOCHUKWU EDEH, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nigeria, data-nascimento: 15/04/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Patrick Edeh e de Uzoamaka Edeh. A pretendente: 
BRUNA SANTOS LANNA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 15/01/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Gilmar Santos Lanna e de Gislene Aparecida Mori Lanna.

O pretendente: LEONALDO ALEXANDRE JUNIOR, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonaldo Alexandre e de Daniele dos Reis Alexandre. 
A pretendente: JULIANA APARECIDA GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 31/05/1991, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Ferreira Gomes e de Irailde Barbosa da Silva Gomes.

O pretendente: THIAGO PEREIRA MARINELI, profi ssão: assistente administrativo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1988, residente e domiciliado 
nesta Capital, SP, fi lho de Paulo Sergio Marineli e de Maria Alice Pereira Marineli. A pretendente: 
CAROLINA RIBEIRO DE BRITO, profi ssão: assistente administrativa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1990, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Edson Santiago de Brito e de Elizete Ribeiro de Brito.

O pretendente: RONALDO RIBEIRO SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 26/03/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloísio Manoel Santos e de Maria Ribeiro Gomes. A 
pretendente: ALEXANDRA MARIA DA SILVA, profi ssão: estoquista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael da Silva e de Maria Aparecida dos Santos Souza.

O pretendente: MATHEUS TENÓRIO LUCAS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Viçosa, AL, data-nascimento: 30/05/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Morais Lucas e de Fernanda da Silva Tenório 
Lucas. A pretendente: RAYARA GABRIELLE DOS SANTOS, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/11/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Carlos dos Santos 
e de Marinalva de Santana Santos.

O pretendente: JEFFERSON SOUSA MIRANDA, profi ssão: consultor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/07/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Aparecido Miranda e de Maria 
Dolores de Jesus Sousa Miranda. A pretendente: CAROLINE DA SILVA PEREIRA, 
profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 10/10/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson 
Gomes Pereira e de Clarice Neves da Silva Pereira.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS LIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdenor José de Lira e de Noemia Batista dos Santos Lira. 
A pretendente: ELIENE MOTA DE BRITO, profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1994, residente e domiciliada em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Joaquim Gomes de Brito e de Leni Mota de Brito.

O pretendente: ANTONIO FELIX JUNIOR, profi ssão: especialista em prevenção de p, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 03/11/1984, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Felix Filho e de Maria Gorete 
Gabriel Felix. A pretendente: SUELLEN YLA DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: promotora 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/08/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosangela de Oliveira Santos.

O pretendente: THIAGO CARMO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1990, residente e do-
miciliado neste Distrito, Jardim São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira da Silva e de Maria 
Goreth do Carmo da Silva. A pretendente: ANDRIELLE VIEIRA BERTOLIN, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andre Luiz Bertolin e de 
Andrea de Oliveira Vieira Bertolin.

O pretendente: CÉSAR HENRIQUE DOS SANTOS LIMA, profi ssão: operado de produ-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/12/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Hélio Ferreira Lima e de Berenice dos 
Santos Lima. A pretendente: CECILIA SANTANA DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almerio de Oliveira Neto e 
de Rosângela Oliveira de Santana.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS GOMES, profi ssão: operador de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Abdias Gomes e de Maria da 
Luz dos Santos. A pretendente: DEISES OLIVEIRA GALDINO, profi ssão: operadora 
de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 
17/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Moises 
Gomes Galdino e de Debora Oliveira Galdino.

O pretendente: WELLINGTON PACÍFICO, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maringá, PR, data-nascimento: 17/09/1989, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pacifi co e de Neide da Silva Pacifi co. A pretendente: 
GEOVANA BORGES SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilvan Santana Silva e de Cristina Izabel Borges de Oliveira.

O pretendente: SAMIO ANDRADE AZEREDO, profi ssão: instrumentador cirurgico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1989, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Humberto Silva Azeredo e de Vaneide Rocha de 
Andrade. A pretendente: JAYNE MILENA JESUS PINHEIRO, profi ssão: auditora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João dos Santos Pinheiro 
e de Maria de Lourdes de Jesus Pinheiro.

O pretendente: ELISADAQUE LOPES DAS CHAGAS, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1991, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis das Chagas e de Orivone 
Maria Lopes das Chagas. A pretendente: ERIKA HELENA FERREIRA DA SILVA, profi s-
são: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 11/01/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinez Ferreira da Silva.

O pretendente: ARILSON NASCIMENTO MAGALHÃES, profi ssão: assistente de 
apoio acadêmico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/09/1992, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de José Carlos Alves Magalhães 
e de Airam da Silva Nascimento Magalhães. A pretendente: THAÍS DO NASCIMENTO 
SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/12/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Daniel Leonildo dos Santos e de Alessandra do Nascimento.

O pretendente: RAFAEL RAMOS DE FREITAS, profi ssão: inspetor de mercadorias, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 28/09/1995, residente 
e domiciliado em São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Manoel Jose de Freitas Filho e 
de Silvana Ramos do Nascimento. A pretendente: FERNANDA DE JESUS PEREIRA 
GUERRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 20/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Adali Cio Ferreira Guerra e de Edna de Jesus Pereira Guerra.
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QUARTA-FEIRA, 19 DE JUNHO DE 2019

CONTRATAR AUTÔNOMO
O MEI pode contratar autônomo? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA EFETUOU O REGISTRO DE FUNCIONÁRIO, INCLUSIVE NO 
E-SOCIAL, ENTRETANTO O FUNCIONÁRIO NÃO COMPARECEU PARA 
ASSINAR O CONTRATO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o cancelamento do registro somente poderá ser 
efetivado caso o empregado não tenha de fato assumido suas funções. 
Assim, se nenhum evento, como folha de pagamento, foi enviado para 
este empregado poderá cancelar a admissão excluindo a colaboradora 
do sistema. Em um primeiro momento, não há penalidades divulgadas.

INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL DO PRODUTOR RURAL
Quais informações deverão ser prestadas para o eSocial pelo 
Produtor Rural Pessoa Física, no Regime de Parceria Agrícola, 
quando ocorrer a venda do produto rural a Industria consumidora 
PJ? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACORDO PARA JORNADA DE 12X36
Empresa somente poderá aplicar a jornada 12x36 a seus funcionários, 
após previsão em convenção coletiva, caso não tenha, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AVISO PRÉVIO TRABALHADO
Empresa entregou a carta de aviso prévio ao funcionário, entretanto 
o mesmo informou que não vai cumprir o aviso, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTOS COM CIDS DIFERENTES
Os atestados com CIDs diferentes dentro do período de 60 dias, devem 
ser somados para que ocorra o afastamento do empregado por auxílio 
doença? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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As primeiras 140 moradias atendidas são 
da comunidade quilombola Kalunga, 
em Goiás, e 3.704 domicílios do semi-

árido nordestino devem receber as cisternas 
até fevereiro de 2020. O anúncio foi feito pela 
titular da Secretaria Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial (Seppir), do 
Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos 
Humanos (MMFDH), Sandra Terena.

Segundo a secretária, o Ministério está tra-
balhando “em pleno vapor para que as comuni-
dades que sofrem com a seca no Brasil possam 
vivenciar uma realidade transformada.” As 
cisternas são sistemas de armazenamento 
de água que garantem o abastecimento em 
épocas de seca. Sandra Terena participou, em 
Recife, de uma ofi cina sobre o programa com 

representantes de empresas que irão executar 
a construção das cisternas nas comunidades. 

Para a coordenadora de Difusão e Promoção 
de Políticas para as Comunidades Quilom-
bolas, Arlene de Morais, que participa da 
Ofi cina na capital pernambucana, o objetivo 
é sensibilizar as empresas com informações 
qualifi cadas sobre as comunidades com as 
quais vão trabalhar. “A partir das apresenta-
ções institucionais que trouxeram os aspectos 
conceituais do que é ser quilombola, bem 
como a construção de parceria efetivada para 
a execução de políticas públicas, as entidades 
possam cumprir os requisitos de execução do 
programa, respeitando as especifi cidades e 
modo de vida das comunidades”.
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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

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: ERIC ISAAC BARROS BARBOSA, profi ssão: telegrafo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maurilio Serafi m Barbosa e de Edna Rosa 
Barros. A pretendente: AMANDA GONÇALVES DE ALMEIDA, profi ssão: técnica de 
coleta, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Franco de Almeida 
e de Dyane Flores Gonçalves.

O pretendente: ANDRÉ GÓIS DE SOUZA, profi ssão: técnico em informatica, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ataide Góis de Souza e de Arinete Soares da 
Silva Souza. A pretendente: ARIELLY FERNANDA MACEULEVICIUS DIAS, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Fartura, SP, data-nascimento: 
10/01/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ariovaldo Aparecido 
Cordeiro Dias e de Vera Clara Lucia Maceulevicius Dias.

O pretendente: PAULO HENRIQUE GOMES DE MELO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Gomes de Melo e de Marta Aparecida 
Gomes de Melo. A pretendente: ALINE SANTOS RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adão de Fatima 
Rodrigues da Silva e de Maria Betania Maciel dos Santos.

O pretendente: JOSÉ EDIJANIO DOS SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabaianinha, SE, data-nascimento: 10/03/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Batista dos Santos e de Josefa de Araújo. 
A pretendente: MARIA DE FATIMA QUEIROZ DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: IAÇU, BA, data-nascimento: 14/11/1963, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Maria Jose Queiroz da Silva.

O pretendente: EDGAR PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: taxista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ico-Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 11/06/1970, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Altino Pereira dos Santos e de Florice 
Pereira dos Santos. A pretendente: ZILDA FRANCISCA DE ALMEIDA, profi ssão: 
cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Congonhinhas, PR, data-nascimento: 
02/09/1975, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Davi Francisco de 
Almeida e de Maria Aparecida de Almeida.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS, profi ssão: jardineiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Francisco do Conde, BA, data-nascimento: 24/02/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Natalice dos Santos. A pretendente: MARIA 
GISELE OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Ilton de Souza e de Maria Lucimar Oliveira de Souza.

O pretendente: JOSÉ GUILHERME FERNANDES RODRIGUES, profi ssão: consultor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 22/10/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wagner Gomes Rodrigues e de 
Célia Regina Fernandes Gomes Rodrigues. A pretendente: ENDORA BELO RUSSO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Foz do Iguaçu, PR, data-
nascimento: 08/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mauro 
Antonio Madeira Russo e de Luci Mara Aparecida Belo.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA, profi ssão: mecânico de manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Souza Neto e de Raimunda Juvina 
de Souza. A pretendente: ISABELA CAROLINA DE FARIAS, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Angelo de 
Farias e de Luciamara da Silva.

O pretendente: FLÁVIO SOUSA MAIA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 17/01/1984, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Edson Oliveira Maia e de Zelice Neri de Sousa. A 
pretendente: CRISTIANE CUNHA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 13/10/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Santos Silva e de Maria da Conceição Cunha 
Silva.

O pretendente: CELIO ARAÚJO DE VASCONCELOS, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 23/07/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Araújo de Vasconcelos e de Maria Helena 
de Vasconcelos. A pretendente: FRANCISCA ELANE FERREIRA VAZ, profi ssão: 
estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: Miguel Alves, PI, data-nascimento: 
08/08/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lázaro de Jesus Vaz e 
de Maria Antonia Mesquita Ferreira.

O pretendente: MARCO TÚLIO VILELA, profi ssão: aux. de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Bom Sucesso, MG, data-nascimento: 19/07/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilvane Resende Vilela e de Maria da Paixão. 
A pretendente: STHELLA BARBOSA PEREIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ilheus, BA, data-nascimento: 07/03/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Ribeiro Pereira e de Sonilda Barbosa Pereira.

O pretendente: EDIVAN MOURA DOS SANTOS, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Onias dos Santos e de Edileuza Moura dos 
Santos. A pretendente: JAQUELINE ALVES NASCIMENTO, profi ssão: cozinheira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves Nascimento e de Maria 
de Lourdes Silva Moura Nascimento.

O pretendente: JOSÉ EUDES CORREIA DOS SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Atalaia, AL, data-nascimento: 07/12/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues dos Santos e de Benedita 
Correia de Lima. A pretendente: ROSELENE DE SENA JORGE, profi ssão: aux.
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
18/08/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Ribeiro Jorge 
e de Maria Aparecida Pereira de Sena.

O pretendente: SANDOVAL SANTOS SOUZA, profi ssão: enc. de obras, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ituberá, BA, data-nascimento: 13/07/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benigno Martins Souza e de Rosenita Santos 
Souza. A pretendente: ASSUNÇÃO DA SILVA DOURADO, profi ssão: pedagoga, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 23/07/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Julião da Silva Dourado e de 
Maria Auri da Silva Dourado.

O pretendente: LUCIO FONTES, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Cristovão, SE, data-nascimento: 12/07/1967, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Fontes e de Maria Lindinalva Fontes. 
A pretendente: ELIETE DIAS DE ANDRADE, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 22/12/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Dias de Andrade e de Maria 
Dias de Andrade.

O pretendente: KEVIN DE ALMEIDA BARBA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Barba Junior e de Raquel de Jesus 
Almeida Barba. A pretendente: VALÉRIA PEREIRA FERNANDES CAJÁ, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juscelino Fernandes 
Cajá e de Solenidade Pereira de Jesus.

O pretendente: ERNSEAU FRANCOIS, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Haiti, data-nascimento: 10/06/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Luben Francois e de Losenie Joseph. A pretendente: CHANTALE 
FLEURIMAR, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: Haiti, data-
nascimento: 11/07/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Andre 
Fleurimar e de Francine Parisien.

O pretendente: GLAUCO DIAS MARQUES DOS REIS, profi ssão: vendedor, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/11/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Belarmino Marques dos Reis e 
de Lindamir Dias Marques dos Reis. A pretendente: ROSANGELA APARECIDA DE 
OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 16/06/1981, residente e domiciliada em Nova Odessa, SP, fi lha 
de Nivaldo Aparecido de Oliveira e de Cleusa Aparecida de Oliveira.

O pretendente: JÉSSICA DE CARVALHO SAMPAIO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/03/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Gilberto Pereira Sampaio e de Bernadete 
de Carvalho Sapaio. A pretendente: GABRIELLE MARTINS DA SILVA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/02/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lourival Oliveira da 
Silva e de Rosinei Martins Adolfo.

O pretendente: PATRICK FERREIRA SALES DE OLIVEIRA, profi ssão: montador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Durval Sales de Oliveira Filho e 
de Maria Nubia Ferreira da Silva. A pretendente: ISABELA DE ARAUJO RAMIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/03/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Nunes Ramiro e 
de Regina Marques de Araujo Ramiro.

O pretendente: GUILHERME HENRIQUE SILVA, profi ssão: op. de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/04/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Inacio da Silva e de Carmen 
Fernandes Silva. A pretendente: SHEILA ARAUJO DE OLIVEIRA, profi ssão: aux. 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sandro de Oliveira e 
de Lilian Araujo de Oliveira.

O pretendente: WENDER BERNARDINO PINTO, profi ssão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Reis Pereira Pinto e de 
Maria Bernardino Pinto. A pretendente: ANGELICA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: 
promotora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel 
Francisco dos Santos e de Roseane Maria de Andrade Silva.

O pretendente: JULIO CESAR DOS SANTOS SILVA, profi ssão: estoquista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lourival Valdevino da Silva e de Elisabete 
Adenilde dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINA DOS SANTOS, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-
nascimento: 10/12/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria 
José dos Santos.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS LIMA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/04/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aluisio da Silva Lima e de Marcionila Isabel Lima. 
A pretendente: JANE ANDRADE COSTA, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Vicente da Costa e de Maria Lucineide de Andrade Moura.

O pretendente: VITOR DE SOUZA RODRIGUES, profi ssão: técnico de rede, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Abdon Rodrigues da Silva Neto e de Edilma dos Santos Souza 
Rodrigues. A pretendente: ÉRIKA SEIXAS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Sandro Humberto Seixas e de Celina Ribeiro Gomes Seixas.

O pretendente: ANDRÉ PARMEZAN NOGUEIRA, profi ssão: coordenador de 
importação, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/01/1992, residente e domiciliado em Barueri, SP, fi lho de David Aparecido Nogueira 
e de Sonia Aparecida Permezan Nogueira. A pretendente: JANAINA FLAVIA ASSIS 
LORENÇÃO CAMPOI, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ausilio Batista Campoi e de Flavia de Assis Lorenção Compoi.

O pretendente: LUIS FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: carregador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rudneia Pereira dos Santos. 
A pretendente: JENNIFER SANTOS BROTAS, profi ssão: jovem aprendiz, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elione Gomes de Brotas e de Maria do Socorro 
da Silva Santos Brotas.

O pretendente: EDMILSON JOSÉ RUFINO, profi ssão: confeccionista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 09/05/1977, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de David José Rufi no e de Isabel Maria Rufi no. A pretendente: 
MARCELA SOARES, profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: 
Itajobi, SP, data-nascimento: 21/01/1981, residente e domiciliada em Americana, SP, 
fi lha de José Soares e de Marilda Gonçalves Soares.

O pretendente: LUIZ CARLOS DIAS DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Bom Jesus da Lapa, BA, data-nascimento: 05/04/1961, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Dias da Silva e de Maria das Dôres Dias da 
Silva. A pretendente: DIONÉA SOUZA DA SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 15/08/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ribeiro da Silva e de Carmelita Souza da Silva.

O pretendente: SERGIO ROBERTO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico eletrotécnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Antonio de Oliveira e de Maria de Fatima 
Oliveira. A pretendente: DIANA CARVALHO DE OLIVEIRA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosilene Carvalho de Oliveira.

O pretendente: GUILHERME AUGUSTO NUNES REZENDE, profi ssão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Rezende e de Edneide 
Lino Nunes Rezende. A pretendente: TEREZINHA APARECIDA DE SOUZA, profi ssão: 
consultora de negócios, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 15/04/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Dionisio de Souza e de Geralda Maria Jesus de Souza.

O pretendente: CESAR MAGALHAES MEDRADO FONSECA, profi ssão: frentista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cesar Augusto Medrado Fonseca e 
de Simone Magalhaes Nascimento. A pretendente: ELIZANGELA PEREIRA SANTOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 
05/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Albenor Alves dos 
Santos e de Evanilda de Barros Pereira Santos.

O pretendente: JAMES SILVA REIS PARZIALE, profi ssão: eletricista de manutenção 
indu, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luciano Parziale e de Joana Silva 
Reis. A pretendente: CELINDA MARIA DE SOUZA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Andorinha, BA, data-nascimento: 23/07/1968, 
residente e domiciliada em Diadema, SP, fi lha de João Antonio de Souza e de Cristina 
Pereira de Souza

O pretendente: RAFAEL DO NASCIMENTO GABRIEL, profi ssão: meio ofi cial de 
refrigeração, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/12/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Denis Pereira Gabriel 
e de Iara do Nascimento Gabriel. A pretendente: GLÁUCIA EMANUELE RIBEIRO 
PELEGRINO, profi ssão: cuidadora de idoso, estado civil: solteira, Naturalidade: São 
Paulo, SP, Data-Nascimento: 20/06/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos Ribeiro Pelegrino e de Telma Pelegrino.

O pretendente: HUMBERTO BAPTISTA NOGUEIRA, profi ssão: restaurador de artes, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/06/1975, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Baptista Nogueira e de Ana 
Brigida Lopes. A pretendente: JÉSSICA DE SOUSA COELHO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Senador Camará, RJ, data-nascimento: 09/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo de Assis Coelho e de 
Veronica Moreira de Sousa.

Eduardo Moisés

Cai na malha 
fi na. O que
fi z de errado?

Após recolher uma 

série de documentos, 

fi nalmente conseguir 

entregar sua Declaração 

de Imposto de Renda 

junto à Receita Federal, 

o contribuinte recebe 

aquela fatídica noticia 

de que caiu na malha 

fi na, que nada mais é  

que um procedimento 

para verifi car 

inconsistências na 

declaração do Imposto 

de Renda. O que será 

que aconteceu? Calma! 

Provavelmente você 

cometeu um equivoco 

no preenchimento! Veja 

abaixo os erros mais 

comuns, elencados pela 

própria Receita Federal:

1) Inclusão de depen-

dentes com rendimentos 

próprios, sem inclusão dos 

rendimentos: mesmo que 
seu dependente seja isento 
(tem rendimentos abaixo do 
limite de obrigatoriedade para 
declarar, como, por exemplo, 
uma bolsa de estágio), seus 
rendimentos precisam ser 
tributados na declaração do 
titular. Tributar no ajuste anu-
al e compensar o respectivo 
imposto de renda retido rendi-
mentos que são de tributação 
exclusiva na fonte, tais como 
o 13º salário, rendimentos de 
aplicação fi nanceira e prêmios 
em loterias.

2) Ter informado os ren-

dimentos de aluguéis re-

cebidos de pessoas físicas 

no quadro de rendimentos 

tributáveis recebidos de 

pessoas jurídicas, sendo 
a fonte pagadora o CPF do 
locatário ou CNPJ da imobili-
ária ou informá-los no quadro 
de rendimentos recebidos 
de pessoas físicas, porém na 
coluna errada. Esses rendi-
mentos devem ser informados 
na coluna  Aluguéis. 

3) Carnê-leão declarado 

por mês de vencimento: 

o lançamento do carnê-leão 
deve ser realizado no mesmo 
mês em que foi recebido o 
rendimento que originou o 
respectivo recolhimento, não 
no mês em que tal recolhimen-
to efetivamente venceu. 

4) Lançar honorários por 

serviços prestados a pes-

soas físicas, preencher com 
zeros o campo CPF do benefi -
ciário do serviço ou informar 
esses valores no quadro de 
rendimentos tributáveis re-
cebidos de pessoas jurídicas, 
sendo a fonte pagadora o CPF 
do benefi ciário do serviço.  Os 
valores devem ser informados 
no quadro de rendimentos 
recebidos de pessoas físicas, 
na coluna Trabalho Não Assa-
lariado, preenchendo o CPF 
do benefi ciário do serviço. 

5) Rendimentos Rece-

bidos Acumuladamente 

(RRA): contribuinte informa 
os rendimentos e os oferece à 
tributação no ajuste anual, ape-
nas por desconhecimento dos 
efeitos da opção pela tributação 
exclusiva, muito menos gravosa 
que a normal. RRA declarados 
na fi cha de rendimentos tribu-
táveis, não na fi cha de RRA: 
lançamento equivocado pelos 
contribuintes do RRA sujeito 
à tributação exclusiva na fi cha 
de rendimentos tributáveis 
(fi cha normal de rendimentos), 
em vez de declararem na fi cha 
RRA, com a devida opção pela 
forma de tributação (exclusiva 
ou no ajuste). 

6) Pensão alimenticia: 
lançar os rendimentos no 
quadro de rendimentos tri-
butáveis recebidos de pes-
soas jurídicas, sendo a fonte 
pagadora o CPF do alimen-
tante (quando o pagamento 
é direto) ou CNPJ da fonte 
pagadora do alimentante 
(pensão alimentícia descon-
tada em folha de pagamento). 
Informar tais rendimentos 
no quadro de rendimentos 
recebidos de pessoas físicas, 

porém na coluna errada (es-
ses rendimentos devem ser 
informados na coluna Pensão 
Alimentícia e Outros.) 

7) Pecúlio declarado 

como previdência privada: 

o pecúlio também consta no 
campo de informações com-
plementares do comprovante, 
mas apenas será  dedutível a 
título de previdência privada 
o que está no campo apro-
priado. Via de regra, o pecúlio 
não é dedutível, por não se 
caracterizar como previdência 
privada. 

8) Honorários advoca-

tícios: somente é dedutível 
a parcela proporcional às 
verbas tributáveis recebidas, 
excluindo-se o valor propor-
cional às verbas isentas ou 
não tributáveis. Logo, não  é 
para ser deduzida a totalidade 
paga à titulo de honorários, 
equivoco muito comum. Em 
casos de ações na Justiça 
Federal, o contribuinte deverá 
informar o CNPJ do Banco 
pagante, não o CNPJ do réu, 
na medida que,  atualmente, 
nos rendimentos decorrentes 
de ações na Justiça Federal, 
via de regra, a DIRF é apre-
sentada pelo Banco do Brasil 
ou pela Caixa.

9) Atualização dos bens 

declarados: também é muito 
comum a atualização, a valor 
de mercado, do valor dos 
bens declarados. Como regra 
geral, deve ser declarado o 
valor histórico, conforme 
instruções no PGD. Só será 
permitida a modifi cação do 
valor anteriormente decla-
rado se ocorreram despesas 
com construção, ampliação 
ou reforma, e em casos de 
desembolso com as parcelas 
de fi nanciamento imobiliário. 
Nos casos de despesas como 
reforma, construção ou am-
pliação, estas só poderão ser 
incorporadas ao custo do 
imóvel se devidamente com-
provadas, com notas fi scais, 
recibos etc. Recomenda-se 
guardar tais documentos por 
cinco anos. 

10) Despesas médicas 

não dedutíveis: Não há 
limite de valor para a dedu-
ção de despesas de saúde, 
porém importante que o 
contribuinte apenas lancem 
valores despendidos com sua 
saúde e de seus dependentes. 
E é preciso que haja dados 
que comprovem tais valores: 
notas e recibos assinados 
pelo profi ssional de saúde, o 
nome completo, o CPF, além 
de informações do paciente.

Necessário acalmar o con-
tribuinte! O fato de estar na 
malha fi na não quer dizer que 
precisará pagar multa. Em 
muitos casos, uma declara-
ção retifi cadora bastará para 
corrigir os erros declarados. 
Apenas será aplicada multa 
quando houver Imposto de 
Renda a ser pago, ou seja, 
sem estar quitado. Nesse 
caso, o valor a ser pago pode 
ser de 20% do imposto, se a 
retifi cação ocorrer antes do 
contribuinte ser notifi cado 
pela Receita. Com a notifi ca-
ção, o valor aumenta de forma 
considerável: 75% o valor do 
imposto, a não ser que seja 
um erro muito inexpressivo. 
Em casos mais graves, pouco 
comuns, como em fraudes, 
pode ser pago de 150% a 225% 
o valor do imposto, além da 
cobrança da taxa Selic. Os 
valores sofrem acréscimos 
com a variação da taxa Selic 
na época em questão.

Caso o contribuinte entenda 
que não houve erro na de-
claração que caiu na malha, 
basta aguardar uma intimação 
do Fisco ou  se antecipar e 
agendar uma data para levar 
os documentos que compro-
vem os dados declarados, o 
que antecipa a verifi cação 
da declaração e seu integral 
processamento.

(*) Nota – Receita Federal
do Brasil

(*) Diretor da Organização
Contábil Moyses

As cisternas são sistemas de 
armazenamento de água que garantem o 

abastecimento em épocas de seca.

Mais de 3,7 mil comunidades vão 
receber cisternas a partir de julho

As instalações do Programa Cisternas, que visam garantir o armazenamento de água em comunidades carentes, 
vão começar em julho
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