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“O maior pecado, 
depois do pecado, 
é a publicação do 
pecado”.
Machado de Assis (1839/1908)
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O Banco Nacional de 
D e s e n v o l v i m e n t o 
Econômico e Social 

(BNDES) disponibiliza, des-
de ontem (10), R$ 23 bilhões 
para o Plano Safra 2019/2020, 
sendo R$ 19,6 bilhões para 
agricultura empresarial e
R$ 3,3 bilhões para agricul-
tura familiar. O total supera 
em R$ 700 milhões o valor 
destinado ao setor pelo banco 
no ano passado, e objetiva 
o fi nanciamento de investi-
mentos e custeio da produção 
agropecuária brasileira.

Todas as principais linhas 
de fomento à agropecuária 
empresarial tiveram o orça-
mento ampliado. Os juros 

BNDES disponibiliza
R$ 23 bilhões para 
Plano Safra 2019/2020

variam entre 0,5% e 4,6% ao 
ano para a agricultura familiar, 
e entre 5,25% a 10,5% para 
a agricultura empresarial. O 
BNDES vai operar em parceria 
com mais de 30 instituições 
fi nanceiras. Essa rede facilita 
o desenvolvimento de uma 
política pública de apoio ao 
setor agropecuário, na medida 
em que descentraliza o acesso 
aos recursos dos Programas 
Agropecuários do Governo 
Federal – Pagf.

Para o Programa de Moder-
nização da Frota de Tratores 
Agrícolas e Implementos 
Associados e Colheitadeiras, 
voltada para aquisição de 
máquinas e equipamentos 

agrícolas, foram destinados
R$ 7,5 bilhões; para o Pro-
grama de Desenvolvimento 
Cooperativo para Agregação 
de Valor à Agropecuária, que 
envolve cooperativas agrope-
cuárias, os recursos somam 
em torno de R$ 1 bilhão; o 
Programa ABC, destinado às 
práticas agrícolas para redu-
ção das emissões de gases 
contará com R$ 746 milhões; 
e o Programa de Incentivo 
à Inovação Tecnológica na 
Produção Agropecuária, que 
abrange iniciativas inovadoras 
em agropecuária, terá R$ 750 
milhões.

Mais de R$ 13 bilhões foram 
aprovados pelo BNDES no 

O total supera em R$ 700 milhões o valor destinado ao setor pelo banco

no ano passado.

Plano Safra 2018/2019, encer-
rado no último dia 30 de junho, 
atingindo 35 mil operações. 
Para o Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf), o banco 
aprovou em torno de R$ 3,2 
bilhões em mais de 70 mil 
operações. O BNDES observou 
que graças ao processo de 

modernização digital iniciado 
em 2017, 70% das operações 
de fi nanciamento a produto-
res rurais já são aprovados 
em tempo real (ABr).

Nota Fiscal Paulista 
Os usuários cadastrados na Nota 

Fiscal Paulista já podem consultar 
no site (portal.fazenda.sp.gov.br/
servicos/nfp) os bilhetes com que 
irão concorrer ao sorteio do mês de 
julho. A 128ª extração do programa 
acontecerá no próximo dia 15 e 
distribuirá R$ 6,7 milhões em 655 
prêmios. Participam do sorteio os 
8.953.965 consumidores cadas-
trados que efetuaram compras no 
mês de março. 

A 17ª Festa Literária In-
ternacional de Paraty (Flip) 
começou ontem (10) e vai 
até o próximo domingo (14). 
A sessão de abertura do Pro-
grama Principal da Flip foi 
na noite de ontem, no Audi-
tório da Matriz, com a mesa 
Canudos, com participação 
da crítica literária Walnice 
Nogueira Galvão, autora de 
mais de 40 livros, dos quais 
12 são dedicados ao escritor 
Euclides da Cunha, grande 

homenageado do evento 
este ano. 

Haverá programações gratui-
tas por toda a cidade. O Progra-
ma Educativo, a Flip+, as Casas 
Parceiras e a Praça Aberta são 
alguns exemplos de atividades 
da festa com acesso livre para 
o público visitante e moradores 
do município. No Auditório da 
Praça, junto à Igreja Matriz, 
ocorrerão mesas literárias e 
shows musicais, também com 
entrada liberada (ABr).

O escritor Euclides da Cunha é o grande homenageado

do evento este ano.

A Itália é o país da União Eu-
ropeia que mais concedeu cida-
dania a cidadãos brasileiros no 
ano de 2017, revelaram dados 
do Escritório de Estatísticas 
da União Europeia (Eurostat) 
divulgados ontem (10). De 
acordo com o relatório, de um 
total de 21.593 brasileiros que 
pediram cidadania em países da 
UE 46% solicitaram à Itália. Ao 
todo, 9.936 pessoas ganharam 
o direito de ser italianas em 
2017, última data a ter dados 
compilados. 

Os dados ainda informam 
que, além da Itália, Portugal 
(6.084), Espanha (1.294), 
Alemanha (1.169), Reino 
Unido (898) e França (819) 
estão entre os países que mais 

concederam cidadanias a bra-
sileiros em 2017. No ranking, 
ainda consta Bélgica (362); 
Holanda (284); Suécia (273); 
Irlanda (264); Dinamarca (54); 
Finlândia (49); Áustria (39); 
Luxemburgo (30); Grécia (11); 
Hungria (8); Polônia (6); Malta 
(4); Chipre (3); Eslováquia (2); 
Eslovênia e Croácia (1 cada).

Ainda segundo o Eurostat, 
em 2017, o Brasil ocupou o 
oitavo lugar na lista de países 
que receberam mais cidadanias 
da UE, que, na ocasião, con-
templou 825.447 pessoas no 
total. Na Itália, por sua vez, o 
país da América do Sul ocupa 
o terceiro posto no ranking dos 
mais benefi ciados pela cidada-
nia (ANSA).

Dados de 2017 foram revelados em relatório do Eurostat.

Em meio a projetos de expan-
são e para fazer seus primeiros 
carros elétricos, a montadora 
italiana Fiat, parte integrante 
do grupo Fiat Chrysler Auto-
mobiles (FCA), completa 120 
anos de história hoje (11). 
Fundada por Giovanni Agnelli, 
membro de uma das famílias 
mais poderosas da Itália, a Fiat 
iniciou sua trajetória em 11 de 
julho de 1889, em Turim.

Seu nome é um acrônimo 
para “Fábrica Italiana de Au-
tomóveis Turim”, e a empresa 
se tornou o principal grupo 
automotivo da Itália, com forte 
presença também no mercado 
sul-americano, especialmente 
no Brasil, onde opera desde 
1976, com sua instalação em 
Betim (MG). Para celebrar 
os 120 anos da montadora, 
os correios italianos lançaram 
um selo com uma imagem 

Fiat 500, um dos símbolos da 

montadora italiana.

Arquivo/ABr

Tomaz Silva/ABr
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O líder da maioria na Câmara, 
deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), confi rmou o fecha-
mento de um acordo para suavi-
zar as regras de aposentadoria 
para os policiais e agentes de 
segurança que servem à União. 
A categoria poderá aposentar-
-se com idade mínima de 53 
anos para homens e 52 anos 
para mulheres. Eles também 
terão pedágio de 100% na regra 
de transição. 

Dessa forma, o policial que se 
aposentaria em dois anos pelas 
regras atuais teria de trabalhar 
mais dois anos para passar 
para a inatividade a partir da 
promulgação da reforma da 
Previdência. As carreiras be-
nefi ciadas abrangem policiais 
federais, policiais legislativos, 
agentes penitenciários da 
União e policiais rodoviários 

Situação e Oposição debatem na Câmara.
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A produção nacional de mo-
tocicletas aumentou 8,4% no 
primeiro semestre, totalizando 
536.955 unidades. No mesmo 
período do ano passado, foram 
produzidas 495.420 motocicle-
tas. De acordo com a Abraciclo, 
em junho, foram produzidas 
67.991 motocicletas, corres-
pondendo a uma alta de 35,4% 
sobre o mesmo mês de 2018 
(50.208 unidades). Na compa-
ração com maio (100.997 uni-
dades), houve recuo de 32,7%, 
resultado do menor número de 
dias úteis em junho e das férias 
parciais nas fábricas.

“Esse desempenho está as-
sociado a uma demanda que 
vem evoluindo desde o segundo 

O ritmo refl ete o aumento da concessão de crédito

nas operações de varejo.

Marcelo Camargo/ABr

Líder da maioria confi rma acordo 
para aposentadoria de policiais

ele, a retirada dos principais 
pontos de confl ito, como a mu-
dança na aposentadoria rural 
e no Benefício de Prestação 
Continuada (BPC), aumentou 
as chances de aceitação do tex-
to da comissão especial. Para 
ele, o texto atual conseguiu 
preservar os principais direitos 
sociais, mantendo uma econo-
mia elevada para os próximos 
dez anos.

“As pesquisas de opinião que 
saíram também ajudam. Alguns 
estados deram uma presença 
de movimentos pró-reforma. 
Isso só ajuda. Os principais pon-
tos de confl ito foram retirados. 
A gente conseguiu construir 
um texto com preservação de 
direitos, mas com potência fi s-
cal grande. Vai ter pouco mais 
de R$ 900 bilhões de economia 
[em dez anos]”, declarou (ABr).

federais. 
Policiais militares e bombei-

ros foram excluídos da reforma 
da Previdência e terão as regras 
definidas pelos estados. “A 
informação que tenho é que 

categoria aquiesceu. Toparam, 
por isso está sendo cuidado no 
texto”, disse o líder.

O líder da maioria disse ter 
confi ança na aprovação da re-
forma da Previdência. Segundo 

Itália é o país da UE 
que mais concede 

cidadania a brasileiros

Fiat completa 120 anos de 
história e mira expansão

representando o Fiat 3½ HP, 
primeiro automóvel lançado 
pela empresa. Com tiragem 
de 400 mil exemplares, o selo 
é válido para encomendas com 
destino a países da Europa e do 
Mediterrâneo.

“A história da Fiat é o motor 
de diversos outros aconteci-
mentos. É uma história que 
supera as fronteiras do automo-
bilismo para entrar no cotidiano 
não apenas da Itália, como de 
todo o mundo”, disse na semana 
passada o presidente da FCA, 
John Elkann. A efeméride 
acontece duas semanas antes 
do aniversário de um ano da 
morte de Sergio Marchionne, 
considerado o responsável 
por salvar a Fiat da falência, 
em 2004, e a transformar em 
um dos principais grupos au-
tomotivos do mundo, capaz de 
comprar a gigante americana 
Chrysler, em 2009.

A fusão entre as duas empre-
sas foi concluída em outubro de 
2014, dando origem à FCA, que 
tem sede legal em Amsterdã, 
na Holanda, e base fi scal em 
Londres, no Reino Unido. O 
grupo inclui marcas como Alfa 
Romeo, Dodge, Jeep, Maserati 
e Ram. Recentemente, a FCA 
fez uma proposta para se fundir 
à Renault, mas o projeto esbar-
rou na indecisão do governo da 
França (ANSA).

Paraty sedia até domingo 
a 17ª edição da Flip

Produção de motocicletas 
aumentou 8,4%

no primeiro semestre

semestre do ano passado. O 
ritmo atual sinaliza a retomada 
consistente dos negócios e é re-
fl exo do aumento da concessão 
de crédito nas operações de 
varejo”, afi rmou o presidente da 
Abraciclo, Marcos Fermanian. 

As vendas no atacado (con-
cessionárias) atingiram 528.720 
unidades, alta de 17,2% ante o 
resultado do mesmo período do 
ano passado (451.318 unida-
des). Em junho, o volume foi 
de 72.115 unidades, represen-
tando aumento de 41,9% ante 
o mesmo mês de 2018 (50.833 
unidades). Na comparação com 
maio, quando foram enviadas 
às lojas 95.697 motocicletas, 
houve queda de 24,6%.

O levantamento mostrou 
ainda que, de acordo com o Re-
navam, no primeiro semestre, 
foram emplacadas 530.034 mo-
tocicletas, com um crescimento 
de 16% ante o mesmo período 
de 2018 (456.729 unidades). 
Em junho, foram licenciadas 
80.023 motocicletas, 8% a mais 
do que o mesmo mês do ano 
passado (74.069 unidades). Na 
comparação com maio (97.989 
unidades), houve uma baixa de 
18,3% (ABr).
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A questão das taxas
de juros e do câmbio

No Brasil da pré-

globalização, produzia-

se e consumia-se mais, 

pois a renda não estava 

tão travada, mas havia 

a elevada dívida externa 

a juros pesados

A inflação foi surgindo 
com as emissões des-
tinadas a pagar dólares 

das exportações que eram 
utilizados nos resgates da 
dívida externa. O dólar caro 
promovia exportações, mas 
para comprar os dólares para 
pagar a dívida o governo emitia 
e infl acionava. Algo precisava 
ser feito, então surgiu a dola-
rização que no Brasil se deu 
com o Plano Real. 

Com o dólar artifi cialmente 
barato, os eleitores fi caram ilu-
didos. A ilusão durou até 2015. 
Em 2019, a realidade se mostra 
brutal. Fábricas fecharam, 
cortando os empregos. É um 
fenômeno mundial; tudo vem 
pronto de fora. Se os empregos 
desaparecem, algo têm de ser 
feito. Com a queda na renda, 
o consumo estagnou, mas a 
dívida chegou ao topo. O mer-
cado teme que haja insolvência 
com os juros praticados, já está 
quase impagável.

No livro ‘A Construção Po-
lítica do Brasil’, o economista 
Bresser Pereira afi rma que 
Lula errou ao manter os juros 
altos e o câmbio apreciado, e 
com esse simples erro, também 
mantido por Dilma, estamos 
com a economia estagnada, dí-
vida enorme e atraso geral. No 
câmbio, a taxa de juros infl uen-
cia a lei da oferta e procura. Se 
os juros caem, cai a procura 
e a moeda se desvaloriza; no 
inverso, elevando-se os juros, 
cresce o movimento de procu-
ra pela moeda, valorizando-a. 

No Brasil, o real foi mantido 
valente à custa de juros eleva-
dos. Não fosse isso, há tempos 
o dólar teria ultrapassado a 
casa dos quatro reais. É o que 
poderia ter acontecido se o BC 
tivesse baixado a taxa Selic 
dos atuais 6,5%. No passado, o 
padrão ouro mantinha estabili-
dade no câmbio, mas a criação 
de moeda se tornava grande 
obstáculo para a estabilidade 
dos valores cambiais. 

Atualmente, as taxas de 
juros exercem forte infl uência 
no mercado de moedas que 
revoam pelo mundo em busca 
de melhores ganhos, mas isso 
impacta no comércio externo 
dos países, favorecendo ou 
difi cultando as exportações. 
Agora estão surgindo as crip-
tomoedas, que circulam sepa-
radas da rede bancária. A libra, 
a nova criptomoeda que está 
sendo criada para ser ancorada 
nas contas do Facebook, vai 

surgir da troca por dólar ou 
euro. Essa criptomoeda seria 
para facilitar a vida ou repre-
senta mais uma grande jogada?

Muitos economistas reco-
nhecem que o Brasil está com 
a dívida descontrolada, devido 
à dose cavalar de juros com 
seus efeitos negativos sobre a 
atividade econômica. É preciso 
conter a sangria, eles dizem. 
Está certo. Mas e o resto da 
economia detonada desde a 
prática da valorização do real 
com juros elevados, como vai 
fi car?

No século 21, prenuncia-se 
o surgimento de nova guerra 
cambial, que no fundo é um 
processo de desvalorização 
para fomentar as exportações. 
O presidente dos Estados Uni-
dos, Donald Trump, se pronun-
cia contra o “dólar tão forte” 
criticando a política monetária 
da Reserva Federal (Fed), 
depois de o banco central 
norte-americano ter aprovado 
elevações das taxas de juros ao 
longo do ano passado. 

A elevação dessas taxas 
incentiva investimentos em dó-
lares, impulsionando o valor da 
moeda norte-americana, mas 
afetam as exportações. É com-
preensível que o BC do Brasil 
esteja cauteloso diante desse 
cenário de provável baixa nas 
taxas de juros. A instabilidade 
cambial tem provocado graves 
distúrbios na economia. Falar 
em moeda única pressupõe a 
eliminação da moeda nacional 
por uma geral. Mas quem fi ca-
ria com o controle e emissão 
dessa moeda? 

Certamente teria um poder 
maior do que teve a libra e 
que tem o dólar acossado pelo 
euro e yuan. Algo precisa ser 
feito. O Brasil e sua população 
já enfrentaram perdas enor-
mes, difi culdades e atraso em 
decorrência do sistema cam-
bial adotado. Está claro que 
sofremos drenagem nos juros 
e empregos. O efeito da des-
truição industrial e produtiva 
do Brasil é visível a olhos nus, 
basta ver a região do ABC em 
paralelo à cidade de Detroit. 

Temos de sair do estágio de 
economia das padarias, dos 
cabeleireiros e manicures, e 
das lojas de importados nas 
esquinas. Atrasamos a produ-
tividade e o desenvolvimento 
tecnológico. Hora de limpar a 
casa, afastar os maus gestores, 
fazer ajustes, retirar o Brasil de 
sua rota declinante.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites

(www.library.com.br) e
(www.vidaeaprendizado.com.

br). É autor dos livros: Nola – o 
manuscrito que abalou o mundo; 

Desenvolvimento Humano; O Homem 
Sábio e os Jovens; O segredo de 

Darwin, entre outros
(bicdutra@library.com.br);

Twitter: @bidutra7
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News@TI
Fintech abre 100 novas vagas de emprego 
@ A ROIT Consultoria e Contabilidade abriu 100 novas vagas de emprego 

em suas unidades no país. As vagas são para diferentes áreas e para as 
cidades de Curitiba, Brasília e São Paulo. A empresa, fundada em Curitiba em 
2016, passou por mudanças nos últimos meses, e baseada em Inteligência 
Artifi cial transformou-se em Fintech, ofertando uma tecnologia inédita 
que automatiza todo o fl uxo contábil, fi scal e fi nanceiro das empresas. As 
oportunidades são para cargos nas áreas de tecnologia, contábil e fi scal. 
Os interessados devem enviar currículo para recrutamento@roit.com.br

“Uber” dos serviços domésticos começa expansão
@Quem é que nunca teve problema para encontrar um bom prestador 

de serviço? Até mesmo trabalhos básicos como instalar um chuveiro 
ou desentupir uma pia podem se transformar em uma verdadeira epopeia. 
Agora, imagine usar uma espécie de rede social para fazer orçamentos 
e, a partir do preço e da avaliação dada por outros clientes, negociar 
e fechar o serviço, sem sair de casa. É a isso que se propõe o Triider, 
startup que acaba de chegar em Curitiba (PR), de onde vai começar a 
sua expansão para o restante do país. Com mais de três anos desde sua 
criação, a plataforma, que teve o início de sua história no Rio Grande 
do Sul – em Porto Alegre e em Canoas – já movimentou R$ 3 milhões e, 
em princípio, na capital paranaense vai cadastrar profi ssionais das áreas 
elétrica, hidráulica, marido de aluguel e montador de móveis – a expan-
são dos demais serviços oferecidos deve ocorrer conforme a demanda 
crescer. No estado de origem, 80 novos negócios têm sido fechados por 
dia por meio da plataforma (www.triider.com.br).

ricardosouza@netjen.com.br

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Esqueça produtos e serviços, a 
concorrência no século XXI será 
entre os modelos de negócios

O Darwinismo Digital, conceito que surgiu no início dos anos 2000 e que explica a era na qual a 
tecnologia e a sociedade evoluem mais rapidamente do que o mercado consegue acompanhar, refl ete 
o cenário no qual as empresas em todo mundo se encontram

Inclusão social e educação ganham novos aliados em projeto desenvolvido pelo FIT 
Em maio deste ano, o FIT anunciou o início 

da fase de testes de seus primeiros pilotos, 
em prol da inclusão social. Os testes da pri-
meira fase de dois produtos de uma só vez, 
agitaram o mês no Instituto de Tecnologia, 
em Manaus. 

Um dos projetos, batizado de Beethoven é 
um game que propõe uma missão espacial, 
em que a conquista de cada planeta requer a 
conclusão de algumas atividades. Mas tem um 
detalhe: os desafi os são dados em libras (Lin-
guagem Brasileira de Sinais) e o jogador deve 
mostrar que aprendeu, para mudar de fase. O 
jogo se baseia em ajudar a Mariana, um avatar, 
a completar suas atividades e assim conseguir 
vencer cada etapa até conquistar toda a galáxia.

“Percebemos em nossa pesquisa que, apesar 
da língua de sinais ser muito usada entre sur-
dos, nem todos tem o conhecimento nivelado 
dos sinais e isso difi culta o convívio dessas 
pessoas até mesmo entre elas. Olhamos para 

este projeto como uma contribuição para toda 
a sociedade. A educação deve ser inclusiva 
em todas as suas formas. Acreditamos que 
um jogo lúdico e ao mesmo tempo educativo, 
pode preparar melhor a criança defi ciente 
para o início da vida escolar e também ensina 
quem convive com ela a lidar melhor com as 
limitações humanas – que nem sempre são as 
que vemos, de maneira mais igual.” – diz Carlos 
Ohde, Diretor de Inovação do FIT.

Autonomia e inclusão, são desafi os que a 

tecnologia pode ajudar a resolver

Além do jogo, que pode ser jogado em con-
soles de video game ou no PC, o FIT ainda 
desenvolveu um kit com óculos e bengala 
inteligentes. É o projeto Braille, que poderá 
trasformar a maneira como defi cientes visuais, 
em qualquer grau, vão e veem. Os óculos, ou 
como é chamado lookear – junção das palavras 
olhar e ouvir do inglês -  têm sensores que, em 

contato com a pele, emitem sons e vibrações 
que se intensifi cam, de acordo com a aproxima-
ção e altura de um obstáculo. Essas vibrações 
e sons, são capazes de projetar no cérebro uma 
imagem, muito parecida com a do ambiente 
onde uma pessoa estiver. A solução também usa 
inteligência artifi cial para reconhecer objetos. 
Com isso, o defi ciente não somente sabe que 
existe um obstáculo, mas o ouve. Assim inde-
pendente da altura e distância dessa barreira, 
pessoas que perderam ou nunca tiveram a visão, 
conseguem transitar de forma mais indepen-
dente, com autonomia, entre os ambientes. 
Como no exemplo anterior, a experiência de 
campo, também foi trazida para este projeto: 
muitos cegos se sentem mais seguros com suas 
bengalas e isto poderia inibir a disposição para 
uma possível transição. Pensando nisso o FIT 
desenvolveu também uma bengala inteligente, 
que conectada a um aplicativo, envia informa-
ções "narrando"o ambiente.

Luis Carlos Nacif (*)

Como exemplos, vimos impérios 
corporativos - de marcas como 
Blockbuster, Kodak, Nokia, entre 

outras -, ruírem por não prestarem aten-
ção às mudanças desses dois agentes, que 
juntos estão moldando os novos modelos 
de negócios, e que abriram espaço para 
startups como Uber, Nubank e Netfl ix.

Essas companhias, que surgiram na 
última década e se tornaram verdadeiras 
gigantes dos setores onde atuam, estão 
consolidando uma nova forma de economia, 
voltada à agilidade e centrada no cliente, 
e na qual produtos e serviços são fi guras 
em uma vitrine, enquanto o que realmente 
agrega valor aos negócios é a experiência 
do cliente ou Customer Experience (CX).

Afi nal, com a tecnologia tão presente em 
nossas vidas, no formato de dispositivos e 
aplicativos móveis, sensores inteligentes, 
transmissões e vídeos online, redes sociais 
etc., nos bombardeando com informações 
em tempo real sobre assuntos que pare-
cem não ter fi m, do último fi lme de heróis 
até modas gastronômicas e cotações de 
investimento, a interação entre empresas 
e clientes está passando por uma transição 
sem precedentes, na qual a velocidade das 
respostas - seja para tirar uma dúvida, 
achar dados sobre determinado produto ou 
cancelar um serviço - se tornou o principal 
diferencial competitivo.

Diante desse cenário, fi ca claro que 
a concorrência entre as empresas está 
migrando para o campo dos modelos de 
operação, que visam fornecer qualidade 
de atendimento, facilidade de escolha, 
rapidez na contratação, simplifi cação de 
procedimentos (menos burocracia), fl exi-
bilidade e transparência na comunicação. 

Isso tudo para colocar o poder de decisão 
nas mãos dos consumidores. De preferên-
cia “na palma da mão”. É este o modelo de 
negócios que o cliente busca.

Contudo, essa transformação só pode 
ser alcançada por meio da fl exibilização 
de processos antes engessados, compre-
ensão do perfi l dos clientes e adoção de 
tecnologias disruptivas aderentes aos 
negócios, para que as companhias possam 
focar totalmente em seus core business.

Mas apesar de ser uma tarefa difícil, 
acompanhar essa evolução não é impossí-
vel. Como é o caso dos canais de TV que 
estão apostando em plataformas de strea-
ming, à exemplo da Netfl ix; ou companhias 
de táxi que se reinventaram para competir 
com os aplicativos de mobilidade, como 
o Uber; e mesmo os bancos que estão se 
tornando centros de tecnologia e atendi-

mento para competir com as fi ntechs, tal 
qual o Nubank. 

Como acontece na seleção natural, a 
mudança dos modelos de negócios, para 
atender as novas demandas de consumo, 
é fundamental para que as companhias 
possam sobreviver e continuar ofertando 
seus produtos e serviços. Agora, se você não 
sabe por onde começar essa transformação, 
procure um parceiro com capacidade para 
entender seu momento no mercado, que 
forneça as tecnologias necessárias para 
alavancar as áreas críticas às operações da 
sua empresa, e que de preferência tenha 
experiência em relação à Transformação 
Digital. Caso contrário, você corre o sério 
risco de ser o próximo café da manhã do 
concorrente.

E aí, preparado para caçar ou ser caçado?

(*) É presidente da Microcity.

Blog Vindi

A transformação só pode ser alcançada por meio da fl exibilização de processos antes 

engessados, compreensão do perfi l dos clientes e adoção de tecnologias

disruptivas aderentes aos negócio

Quinta temporada do Metal Pass de Heavy 
Metal Machines com novo personagem

Após as grandes batalhas 
travadas contra o tanque 
de guerra Peacemaker em 
Belic Storm, os pilotos de 
Metal City vão à praia para 
aproveitar suas merecidas 
férias de verão em Rockaway 
Beach, a quinta temporada 
do Metal Pass de Heavy 
Metal Machines (HMM), 
MOBA de batalha de carros 
free-to-play da brasileira 
Hoplon. Desde ontem, 10, 
os gamers têm à disposição 
uma série de conteúdos 
inéditos, como o persona-
gem Vulture, a arena Metal 
God com temática litorânea, músicas no menu principal, a 
ferramenta Emotes e 107 recompensas, como lores, skins, 
sprays, efeitos, bordas de avatar e artworks. O trailer de
apresentação de Rockaway Beach pode ser visto 

e m  h t t p s : / / y o u t u . b e /
METtD4iFfdI.

Uma das principais novi-
dades da quinta temporada, 
Vulture é o último membro 
da Vulture Blades MC, 
gangue de motoqueiros ca-
çadores de recompensas. O 
personagem teve sua alma 
transferida para um golem, 
evitando sua morte e per-
mitindo que continuasse 
sua busca pela eternidade 
e sua caça a pilotos, agora 
em Metal City.

“Batalhar com uma mo-
tocicleta pelas arenas de 

Metal City era um desejo antigo da comunidade. Graças ao 
feedback dos jogadores, pudemos agregar esse conteúdo ao 
game e tornar a experiência de jogo ainda mais variada e 
desafiadora”, disse Rodrigo Campos, CEO da Hoplon.
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D - Mini Weddings
Casar em um restaurante tem se tornado uma tendência comum entre 
noivos que desejam celebrar a sua união em locais intimistas, refl etin-
do o bom gosto do casal e o seu estilo único, além de surpreender os 
convidados por meio de uma excelente gastronomia. Para acompanhar 
essa tendência, o Restaurante Margot Bistrot, (R. Antônio de Macedo 
Soares, 1683, Campo Belo), traz em estilo parisiense um elegante am-
biente para realizar seu mini wedding. Os proprietários cuidam de cada 
evento, acolhem os noivos e colaboram com todo o projeto do casamento, 
tonando-o ainda mais especial. 
Mais informações: (www.margotbistrot.com.br).

E - Tirolesa no Palmeiras
Subir na arquibancada superior do Allianz Parque e garantir uma vista 
panorâmica, muita gente quer. Mas deslizar por uma tirolesa que sai do 
ponto mais alto do gol norte será um desafi o que apenas os mais cora-
josos irão encarar. Um zip-line instalado em um dos principais cartões 
postais de São Paulo está aberto ao público entre os próximos dias 12 
e 26.  A brincadeira faz parte de um projeto maior lançado em parceria 
com a Arena Experience. A ideia é abrir as portas do estádio para que as 
pessoas possam viver experiências, como ser um jogador de futebol por 
um dia, descer da cobertura de rapel e até encontros com grandes ídolos 
do Palmeiras. Quem tiver coração forte, pode garantir uma das 150 vagas 
na bilheteria do tour, ao lado do portão A, ou em (bit.ly/Tirolesa_AZP). 

F - Troca de Livros
Como parte de sua plataforma #LerFazBem, a Saraiva, rede varejista 
de educação, cultura e entretenimento, promove o incentivo à leitura 
e acesso ao livro por meio da ação ‘Troca Livros’. Válida para as lojas 
físicas, a iniciativa acontece até o próximo dia 14, e convida os consu-
midores a doarem seus livros usados em troca de 20% de desconto na 
compra de um livro novo. As obras doadas nas lojas serão repassadas 
para instituiçõescomo: Projeto Criança Aids (São Paulo), Associação 
Educacional e Benefi cente Vale da Benção (Sorocaba) e Grupo de As-
sistência à Criança com Câncer (Natal), Lar Anália Franco de Londrina 
(Londrina), entre outras. Para mais informações, acesse: (www.saraiva.
com.br/trocalivros).

A - Grandes Lideranças
Estão abertas as inscrições gratuitas para os interessados em partici-
par do Lidera, encontro que reunirá algumas das principais lideranças 
transformadoras do Brasil para debater o fortalecimento de uma cultura 
de protagonismo, excelência e impacto. 150 jovens serão selecionados 
para participar das atividades. Já estão confi rmados o professor da 
Universidade de Harvard e autor dos livros “Pipeline da Liderança” e 
“Execução”, Ram Charan; além de Angela Duckworth, autora de “Garra” 
e professora da Universidade da Pensilvânia, e o técnico Bernardinho. O 
evento ocorrerá no dia 5 de agosto, e os interessados devem se inscrever 
pelo link: (http://bit.ly/2Nq0WQm). 

B - Vinhos Argentinos 
Nos dias 6 e 7 de setembro, acontece em Puerto Iguazú, Misiones, cidade 
que faz fronteira com o Brasil, o 5º ODA al Vino. Evento que cresce a cada 
ano e tem se tornado referência da propagação das bodegas Argentinas e 
suas mais variadas produções. Este ano, os participantes poderão provar, 
conhecer e receber explicações de várias vinícolas. Quem participa do 
evento substitui seu ingresso logo na entrada por uma taça, e percorre os 
corredores do espaço de exposições para degustar e eleger seus vinhos 
preferidos, entre as mais diversas vinícolas e seus milhares de rótulos. 
Participação de vinícolas das regiões de Mendoza, San Juan, Salta, La 
Rioja, Patagônia e Córdoba. Mais informações: (www.odaalvino.com.ar). 

C - Genéricos e Similares
A Cimed acaba de assinar contrato de um fi nanciamento no valor de 
R$ 100 milhões com BNDES para a construção de nova fábrica. A nova 
unidade, assim como a atual, estará localizada em Pouso Alegre/MG, 
num espaço de mais de 283 mil m², destinado à produção de medica-
mentos sólidos orais (comprimidos) genéricos e similares. A unidade foi 
pensada para os próximos 30 anos, a partir de inovações, tecnologias de 
automação e padrões internacionais, que impactará de forma positiva o 
custo dos produtos. A conclusão da obra está prevista para dezembro 
de 2020 e o início das operações é estimado para abril de 2021, com 
a criação de 500 novos postos de trabalho direto. Outras informações: 
(www.grupocimed.com.br).

G - Programa de Trainee
A Caedu, rede de lojas varejista com opções de moda para toda a família, 
acaba de anunciar a abertura do seu processo de trainee para gerente de loja 
e supervisor. A empresa busca talentos que não tenham medo de “colocar 
a mão na massa”, inquietos, que gostem de desafi os e estejam dispostos a 
ser parte de um ambiente em constante transformação, sempre em busca 
de evoluir e melhorar a qualidade do ambiente de trabalho, e também dos 
serviços oferecidos ao cliente. Ao todo são cerca de 30 vagas disponíveis 
que devem ser preenchidas até fi nal de julho 2019. Os interessados podem 
inscrever-se nas vagas pelo site (https://jobs.kenoby.com/traineecaedu).

H - Recarga para Bikes
A Vela, fabricante de bikes elétricas para rodar em grandes centros urba-
nos, está com uma novidade. Criou um novo modelo de estação de recarga 
rápida, que será colocado em cafés. O usuário da Vela vai até algum café, 
previamente cadastrado e disponíveis no site da empresa, e carrega a ba-
teria da bicicleta sem custos. Em apenas 10 minutos de recarga, a bateria 
tem o equivalente a 10km de autonomia, a pessoa não precisa esperar 2 a 
3 horas pela carga. O custo de energia elétrica dessa carga é de apenas 5 
centavos, arcados pelo estabelecimento que, em contrapartida, atrai clientes 
e aumenta a possibilidade de potenciais vendas. Objetiva oferecer seguran-
ça de autonomia aos clientes. Saiba mais em: (https://velabikes.com.br/).

I - Investimentos em PPP
O curso Investimentos em Parcerias Público-privadas foi desenvolvido pelo 
Insper, em parceria com a Católica Lisbon School of Business & Economics 
e com a Radar PPP. Será apresentada a lógica de estruturação e gestão 
dos contratos de PPP, dando uma maior autonomia aos participantes para 
avaliar oportunidades de negócio, riscos e rentabilidade, além de suas 
particularidades normativas e regulatórias. O aprendizado será consolidado 
por meio de diversos estudos de caso, e análise de experiências exitosas e 
malsucedidas. Será entre 21 e 23 de agosto, das 9h às 18h, em sua sede, 
na Rua Quatá, 300 - Vila Olímpia. Informações tel. (11) 4504-2400.

J - Ciências Agrárias
Entre os dias 10 e 12 de setembro, acontece o 17º Cicam – Congresso de 
Iniciação Científi ca em Ciências Agrárias, Biológicas e Ambientais. A inicia-
tiva é do Instituto Biológico da Secretaria de Agricultura e Abastecimento 
do Estado. A edição chega focada em tecnologias, com palestras sobre 
nanotecnologia na produção, realidades e tendências da agricultura digital e 
internet das coisas. O melhoramento genético tanto animal quanto vegetal 
também ganha espaço nos três dias de evento. O público-alvo é formado 
por estudantes de graduação e interessados nas áreas de sanidade animal, 
vegetal, proteção ambiental, pragas urbanas, museologia e história da 
ciência e RH. Informações e inscrições em: (http://eventos.fundepag.br/).    
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Casar em um restaurante tem se tornado uma tendência comum entre 

A - Grandes Lideranças
Estão abertas as inscrições gratuitas para os interessados em partici-

Desde que iniciei minha 

jornada como biógrafo, 

tenho percebido que 

existe um fator comum 

na vida da maioria dos 

meus biografados que é 

o “acaso”

O acaso é, na simples de-
fi nição do dicionário, 
um acontecimento 

casual, não planejado e que, 
na minha concepção, é capaz 
de se tornar o fator determi-
nante para o sucesso na vida 
de uma pessoa. O acaso é 
representado, sem dúvidas, 
pelo acontecimento de algo 
inesperado. É, entretanto, 
uma chance que só pode ser 
aproveitada por alguém aten-
to, otimista e criativo, que no 
acaso percebe a possibilidade 
de transformá-lo em redire-
cionamento de caminho e 
bons resultados.

Durante a minha trajetória, 
pude perceber que os grandes 
empreendedores aproveitam 
suas próprias dores para criar 
soluções criativas, são capa-
zes de inovar e trazer algo 
de diferente ao segmento em 
que atuam. Isso signifi ca que, 
onde os outros encontram 
problemas, eles encontram 
soluções. Exemplo disso 
é o empresário Ueze Elias 
Zahran, nascido em Campo 
Grande/MS. Cansado de ver 
a mãe ariando panelas que 
fi cavam sujas por causa da 
fuligem do fogão à lenha, 
resolveu presenteá-la com 
um fogão a gás, comprado 
em uma ida para São Paulo.

A mãe, que também sofria 
por ter que carregar madei-
ras para acender o fogão, 
ao ganhar o presente, fi cou 
maravilhada: com a chama 
azul acesa; nunca mais suas 
panelas fi cariam manchadas. 
Ele, jovem atento e empreen-
dedor, pensou: “Se a minha 
mãe está nesta alegria toda, 
imagina como não ficarão 
outras mães que comprarem 
ou ganharem um fogão a gás!”. 

Neste momento, a partir 
de uma “obra do caso” e 
do senso de oportunidade, 
nasceu a Copagaz - uma das 
principais companhias de gás 
do Brasil. Outro exemplo, é 
o Mr. Fisk, das escolas de 
idiomas Fisk e PBF. Apesar do 
seu mestrado e sua graduação 
em relações internacionais, 
depois de voltar da Segunda 
Guerra Mundial, sentia-se 
infeliz profissionalmente, 
como um simples funcionário 
num pequeno escritório de 
contabilidade. 

Em uma oportunidade em 
que esteve no Brasil, visi-
tando a mãe e o irmão que 
trabalhavam no consulado 
dos Estados Unidos em São 
Paulo, viu no jornal um anún-
cio da Texaco à procura de um 
funcionário que falasse inglês 
fl uentemente. Aproveitando 
uma oportunidade inespera-
da, candidatou-se à vaga, foi 
contratado. Tempos depois, 
começou a dar aulas de inglês 
para reforçar o orçamento 
e acabou transformando o 
“bico” numa carreira empre-
endedora de enorme sucesso.

Esses são apenas dois 
exemplos de como o acaso 
pode dar uma “ajudinha” na 
sua vida ou na vida de qual-
quer pessoa. Desde que, é 
claro, você esteja disposto 
a dar a sua contribuição ao 
acaso também.

Penso que os grandes em-
preendedores acreditam que 
irão “pegar estrelas no céu” 
com as mãos e conseguem. 
Isso porque, além de ter uma 
fé inabalável de que seus pla-
nos irão dar certo, eles agem, 
tomam atitudes. 

Infelizmente, muitos ar-
rumam desculpas, dizendo 
que as estrelas estão muito 
altas, que o braço é curto... 
já pensou nisso?

(*) - Biógrafo e palestrante, é formado 
em Jornalismo e Administração 
de Empresas, pós-graduado em 

Liderança e Gestão de Pessoas e 
Equipes, foi repórter esportivo na TVs 

Band, SBT e SporTV
(www.eliasawad.com).

Elias Awad (*)

Ela é inferior ao 0,13% de 
maio e ao 1,26% de junho 
do ano passado. É o me-

nor percentual mensal desde 
novembro de 2018 (-0,21%). 

Segundo dados divulgados 
ontem (10), no Rio de Janeiro, 
pelo IBGE, o IPCA acumula 
infl ação de 2,23% no ano e de 
3,37% em 12 meses.

As defl ações (quedas de pre-
ços) de 0,25% dos alimentos e 
de 0,31% dos transportes foram 
os principais responsáveis por 
conter o IPCA em junho. Entre 
os itens que mais infl uenciaram 
as quedas de preços dos alimen-
tos estão as frutas (-6,14%) e o 
feijão-carioca (-14,8%).

No grupo de transportes, o 
principal impacto para a de-
fl ação veio dos combustíveis 
(-2,41%), com destaque para 
a queda de 2,04% no preço 
da gasolina. Por outro lado, o 
aumento de 0,64% no custo 
de saúde e cuidados pessoais 
foi o que mais contribuiu para 
que o IPCA não fosse negativo 
em junho.

A queda de preços de 0,25% dos alimentos e de 0,31% dos transportes conteve a infl ação em junho.

O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste de contratos de 
aluguel, registrou infl ação de 
0,4% na primeira prévia de 
julho. Com isso, o indicador, 
medido pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), acumula taxas 
de infl ação de 4,8% no ano e 
6,4% em 12 meses. A prévia de 
julho é inferior à taxa obser-
vada na prévia de junho, que 
foi 0,73%. A queda do IGP-
-M, puxada pelos preços no 
atacado, medidos pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
tive uma infl ação de 0,42% em 
julho, depois de registrar taxa 
de 1,15% em junho.

Por outro lado, as taxas do 
varejo e da construção tiveram 
aumento. O Índice Nacional 
de Custo da Construção, que 
havia registrado deflação 

O IGP-M, usado no reajuste de contratos de aluguel, registrou 

infl ação de 0,4% na primeira prévia de julho.

Exportações de cafés 
do Brasil

A União Europeia (UE) importou 
um volume físico de 42,71 milhões 
de sacas de 60kg de café, no perí-
odo de outubro de 2018 a março 
de 2019, das quais 8,92 milhões de 
sacas adquiridas foram dos cafés do 
Brasil, volume que equivale a 20,9% 
desse total. Em segundo lugar, a UE 
importou do Vietnã 6,41 milhões 
de sacas exportadas, volume que 
equivale a 15%. Em terceiro, fi gura 
a Colômbia, com 1,63 milhão de 
sacas (3,8%), em quarto, Peru – 
1,54 milhão de sacas (3,6%) e, por 
fi m, Honduras, com 1,3 milhão de 
sacas de 60kg, que equivalem a 3% 
do total adquirido pela UE. 

Nesse mesmo período, os Estados 
Unidos importaram do Brasil 4,33 
milhões de sacas de café, volume 
que equivale a 28,9% das compras 
do produto por esse país. A Co-
lômbia 3,52 milhões de sacas, e foi 
responsável por 23,5% das aquisi-
ções norte-americanas. O Vietnã 
respondeu por 10,2%, México por 
5,7% e Peru por 5,1%. Os números 
que permitiram realizar esta análise 
foram extraídos do Relatório sobre 
o mercado de Café junho 2019, da 
Organização Internacional do Café 
– OIC (Embrapa Café). 

O secretário especial de Previdên-
cia, Rogério Marinho, anunciou que 
o eSocial será substituído por outros 
dois novos sistemas: um para infor-
mações trabalhistas e previdenciárias 
e outro para dados tributários, da 
Receita. O objetivo é simplificar, des-
burocratizar e permitir que o Estado 
e o empregador se unam para gerar 

crescimento. A  FecomercioSP já havia 
apontado ao governo federal os prin-
cipais problemas enfrentados pelos 
empresários ao utilizar a plataforma 
e enviado sugestões de melhora, por 
isso apoia a nova medida.

A FecomercioSP esteve envolvida 
desde o início da proposta do eSocial, 
participando de diversas consultas 

públicas e atuando em nome dos 
empresários, para que não fossem 
lesados e incorporassem as mudan-
ças propostas pelo governo de forma 
sustentável para seus negócios. Os 
novos sistemas devem entrar em vigor 
a partir de janeiro de 2020. Marinho 
ressaltou que será respeitado o inves-
timento que as empresas já fizeram, 

tanto com recursos humanos quanto 
com recursos financeiros, e o acervo 
de informações será migrado para os 
novos sistemas.

Conforme a FecomercioSP já havia 
sugerido, será criado um modelo para 
as grandes e médias empresas e outro 
mais simplifi cado para as micros e pe-
quenas empresas, a fi m de assegurar o 

tratamento favorecido e diferenciado 
aos pequenos. Embora o eSocial tenha 
sido elaborado para desburocratizar 
dados relativos aos trabalhadores por 
meio de um único registro, se tornou 
uma plataforma complexa que estava 
difi cultando a rotina do empresariado 
na hora de enviar e validar as informa-
ções (AI/FecomercioSP).
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Infl ação ofi cial foi de 
0,01% em junho, diz IBGE

A infl ação ofi cial, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), fi cou em 0,01% 
em junho deste ano

O Índice Nacional da Cons-
trução Civil (Sinapi), registrou 
infl ação de 0,35% em junho. 
A taxa é superior ao 0,11% de 
maio, mas é o menor resultado 
para junho desde o início da sé-
rie histórica atual do Sinapi, em 

2013. O índice acumula infl ação 
de 4,25% em 12 meses. 

Com o resultado de junho, o 
custo por metro quadrado da 
construção civil cresceu R$ 3,99 
ao passar de R$ 1.131,89 em 
maio para R$ 1.135,88 em junho. 

Os materiais de construção fi ca-
ram 0,45% mais caros em junho 
e passaram a custar R$ 595,15 
por metro quadrado. Já a mão 
de obra encareceu 0,24% e o 
metro quadrado subiu para 
R$ 540,73 (ABr).

IGP-M acumula taxa de 
6,4% em 12 meses, diz FGV

(queda de preços) de 0,07% 
na prévia de junho, passou a 
registrar infl ação de 1,22% em 
julho. O Índice de Preços ao 
Consumidor, que mede o varejo, 

teve aumento da taxa, mas 
continuou registrando queda 
em julho (-0,02%). Em julho, 
a defl ação havia sido de 0,09% 
(ABr).

É positiva a restruturação e ‘simplifi cação’ do eSocial
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O poder invisível
Levar 39 kg de cocaína 

na bagagem para o 

Exterior e, mais, dentro 

de um avião da frota 

presidencial, é coisa 

para deixar perplexo 

qualquer cidadão

O sargento da Aero-
náutica, Manoel Silva 
Rodrigues, flagrado 

em Sevilha, na Espanha, onde 
aguardava a comitiva do pre-
sidente Bolsonaro de volta da 
reunião do G-20, em Osaka, 
no Japão, pode desvendar o 
mistério: como a droga usa 
“mulas” das Forças Armadas 
para sair do país? - O lamaçal 
está em todas as partes, até 
nos santuários considerados 
sagrados e invioláveis, como 
deveriam ser o Judiciário e as 
Forças Armadas. 

Norberto Bobbio, o fi lósofo 
italiano, em seu clássico O 
Futuro da Democracia, aponta 
a eliminação do poder invisível 
como uma das promessas não 
cumpridas pela democracia. 
Esse poder consiste em ações 
criminosas de grupos que agem 
nas entranhas da administra-
ção pública, dando formato a 
um duplo sistema de poder, 
chegando, em certos mo-
mentos, a “peitar” a estrutura 
formal de mando. 

Exemplo desse fenômeno 
é o crime perpetrado dentro 
do sistema de segurança do 
próprio presidente da Repúbli-
ca. Imagine-se o que poderia 
ocorrer se na equipe houvesse 
um terrorista, alguém capaz de 
realizar um atentado mortal. O 
fato é que há uma máfi a agindo 
nas sombras da administração, 
não mapeada pelos órgãos de 
controle e segurança, como o 
Gabinete de Segurança Insti-
tucional.

Pensemos. Um dos princí-
pios basilares da democracia 
é o jogo aberto das ideias, o 
debate, a publicidade dos atos 
governamentais, a liberdade 
de expressão, instrumentos 
do poder estatuído. Já nos 
regimes ditatoriais, o Estado 
pode agasalhar  ilícitos e que 
ferem os direitos dos cidadãos. 
As democracias modernas con-
servam mazelas do autoritaris-
mo, entre as quais a capacidade 
de confundir o interesse geral 
com o interesse individual ou 
de grupos, a preservação de 
oligarquias e a expansão de 
redes invisíveis de poder.

É assim que no seio das 
democracias vicejam novas 
formas de ilegalidade, teias 
aéticas nas relações políticas, 
clientelismo, voto fi siológico, 
manutenção de feudos, etc. 
Nessa esteira, as massas pas-
sam a desacreditar na política e 

em seus atores. A apatia se ins-
tala. As taxas de credibilidade 
nos governantes decrescem, 
como se observa hoje por aqui, 
os valores éticos se estiolam, 
os fundamentos morais da 
sociedade se abalam. O resul-
tado de tudo isso é o atraso 
no processo de modernização 
política e social.

As reformas que se preten-
dem promover – a partir dessa 
complicada e polêmica refor-
ma tributária – não ensejariam, 
sob essa ótica, a eliminação das 
deformações da democracia, 
senão um lento avanço no ca-
minho do aperfeiçoamento de-
mocrático. Portanto, sejamos 
realistas: teremos de conviver, 
por muito tempo ainda com o 
poder invisível e suas nefastas 
consequências.  

Apurar se políticos, empre-
sários e organizações têm ou 
não dinheiro no Exterior, se 
fi zeram parte de esquemas 
de corrupção, se arrombaram 
os cofres da Petrobras e do 
BNDES, investigar quem 
passa informações sigilosas 
para a Intercept Brasil, ou, 
ainda, verificar as ligações 
entre procuradores e juízes, 
são questões que não matam 
o vírus da corrupção.

Funcionarão como agulha 
lancetando um tumor, mas 
este pode aparecer, a qualquer 
momento, em outra parte do 
corpo, caso não seja atacada 
a origem da doença. E qual 
é a causa? Há muitas, mas o 
estágio civilizatório de um 
povo é, em última análise, o 
fator determinante a balizar 
a trajetória de um país. Povos 
dóceis, indiferentes, ignoran-
tes, passivos parecem ser da 
preferência dos governantes, 
enquanto a democracia ne-
cessita de cidadãos ativos, 
conscientes, participativos.

A cidadania ativa é fruto da 
educação. Não adianta fazer 
reforma política - mudar sis-
tema de voto, exigir fi delidade 
partidária, - se os súditos, na 
simbologia de Bobbio, se asse-
melham a um bando de ovelhas 
pastando capim.  A promessa 
da democracia - de educar os 
cidadãos - é, por isso mesmo, 
compromisso prioritário para 
que o Brasil possa sair do 
estágio pré-civilizatório que 
se encontra em matéria de 
cidadania política.

Quando todos os brasileiros 
estiverem repartindo o mes-
mo prato cultural, inseridos 
no banquete da consciência 
cidadã, nossas doenças cultu-
rais poderão ser curadas com 
simples vitaminas.

(*) - Jornalista, é professor titular 
da USP, consultor político e de 

comunicação Twitter@gaudtorquato.
Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

O senador Eduardo Braga 
(MDB-AM) informou que 
esteve reunido com represen-
tantes do Ministério da Eco-
nomia ontem (10), quando o 
governo decidiu suspender 
até fi m do mês de agosto 
a Portaria que estabelece 
novas regras para a redução 
da alíquota do Imposto de 
Importação sobre bens de 
capital e bens de informática 
e telecomunicações.

O assunto foi debatido na 
Comissão de Assuntos Eco-
nômicos (CAE), quando os 
parlamentares ouviram duras 
críticas de indústrias dos dois 
setores envolvidos. Segundo 
eles, a norma pode prejudicar 
a produção nacional e afetar 
milhares de empregos. O se-
nador José Serra (PSDB-SP) 
decidiu apresentar um proje-
to para derrubar a portaria. 
Apresentada ontem mesmo, a 
proposta foi subscrita por Jean 
Paul Prates (PT-RN), Major 
Olimpio (PSL-SP), Rogério 
Carvalho (PT-SE), Esperidião 
Amin (PP-SC), Omar Aziz 
(PSD-AM) e Eduardo Braga.

“Estive no Ministério da 
Economia com outros sena-

Eduardo Braga, que esteve no Ministério da Economia, 

anunciou a suspensão da portaria.

Mesmo com a ponderação 
de vários senadores sobre 
uma possível prejudicialidade, 
já que o assunto foi discutido 
e inserido na proposta das 
medidas contra a corrupção, 
aprovada no mês passado, a 
CCJ do Senado aprovou, ontem 
(10), a criminalização do caixa 
dois eleitoral. Por ser termina-
tivo, o projeto seguirá para a 
Câmara,se não houver recurso 
para análise pelo Plenário.

O projeto foi apresentado 
pela senadora Eliziane Gama 
(Cidadania-MA) e outros sena-
dores como parte do chamado 
pacote anticrime, reproduzindo 
o teor das propostas enviadas 
à Câmara pelo ministro da 
Justiça, Sergio Moro. Apesar da 
questão sobre prejudicialidade, 
levantada pelo senador Rogério 
Carvalho (PT-SE), a autora 
do projeto, o relator, senador 
Marcio Bittar (MDB-AC), e 
a presidente da CCJ, Simone 
Tebet (MDB-MS), avaliaram ser 
prudente aprovar o texto repe-
titivo para não haver o risco de 
o assunto, inserido por emenda 
do Senado, ser eliminado pelos 
deputados.

O projeto foi apresentado como parte do chamado pacote 

anticrime do ministro da Justiça, Sergio Moro.
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Projeto extingue 
débitos tributários 
de empresas

A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado aprovou, ontem 
(10), o projeto da Câmara que 
anistia débitos tributários pelo 
descumprimento da entrega 
da Guia de Recolhimento do 
Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço e Informações à 
Previdência Social (GFIP) pe-
las empresas. O voto favorável 
à medida foi elaborado pelo 
senador Paulo Paim (PT-RS), 
relator da proposta.

O projeto seria examinado 
ainda pela Comissão de Assun-
tos Econômicos (CAE), à qual 
caberia a análise dos aspectos 
econômicos, financeiros e 
fi scais envolvidos na questão. 
No entanto, requerimento de 
urgência apresentado pela 
senadora Zenaide Maia (Pros-
-RN), levou a matéria direta-
mente para o Plenário.

“O objetivo é a anistia de débitos 
decorrentes do descumprimento 
de obrigação tributária acessória, 
relativa ao dever da empresa de 
prestar informações necessárias à 
fi scalização exercida pela Receita 
Federal  no tocante ao recolhi-
mento de contribuições sociais”, 
explicou Paim.

O autor do projeto, deputado 
Laércio Oliveira (PP-SE), afi r-
ma que a Receita autua empre-
sas pela não entrega das GFIPs 
no período de janeiro de 2009 
a dezembro de 2013. Como 
essa autuação gera multas, a 
preocupação é que essa ação 
inviabilize a sobrevivência das 
empresas caso a cobrança se 
estenda pelos cinco anos em 
que a obrigação de entrega 
do documento deixou de ser 
cumprida (Ag.Senado).

Senadores e técnicos do Poder Executivo 
defenderam ontem (10), mais investimentos no 
setor de ciência e tecnologia para incrementar 
a produção agrícola do país. Durante audiência 
pública na Comissão de Ciência e Tecnologia, eles 
cobraram o fortalecimento da Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). O orça-
mento do órgão para 2019 é de R$ 3,6 bilhões. 
Desse total, apenas R$ 414 milhões (11,4%) 

vão para pesquisa, inovações e investimentos.
Para o senador Izalci Lucas (PSDB-DF), a 

Embrapa não pode depender apenas de dotação 
orçamentária para o desenvolvimento de projetos. 
O órgão poderia ter autonomia para “alavancar 
seus próprios recursos” junto à iniciativa privada 
ou organismos internacionais. Izalci afi rmou, po-
rém, que o dinheiro oriundo do Orçamento Geral 
da União não pode ser contingenciado.

“Não basta ter recursos. Tem que ter regulari-
dade. Estamos tentando proibir o contingencia-
mento para esse tipo de coisa. Não tem sentido 
no meio do processo você cortar e parar uma 
pesquisa. Estamos trabalhando em um projeto de 
destinar 20% do Fundo Social [do pré-sal] para 
ciência e tecnologia. Não tem sentido estar com 
orçamento de 15 anos atrás nessa área”, afi rmou.

Para o secretário de Inovação e Desenvolvi-

mento Rural do Ministério da Agricultura, Fer-
nando Silveira Camargo, o Brasil chegou a uma 
“encruzilhada tecnológica”. Ele reconheceu o 
papel desempenhado tanto pela Embrapa quanto 
por institutos estaduais de pesquisa desde a 
década de 1970. Mas afi rmou que, para suprir a 
demanda internacional por alimentos, o país vai 
precisar “passar de uma agricultura analógica 
para uma agricultura digital” (Ag.Senado).

O colegiado elegeu o 
deputado Hildo Rocha 
(MDB-MA) presidente e 

indicou o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB) o relator da 
proposta. 

De acordo com Rodrigo 
Maia, a decisão do governo de 
governar sem coalizão fortalece 
o Parlamento porque dá mais 
liberdade para que a Câmara 
possa votar suas pautas. “A 
reforma tributária é um desa-
fi o diferente: a previdenciária 
unifi ca a federação e divide a 
sociedade; já a tributária divide 
a federação e unifi ca a socieda-
de. Nosso desafi o é harmonizar 
essas divergências para que 
a gente consiga ter um texto 
que organize melhor o sistema 
tributário brasileiro”, destacou.

O texto em análise, proposto 

Rodrigo Maia afi rmou que o desafi o é harmonizar divergências 

para organizar melhor o sistema tributário brasileiro.

A CPI do BNDES ouviu na ter-
ça-feira (9) o publicitário João 
Santana e a jornalista Mônica 
Moura. O casal foi convocado 
para prestar esclarecimentos 
sobre empréstimos que o
BNDES fez a países sul-ame-
ricanos e africanos entre 2003 
e 2015. O marqueteiro disse 
que gostaria de colaborar, mas 
que não tinha qualquer tipo de 
informação sobre o banco.

Sobre as campanhas políti-
cas, João Santana admitiu que 
todos os candidatos usavam 
caixa dois, mas disse que, mes-
mo assim, se arrepende de ter 
aceitado o pagamento do seu 
trabalho vindo desse dinheiro. 
Os marqueteiros fi zeram as 
campanhas presidenciais dos 
ex-presidentes Lula e Dilma.

“Acho que mesmo sabendo 
que era uma prática que todos 
faziam, pela minha própria 
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Rodrigo Maia defende simplifi cação 
do sistema tributário brasileiro

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou da instalação da comissão da reforma tributária 
na manhã de ontem (10), e defendeu um texto de consenso para organizar e simplifi car o sistema 
tributário brasileiro

ICMS, que é estadual, e o ISS, 
municipal. Todos eles incidem 
sobre o consumo. No lugar, é 
criado o IBS - Imposto sobre 
Operações com Bens e Servi-
ços, de competência de muni-
cípios, estados e União, além de 
um outro imposto, sobre bens 
e serviços específi cos, esse de 
competência apenas federal.

Os senadores também vão 
passar a analisar uma proposta 
de reforma tributária, baseada 
na proposta aprovada em co-
missão especial da Câmara, em 
dezembro, e que teve a relatoria 
do ex-deputado Luiz Carlos 
Hauly. O presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, informou 
que a proposta começará a ser 
analisada pela Comissão de 
Constituição e Justiça daquela 
Casa (Ag.Câmara).

pelo deputado Baleia Rossi 
(MDB-SP) acaba com três 

tributos federais – IPI, PIS e 
Cofins. Extingue também o 

Governo suspende redução 
de imposto para importação

dores discutindo a questão, 
que trouxe muitas preocupa-
ções. Agora há pouco recebi 
um telefonema do governo, 
informando que os efeitos da 
norma estão suspensos até 30 
de agosto para a busca de um 
consenso”, informou Braga. A 
decisão foi comemorada por 
outros senadores que partici-
param da audiência pública. 
O assunto uniu governistas e 
oposicionistas. “O governo de-
monstrou bom senso ao ouvir os 
argumentos expostos”, afi rmou 
o senador Oriovisto Guimarães 

(Podemos-PR).
Editada em junho deste ano 

pelo Ministério da Economia, 
a Portaria 309 regulamenta a 
aplicação do regime ex-tari-
fário na redução do Imposto 
de Importação sobre bens de 
capital e de informática e tele-
comunicações. O ex-tarifário 
é um regime que consiste na 
redução temporária da alíquo-
ta de Imposto de Importação, 
visando à desoneração dos 
investimentos, quando não 
houver produção brasileira 
similar (Ag.Senado).

Aprovada a criminalização 
do caixa dois nas eleições

Pelo texto aprovado, torna-
-se crime “arrecadar, receber, 
manter, movimentar ou utilizar” 
dinheiro, bens ou serviços 
monetizáveis que não estejam 
registrados na contabilidade 
ofi cial de campanha. A pena 
prevista é de dois a cinco anos 
de prisão. A mesma punição 
vale para quem doar, contribuir 
ou fornecer os recursos para 
os candidatos e integrantes de 
partidos. Se o autor do delito for 
agente público, a pena pode ser 

aumentada de um a dois terços.
Ou seja, se o projeto virar lei, 

o uso de um avião na campanha, 
ainda que não haja dinheiro na 
operação, se não for declarado 
corretamente na prestação de 
contas, pode ser considerado 
caixa dois. Emenda apresen-
tada pelo relator criou um 
agravante à pena, em um a dois 
terços, caso os recursos, valo-
res, bens ou serviços usados em 
caixa dois eleitoral venham de 
ações criminosas (Ag.Senado).

João Santana e Mônica Moura 
admitem caixa dois

guntou de onde vinha o dinheiro 
que ela estava recebendo. Mou-
ra se limitou a confi rmar que 
todas as campanhas recebiam 
dinheiro via caixa dois.

O presidente da CPI, depu-
tado Vanderlei Macris (PSDB-
-SP), disse que os depoimentos 
foram importantes para apontar 
que dinheiro de empréstimos 
do BNDES foi repassado para 
empresas que fi nanciaram cam-
panhas políticas via caixa dois.

formação, por uma série de va-
lores que eu trazia e ainda tento 
realimentar e trazer da minha 
família e de todos, eu realmente 
me arrependo profundamente. 
Agora, não me arrependo de ter 
exercido a profi ssão de consultor, 
de marqueteiro”, disse Santana.

Mônica Moura também disse 
que não tem qualquer conhe-
cimento sobre as atividades do 
BNDES porque tratava direto 
com as empresas e nunca per-

O marqueteiro 

João Santana. em 

novo visual, disse 

estar arrependido 

de ter recebido 

dinheiro via

caixa dois.

Senadores e gestores defendem fortalecimento da Embrapa
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Tecnologia pode ajudar a 
revolucionar o setor de segurança

A segurança pública – ou a 

falta dela – é uma das quatro 

maiores preocupações entre 

os brasileiros.

Isto segundo apontam as últimas 
pesquisas de Retratos da Socie-
dade Brasileira, realizadas pelo 

IBOPE para a Confederação Nacional 
das Indústrias (CNI). O País é um dos 
mais violentos do mundo, estando 
em 124º lugar no ranking de segu-
rança pessoal apurado pelo Índice 
de Progresso Social da organização 
norte-americana The Social Progress 
Imperative, que mede a capacidade 
dos países em satisfazerem as ne-
cessidades sociais e ambientais de 
seus cidadãos.

Não é, portanto, uma coincidência 
que o mercado de segurança patri-
monial é um dos que mais cresce no 
Brasil, uma vez que está diretamente 
relacionado à crise de segurança 
pública e à descrença da sociedade 
sobre as políticas de combate ao 
crime. Desse modo, a tendência é 
que esse crescimento continue nos 
próximos anos, impulsionado pela 
perspectiva de retomada do cresci-
mento econômico do País.

A tecnologia, por sua vez, será a 
grande aliada do segmento, não ape-
nas em benefício da otimização dos 
serviços fornecidos pelas empresas 
de segurança privada, como também 
na disponibilização das soluções 
inovadoras ao cidadão comum. Um 
exemplo disso é o recente transporte 
de um órgão realizado por um drone 
em Baltimore, nos EUA, que foi im-
plantado numa paciente com falência 
renal. Tal tecnologia, antes reservada 
apenas a entidades governamentais 
e militares de inteligência, está se 
popularizando cada vez mais e sendo 
aplicada em novos setores.

O uso de smartphones e outros 
dispositivos móveis interconectados, 
bem como as tecnologias neles em-
barcadas e em constante evolução, 
são um componente importante 
nesta revolução que impactará sobre-
maneira o setor de segurança, tanto 
no campo patrimonial e privado, 
quanto no pessoal. Recursos como 

inteligência artifi cial, realidade au-
mentada, big data, reconhecimento 
facial e de voz, leitor de códigos de 
barras e NFC, gravação de vídeos e 
áudios, entre outros, já fazem parte 
de algumas soluções de aplicativos 
para rastreamento e monitoramento 
de pessoas e bens, com baixo investi-
mento e facilidade de implementação 
e operação.

A Findrs, por exemplo, é uma 
startup de São Paulo com foco no de-
senvolvimento de soluções para esse 
mercado. Mais do que um aplicativo, 
lançou uma plataforma robusta que 
interconecta smartphones e outros 
dispositivos, a partir de um banco de 
dados armazenado na nuvem e que 
gera informações em tempo real de 
ocorrências e geolocalização, auxi-
liando as empresas de segurança a 
monitorarem seu corpo de vigilância 
e os locais protegidos. 

Os projetos podem ser estrutu-
rados conforme a necessidade de 
cada cliente ou empreendimento, 
mapeados para coberturas indoor 
(via sensor Find) ou outdoor (via 
GPS), possibilitando a extensão do 
serviço para o rastreamento de frotas 
e empresas transportadoras de carga. 
Além do monitoramento de acessos 
por cerca virtual e a comunicação 
intra-rede com disparo de mensagens 
de áudio, vídeo e botão de pânico.

 Considerando que o segmento 
de sistemas de segurança eletrônica 
vem crescendo a taxas médias anu-
ais de 11% nos últimos dez anos, as 
inovações estão só começando. A 
internet das coisas (do termo em 
inglês Internet of Things – IoT) já 
é uma realidade e vem caminhando 
também para uma integração total 
dos sistemas de segurança, rumo à 
formação das cidades inteligentes 
que, a partir dessa perspectiva, 
possam trazer consigo uma efetiva 
abordagem sobre a segurança pública 
e, consequentemente, a melhoria da 
qualidade de vida de toda a população.

 
(*) - É sócio-diretor da Findrs, startup 

que desenvolveu uma plataforma 
com tecnologia para monitorar, 

rastrear e localizar pessoas,
bens e objetos.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO Semestre Findo em 31/12/2018 e Exercícios Findos em 31/12/2018 e 2017
Reservas Ajuste Valor Aumento Lucros/

Capital    de Lucros Merc.-TVM de Capital Prejuízos
EVENTOS                                                     .    Realizado        - Legal   Instr.F.Der.   a Realizar Acumulados          Total
Saldo em 01.07.2018          1.870              45                 -             670             404         2.989
Lucro do Semestre - - - -  100  100
Distribuição de Lucro do Semestre - - - - (179) (179)
Reserva de Lucros -  25 - -  (25) -
Reservas Especiais de Lucros -  300 - -  (300) -
Saldo em 31.12.2018          1.870             370                 -             670                 -         2.910
Mutações do Período                 -             325                 -                 -            (404)            (79)
Saldo em 01.01.2018          1.870              45                 -             670                 -         2.585
Aumento de Capital - - - - - -
Lucro do Exercício - - - -   504   504
Distribuição de Lucro do Exercício - - - -  (179)  (179)
Reserva de Lucros -  25 - -   (25) -
Reservas Especiais de Lucros -  300 - - (300) -
Saldo em 31.12.2018          1.870             370                 -             670                 -         2.910
Saldo em 01.01.2017          1.727              32                 -             436                 -         2.195
Aumento de Capital  143 - - -  (143) -
Aumento de Capital a Realizar - - -  234  (234) -
Lucro do Exercício - - - -  402  402
Distribuição de Lucro do Exercício - - - - (12) (12)
Reserva de Lucros -  13 - -  (13) -
Saldo em 31.12.2017          1.870              45                 -             670                 -         2.585

ATIVO 31.12.18 31.12.17
CIRCULANTE E REALIZ. A L. PRAZO (nota 3.b)      4.973      4.353
Disponibilidades (nota 4) 4.028 2.033
T.V.M. e Instrumentos Financ. Deriv. (nota 3.b.1)             -         208

Carteira Própria  -  208
Outros Créditos (nota 3.b.2)         945      2.112

Diversos   945   2.112

PERMANENTE: (nota 3.c)            3            4
Imobilizado de Uso: (nota 3.c.1)            3            4

Outras Imobilizações de Uso   66   66
(-) Depreciações Acumuladas         (63)         (62)

TOTAL DO ATIVO      4.976      4.537

P A S S I V O 31.12.18 31.12.17
CIRCULANTE E EXIGÍVEL A L. PRAZO (nota 3.b)      2.067      1.772
Outras Obrigações:      2.067      1.772

Sociais e Estatutárias  165  12
Fiscais e Previdenciárias  657   158
Credores - Liquidações Pendentes  640 -
Diversas (nota 3.b.3)  605   1.602

PATRIMÔNIO LÍQUIDO: (nota 5)      2.909      2.585
Capital: (nota 5.1)      1.870      1.870

De Domiciliados no País   1.870   1.870
Aumento de Capital a Integralizar   670   670
Reservas de Lucros - Reserva Legal         369          45
TOTAL DO PASSIVO      4.976      4.357

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Semestre Findo em 31/12/18 e Exercícios F/ em 31/12/18 e 17

2º Sem.           Exercícios
Fluxos de Caixa das Ativ. Operacionais     2.018     2.018     2.017
Lucro (Prejuízo) Líq. do Semestre/Exerc.  100  505   402
Ajustes por: Depreciação - - 1

Ajustes ao Valor Mercado -
  TVM e Instr. Financ. Derivativos            -            -            -

 100  505  403
(Aumento) Dim. em Ativos Operacionais:

Títulos e Valores Mobiliários -  208  875
Outros Créditos        1.218  1.167  (33)

Aumento (Dim.) em Passivos Operacion.:
Outras Obrigações       (916)        115       (142)

Caixa Líquido Proven. das Ativ. Operac.  402  1.995  1.103
Fluxo de Caixa Ativid. de Investimentos

Baixa de Ativo Imobilizado            -            -            -
Caixa Líquido Usado nas Ativ. de Invest.  402  1.995  1.103
Aum. (Red.) de Caixa e Equiv. de Caixa        402     1.995     1.103
Caixa e Equiv. de Caixa no início do per.  3.626  2.033  930
Caixa e Equiv. de Caixa no fim do período     4.028     4.028     2.033
Aumento (Red.) Caixa e Equival. Caixa        402     1.995     1.103

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
1. Contexto Operacional. A Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobi-
liários Ltda. iniciou suas atividades em 06 de agosto de 1971 e tem por
objetivo social possibilitar a condução de todos os atos permitidos em seu
respectivo contrato social, entre os quais se referem às operações de
compra e venda no mercado físico de metais preciosos, de câmbio manual
no mercado de taxas flutuantes e de negociação com títulos de renda fixa
e variável. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis. As demons-
trações contábeis foram elaboradas com base nas disposições contidas
nas práticas contábeis adotadas no Brasil conforme Leis nº 11.638/07 e nº
11.941/09 que alteram a lei nº 6.404/76, bem como de acordo com as
normas e instruções do Banco Central do Brasil e padronizações adotadas
pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional -
COSIF e Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. 3. Principais
Diretrizes Contábeis. a) Receitas e Despesas: O resultado das opera-
ções de compra e venda de títulos e valores mobiliários e instrumentos
financeiros derivativos é apurado por ocasião da concretização das ope-
rações. As demais receitas e despesas estão registradas segundo o
regime de competência. b) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível
a Longo Prazo: Os ativos são reconhecidos pelo valor de realização
incluindo os rendimentos e as variações monetárias auferidas, e os passi-
vos demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quan-
do aplicável, os encargos e as variações monetárias incorridas. b.1) Títu-
los e Valores Mobiliários: Trata-se de títulos de carteira própria, represen-
tados por ações de companhias abertas ajustadas ao valor de mercado;
b.2) Outros Créditos - Diversos: Basicamente, 98% do valor é composto
por imposto de renda e contribuição social recolhidos por estimativa a

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Semestre Findo em 31/12/18 e Exercícios F/ em 31/12/18 e 17

2º Sem.           Exercícios
    2.018     2.018     2.017

Receita da Intermediação Financeira:     3.096      5.939    10.001
Resultado de Operações de Câmbio 193  405 353
Resultado de Operações com
   TVM - Aplicações em Ouro 2.903  5.534 3.201
Resultado de Operações com
   TVM - Renda Fixa e Variável - - 6.447

Resultado Bruto da Interm. Financeira     3.096      5.939    10.001
Outras Receitas/Desp. Operacionais:    (2.937)     (5.068)     (9.315)

Despesas de Pessoal (438)  (895) (1.582)
Outras Despesas Administrativas (2.097) (3.379) (2.994)
Despesas Tributárias  (248)  (452) (735)
Outras Receitas Operacionais -  14   58
Outras Despesas Operacionais (154)  (355) (4.061)
Despesas de Depreciaç. e Amortização - - (1)

Resultado Operacional  159  871  685
Result. antes da Trib. s/ o Lucro e Part.  159  871  686
Imposto de Renda e Contribuiç. Social         (59)       (367)       (284)

Provisão para Imposto de Renda  (41)  (206) (147)
Provisão para Contribuição Social  (18) (161) (137)

Lucro/(Prejuízo) Líq. Semestre/Exerc.  100  504  402
Nº  do Quotas 1.870 1.870 1.702
Lucro/(Prejuízo) Por Quota - R$     53,67    269,59    236,29

BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 (Em Milhares de Reais)

CAROL - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) 62.237.649/0001-88

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Srs. Diretores e Quotistas da Carol Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. São Paulo - SP.
1. Opinião. Examinamos as Demonstrações Contábeis da Instituição Finan-
ceira Carol Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., que compre-
endem o Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos
fluxos de caixa para o semestre e exercício findos naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na
seção a seguir intitulada "Base para opinião com ressalva", as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Carol Distribuido-
ra de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa, , de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autori-
zadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. 2. Base para opinião com
ressalva. 2.1. Não se encontra evidenciado nas Demonstrações Contábeis
referentes ao semestre findo em 31.12.2018 os efeitos decorrentes da
penalidade de multa aplicada à Carol DTVM Ltda., pelo Comitê de Decisão
de Processo Administrativo Sancionador e de Termo de Compromisso(Decisão
1826/2018-COPAT, de 20 de dezembro de 2018) no valor de R$ 747.183,64,
equivalente a 25% de seu Patrimônio Líquido em junho de 2018, objeto do
processo 105694. Consta na resposta á nossa circularização de ações
judiciais junto aos Advogados da Instituição datada de 04.01.2019 que esse
assunto se refere ao Processo Administrativo instaurado pelo Banco Central
do Brasil em face de Carol DTVM Ltda., cuja defesa tempestiva e oportuna-
mente apresentada àquela Autoridade, encontra-se pendente de Decisão de
primeiro grau, não havendo, portanto, valor de eventual multa a ser conside-
rada. Em  decorrência das informações trazidas a lume pela Defendente e
acostada aos autos do processo, entendemos que a defesa administrativa
encontra-se robusta. Contudo, a questão envolve dificuldade quanto a se
estimar prognóstico de mérito sobre a decisão de primeira instância. Nossa
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas,
estão descritas na seção a seguir intitulada "Responsabilidades do auditor

pela auditoria das demonstrações contábeis". Somos independentes em
relação à DISTRIBUIDORA, de acordo com os princípios éticos relevantes
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. 3. Outros assuntos. Carol DTVM
Ltda. está revisando o seu sistema de controle interno no que se refere a
prevenção contra lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro
de pessoas físicas pessoas politicamente expostas, conforme disposi-
ções do Banco Central do Brasil. Nesse sentido, a Instituição Financeira
contratou, a partir de 2017, os serviços de outro auditor independente para
acompanhamento das medidas já implementadas e para revisão perma-
nente do sistema de controle interno no que se refere a prevenção contra
lavagem de dinheiro e a identificação em seu cadastro de pessoas físicas,
pessoas politicamente expostas. 4. Responsabilidade da administração
sobre as demonstrações contábeis. A administração da Instituição é
responsável pela adequada apresentação dessas demonstrações contá-
beis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as
instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela
avaliação da  capacidade de a Instituição continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis. 5. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons-
trações contábeis. Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de

auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profis-
sional ao longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os
riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independen-
temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos proce-
dimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de
fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, imissão ou
representações falsas intencionais. - Obtivemos entendimento dos contro-
les internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de
auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Institui-
ção. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, não existem incertezas relevantes em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Instituição. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura
e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se
as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada. - Obtivemos evidência da auditoria apropriada e suficiente refe-
rente às informações financeiras da Instituição para expressar uma opinião
sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção,
supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela opinião
de auditoria. São Paulo, 08 de maio de 2019

ANDREOLI & ASSOCIADOS
AUDITORES INDEPENDENTES S/S - CRC 2SP 017977/O-1
 Walter Arnaldo Andreoli - Contador CRC 1SP040608/O-0

Sócio Responsável
Luiz Carlos Fauza Antonio - Contador CRC 1SP065377/O-0

Sócio Responsável

compensar na ordem de R$ 935.226,70 e o restante, R$ 9.916,60 repre-
sentam adiantamentos e antecipações salariais e adiantamentos diver-
sos. b.3) Outras Obrigações - Diversas: b.3.1- Provisão para Pagamen-
tos a Efetuar: Saldo de R$ 55.912,62 refere-se a despesa de pessoal;
b.3.2. Credores Diversos - Pais: Saldo de R$ 508.671,79 refere-se a
provisão do contas a pagar. c) Ativo Permanente: c.1 -  Imobilizado de
Uso: O imobilizado de uso está contabilizado ao custo da aquisição e a
depreciação é calculada pelo método linear, com base em taxas que
levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. O valor agregado
não ultrapassa o seu valor recuperável. 4. Caixa e Equivalentes de
Caixa. Caixa e equivalentes de caixa consistem em numerário disponível
na entidade (R$ 631.776,52), saldos em poder de bancos (R$ 121.156,38),
aplicações temporárias em ouro (R$ 2.976.691,67), disponibilidades em
moeda estrangeira (R$ 239.021,23) e aplicações em reservas livres
especiais(R$ 59.277,21). Caixa e equivalentes de caixa incluídos na
demonstração dos fluxos de caixa compreendem:

(MR$) 31.12.18 31.12.17
Caixa, banco, moeda estrangeira e aplic. Ouro  3.789  2.033
Aplicações financeiras          59        208
Caixa e Equivalentes de Caixa     3.848     2.241
5. Patrimônio Líquido. 5.1. Capital Social: O capital está representado por
1.870 mil quotas de R$ 1,00 (hum real) cada uma, totalmente subscrito e
integralizado por quotistas domiciliados no país. 6. Risco Operacional. A
gestão de risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrência
de perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos,
sistemas, comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocor-
rer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição

financeira. Em atendimento à Resolução nº 3.380 de 29.06.06 do Banco
Central do Brasil, a Distribuidora instituiu a estrutura de gerenciamento
capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus
riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. 7. Risco
de Mercado. O risco decorrente da exposição de suas operações às
flutuações nas cotações de câmbio (compra e venda de moedas) e de
mercado físico de metais preciosos é gerenciado por meio de políticas de
controle, que incluem a determinação de limites operacionais e o monitora-
mento das exposições líquidas consolidadas por moedas. 8. Gerencia-
mento da Estrutura de Capital. Em atendimento à Resolução nº 3.988/11
do Banco Central do Brasil, a instituição adotou a partir de 2012 uma
política de gerenciamento de capital mediante procedimentos que visam
assegurar de modo abrangente e compatível com os riscos incorridos, de
acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos
a seus clientes. 9. Contingências. A declaração do imposto de renda dos
últimos cinco exercícios está sujeita à revisão e apuração pelas autorida-
des fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos a revi-
são e apuração pelos órgãos competentes por periodo variável de tempo.

KLEBER ROBLES
Diretor Administrativo Financeiro Operacional

CARLOS ALBERTO DE SOUZA
Contador CRC 1SP - 178.715/0-O    CPF 127.713.908-33

COMUNICADO
Comunicamos o extravio ocorrido a mais de cinco anos dos 
seguintes: I) impressora fiscal tipo ECF-IF, marca Bematech, modelo 
MP-20 FI II ECF-IF, versão 3.26, fabricação 4708000776492, 
equipamento utilizado no período de 01/11/2000 a 31/10/2005, 
II) ultimas reduções Z, III) Livros de registro de saídas do 
mesmo período da empresa ELD SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
LTDA, CNPJ 00.208.014/0001-03, IE 114.200.648.112. 

Bolsonaro elogiou a atuação dos parlamentares 

evangélicos nos últimos anos.

“Entre as duas vagas 
que terei para indi-
car para o Supremo 

um deles será terrivelmente 
evangélico”, disse, durante sua 
participação em um culto da 
bancada evangélica na Câmara, 
na manhã de ontem (10).

No mês passado, ao criticar a 
decisão do STF de criminalizar 
a homofobia como forma de 
racismo, Bolsonaro já havia 
sugerido a indicação de um 
evangélico para a Corte. Até 
2022, o presidente da República 
poderá indicar nomes para pelo 
menos duas vagas, que serão 
aberta com a aposentadoria 
compulsória dos ministros 
Marco Aurélio e Celso de Mello. 
Ontem, Bolsonaro elogiou a 
atuação dos parlamentares 
evangélicos nos últimos anos. 

“Vocês sabem o quanto a famí-
lia sofreu nos últimos governos. 
Vocês foram decisivos na busca 
da infl exão do resgate dos valores 

familiares”, disse. “Quantos ten-
tam nos deixar de lado dizendo 
que o Estado é laico. O Estado é 
laico mas nós somos cristãos. Ou 
para plagiar a minha querida Da-
mares, nós somos terrivelmente 
cristãos”, disse, em referência à 
declaração da ministra da Mu-
lher, Damares Alves.

Ao deixar o culto, Bolsonaro 
disse que a expectativa para a 
votação da reforma da Previ-
dência é de vitória e aprovação 
da matéria antes do recesso 
parlamentar. No plenário da 
Câmara, fez um apelo aos 
deputados. “Temos exemplos 
de outros países onde homens 
e mulheres, ao assumirem o 
comando, tomaram decisões 
corajosas. Vocês hoje se encon-
tram em uma situação muito 
semelhante. O entendimento 
de todos nós, parlamentares e 
Executivo e, em parte do judici-
ário, dirá se queremos ser uma 
grande nação ou não” (ABr).

Bolsonaro indicará 
evangélico para STF
O presidente Jair Bolsonaro afi rmou que indicará 
um ministro evangélico para o STF, pois, para ele, 
a busca pelo “resgate dos valores familiares” deve 
estar presente em todos os poderes do país.

Valter Campanato/ABr

O Brasil é o segundo país 

com o maior número de 

novos casos detectados de 

hanseníase.

Mobilização nacional 
contra hanseníase

O Ministério da Saúde, a OMS 
e a fundação japonesa Sasakawa 
fi rmaram esta semana uma par-
ceria para o lançamento, em 
2020, de mobilização nacional 
sobre a hanseníase. A doença 
ainda enfrenta uma série de 
estigmas no país e demanda o 
diagnóstico precoce para evitar 
sequelas mais graves. Desde 
2012, a Fundação Sasakawa 
repassou cerca de R$ 1 milhão 
para ações de enfrentamento à 
hanseníase no Brasil. 

Uma comitiva internacional 
visitou esta semana projetos 
fi nanciados pela organização 
japonesa em unidades de saúde 
do Maranhão e do Pará. “Es-
tamos otimistas. Acreditamos 
que existe decisão política e 
capacidade técnica para o país 
eliminar a hanseníase”, avalia o 
presidente da fundação, Yohei 
Sasakawa, que se reuniu com 
o presidente Jair Bolsonaro na 
segunda-feira.

Socorro Gross, representan-
te da OMS no Brasil, também 
considera que o país está no 
caminho correto para combater 
a doença. Ela faz um apelo para 
que toda a sociedade se envolva 
na campanha de conscientiza-
ção que será realizada no ano 
que vem. “Todos temos que ser 

embaixadores também para a 
eliminação da doença. E a elimi-
nação vai ser trabalhada juntos. 
Jornalistas, comunidades, pro-
fessores, médicos. Pessoas que 
vivem na comunidade”.

O Brasil é o segundo país com 
o maior número de novos casos 
detectados de hanseníase por 
ano, atrás apenas da Índia. Em 
2018, foram quase 29 mil novos 
casos. Os estados mais endêmi-
cos são Mato Grosso, Tocantins, 
Maranhão, Rondônia, Pará 
e Piauí. A hanseníase é uma 
doença causada por infecção 
bacteriana e transmitida por 
tosse ou espirro. A infecção 
compromete principalmente 
a pele, os olhos, o nariz e os 
nervos periféricos (ABr). 
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Home offi ce: um 
diferencial para 

sua empresa
Carlos Henrique Mencaci (*)

A modalidade é decisiva para 
a retenção de talentos

Se você é gestor, já deve 
ter notado o impacto direto 
das novas tecnologias no am-
biente corporativo. Fazer uma 
jornada totalmente remota, 
por exemplo, ainda divide 
opiniões, mas é uma tendên-
cia cada vez mais em alta. Por 
isso, quem não deseja perder 
colaboradores precisa ter as 
ferramentas certas para aten-
der à emergência do trabalho 
fl exível.

Segundo pesquisa recente 
do International Workplace 
Group (IWG), a modalidade 
tem sido um fator decisivo 
para as companhias atraírem 
talentos. Com mais de 15 
mil entrevistados, 83% dos 
participantes escolheriam um 
emprego com alguma versati-
lidade, ao invés de outros sem 
nenhuma iniciativa nesse sen-
tido. Uma informação crucial 
para os empresários!

A pesquisa revela outro 
dado determinante: 54% dos 
respondentes consideram a 
possibilidade de home offi ce 
e outras facilidades mais im-
portante em relação a estar 
em uma grande corporação. 
O modelo também é vantajoso 
para os empregadores. Afi nal, 
80% deles alegam aumento de 
produtividade e melhora do 
desempenho dos negócios ao 
adotar a medida.

Para gerenciar tudo isso, é 
necessário aplicar sistemas 
específicos de gestão do 
expediente. A Gravação de 
Voz e de Tela, por exemplo, 
monitora atividades, enquanto 
o Controle de Acesso defi ne 
quem poderá usar a central 
de telefonia. Os dispositivos 
são indispensáveis para a se-
gurança jurídica e motivação 
dos funcionários.

A qualidade de vida do time 
deve ser prioridade de qual-
quer negócio. Entender as 
necessidades das pessoas faz 
toda a diferença no sucesso 
e sobrevivência das organi-
zações.

(*) - É presidente da Total IP - Soluções 
e Robôs para Contact Centers 

(www.totalip.com.br).

Carlos Henrique Mencaci (*)

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

consulte sua agência
de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
        3106-4171

netjen@netjen.com.br
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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

WANDERSON SILVA GAMA BLONDET, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e quatro (13/01/1984), residente e domiciliado Rua Lagoa da Barra, 557, casa 02, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rudiard Blondet e de Juscelina Silva Gama Blon-
det. DAIANE RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nas-
cida em Teófi lo Otoni, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/153.FLS.216 TEÓFILO OTONI/
MG), Teófi lo Otoni, MG no dia quinze de dezembro de mil novecentos e noventa e um 
(15/12/1991), residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, 557, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antero Geraldo Rodrigues de Souza e de Marisa Alves de Souza.

RENATO CAMPIANI ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão offi  ce-boy, nascido em 
Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.132V-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(23/10/1993), residente e domiciliado Avenida Diogo José Machado, 812, casa 02, Jar-
dim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Ozorio Rocha e de Elisa-
bete Catarina Campiani Rocha. JULIANE ELIZABETE PACHECO LOURENÇO, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, 
SP no dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (13/02/1996), residente 
e domiciliada Avenida Diogo José Machado, 812, casa 02, Jardim Itapemirim, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Julio Cesar da Silva Lourenço e de Poliana Silva Pacheco.

MARCELO ALESSANDRO GONÇALVES DE TOLEDO, estado civil solteiro, profi ssão 
gráfi co, nascido em Marília, neste Estado (CN:LV.A/016.FLS.131V-MARÍLIA/SP), Marí-
lia, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta (21/12/1980), residen-
te e domiciliado Rua Laura Bossi, 65, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo de Toledo e de Marlene 
Gonçalves de Toledo. FLÁVIA SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de departamento pessoal, nascida em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital 
(CN:LV.A/021.FLS.171-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de agosto 
de mil novecentos e oitenta (26/08/1980), residente e domiciliada Rua Caetano Lama, 
118, bloco C, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nilson Bispo dos Santos e de Ana Darque Santana dos Santos.

FILIPE DOS SANTOS BARBARA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-197,FLS.186-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (03/02/1994), residente e domicilia-
do Rua Serrana, 1077, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelino 
Barbara e de Wanda dos Santos Barbara. LILIAN DE FREITAS LEME, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-306,FLS.112 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa 
e oito (16/04/1998), residente e domiciliada Rua Serrana, 1077, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto Leme e de Jucicleide Martins de Freitas 
Leme.

ALEXANDRE TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão monitorador de estacionamen-
to, nascido em Carapicuiba, neste Estado (CN:LV.A/021.FLS.038V-CARAPICUIBA/SP), 
Carapicuiba, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e um (05/01/1971), 
residente e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 06, apartamento 43, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Benedito 
Teixeira e de Maria Luiza Teixeira. SUELI ANA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de setembro de 
mil novecentos e setenta (30/09/1970), residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggia-
no, 720, bloco 06, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Ana Filho e de Maria Luiza Mateus.

PATRICK CHIACCHIO, estado civil solteiro, profi ssão administrativo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/119.FLS.091V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
dois de março de mil novecentos e noventa e quatro (02/03/1994), residente e domici-
liado Rua Agnes Roselin, 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Nunes Chiacchio e de Sandra Regina Cassia Guerra. ELLEN 
REGINA MINZON MORAES BARROS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/247.FLS.046-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e seis (17/04/1996), re-
sidente e domiciliada Rua Agnes Roselin, 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Moraes Barros e de Edileine Regina Minzon.

JAYME DE JESUS SANTOS JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão técnico de ma-
nutenção, nascido em Subdistrito Vila Madalena, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e setenta e sete (05/06/1977), residente e domiciliado 
Avenida Itaquera, 49, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jayme de 
Jesus Santos e de Gesulira Eulina Santos. DAYANE MARIA MARIANO, estado civil di-
vorciada, profi ssão técnico de enfermagem, nascida em Afogados da Ingazeira, Estado 
de Pernambuco, Afogados da Ingazeira, PE no dia treze de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (13/03/1989), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 49, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edson Mariano e de Josiete dos Santos 
Batinga.

APARECIDO MARCELINO DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em Peabiru, Estado do Paraná, Peabiru, PR no dia vinte e um de setembro 
de mil novecentos e setenta e quatro (21/09/1974), residente e domiciliado Rua Gui-
chi Shigueta, Travessa São João, 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Marcelino de Melo e de Rita Angélica de Melo. AILDA PEREIRA LEÃO, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/019.
FLS.010-1° OFÍCIO DE JUAZEIRO/BA), Juazeiro, BA no dia dois de dezembro de mil 
novecentos e oitenta (02/12/1980), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Tra-
vessa São João, 04, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cavalcante 
Leão e de Elita Pereira Leão.

WILSON PAGANINI SCURIZA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e um (13/09/1951), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 176, aparta-
mento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Salvador Scuriza e de Albertina Maria Paganini. ISABEL PAULA CORRÊA, esta-
do civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Bandeirantes, Estado do Paraná 
(CN:LV.A/019.FLS.182 BANDEIRANTES/PR), Bandeirantes, PR no dia dezesseis de 
novembro de mil novecentos e cinquenta (16/11/1950), residente e domiciliada Rua Síl-
vio Barbini, 176, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Paula Corrêa e de Maria Francisca de Jesus Corrêa.

GIVALDO DE JESUS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de esto-
que, nascido em Poço Verde, Estado de Sergipe (CN:LV.A/005.FLS.214-2° OFÍCIO DE 
POÇO VERDE/SE), Poço Verde, SE no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e se-
tenta e nove (27/07/1979), residente e domiciliado Rua Bento Ribeiro, 126, casa 04, Vila 
Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista do Nascimento e de Josefa 
Martins de Jesus. TATIANE MORAIS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconis-
ta de padaria, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/204.FLS.276 LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e noventa e dois (12/07/1992), 
residente e domiciliada Rua Bento Ribeiro, 126, casa 04, Vila Regina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Morais da Silva e de Francisca Margarida da Silva.

THIAGO PORTELA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nasci-
do em neste Distrito (CN:LV.A/236.FLS.062-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (29/10/1995), residente e domi-
ciliado Avenida Líder, 2969, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Olivio Lucas Lopes e de Elisabete Portela Batista Alves Lopes. LILIAN DA COSTA 
ALVES, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em Brumado, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/029.FLS.300-BRUMADO/BA), Brumado, BA no dia três de janeiro de 
mil novecentos e noventa e cinco (03/01/1995), residente e domiciliada Rua Sebastião 
Ivo, 376, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesuino Alves 
Filho e de Maria do Carmo Meira da Costa.

EZEQUIEL DIAS ASSIS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Jequié, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.113-JEQUIÉ/BA), Jequié, BA no dia nove 
de abril de mil novecentos e noventa e três (09/04/1993), residente e domiciliado Ave-
nida Ernesto Souza Cruz, 1187, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Walmir Souza Santos e de Maria Nilda Dias Assis. SARAH DE 
MENEZES NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão aprendiz, nascida em Muzam-
binho, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/105.FLS.044-MUZAMBINHO/MG), Muzambi-
nho, MG no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e nove (01/06/1999), 
residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1187, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Ferreira do Nascimento e de 
Rachel Anacleto de Menezes Nascimento.

HENRIQUE MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Subdis-
trito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/164.FLS.238 PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e setenta e dois (11/07/1972), 
residente e domiciliado Rua Caetano Lama, 20, bloco B, apartamento 42, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jonas Medeiros e de 
Magnolia de Almeida Medeiros. MÔNICA BISPO DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de abril 
de mil novecentos e setenta e cinco (15/04/1975), residente e domiciliada Rua Caetano 
Lama, 20, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Bispo dos Santos e de Lindaura Evangelista dos Santos.

HAMILTON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-084,FLS.090-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de março de mil novecentos e noventa e três (29/03/1993), residente e domi-
ciliado Rua Amália de Faria, 200, casa 06, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastião Severino dos Santos e de Elisabete Messias Gomes dos Santos. 
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS PASSOS, estado civil solteira, profi ssão contadora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-072,FLS.275-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezessete de março de mil novecentos e oitenta e nove (17/03/1989), 
residente e domiciliada Rua Amália de Faria, 200, casa 06, Vila Taquari, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adelcio Gonçalves Passos e de Janete Aparecida Corrêa dos 
Santos Passos.

AJENIAS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Fran-
cisco, Estado de Sergipe, São Francisco, SE no dia dez de dezembro de mil novecentos 
e cinquenta e cinco (10/12/1955), residente e domiciliado Rua Castelo do Piauí, 277, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Pereira e de Maura Carlos Perei-
ra. ANGELA REGINA GOMES, estado civil solteira, profi ssão monitora, nascida em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.172-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (04/09/1974), 
residente e domiciliada Rua Castelo do Piauí, 277, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Benedito Antonio Gomes e de Jane Lucia Gomes.

JOSÉ SANTOS BOMFIM, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Gan-
du, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.180-GANDU/BA), Gandu, BA no dia dez de ju-
nho de mil novecentos e sessenta e dois (10/06/1962), residente e domiciliado Rua João 
Abreu Castelo Branco, 535, casa 05, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Pereira Bomfi m e de Maria de Lourdes Santos Bomfi m. IVANY SANTOS 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Cruz das Almas, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/037.FLS.184-CRUZ DAS ALMAS/BA), Cruz das Almas, BA 
no dia cinco de janeiro de mil novecentos e sessenta e cinco (05/01/1965), residente e 
domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 535, casa 05, Vila Carmosina, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Ary Silva e de Laurinda Santos Silva.

ADRYEL ARAUJO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em edifi cações, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/298.FLS.146 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (09/01/1998), residente e domiciliado 
Rua Baixada Santista, 668, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adenizio Vieira Ferrei-
ra e de Marta de Araujo Ferreira. LETICIA MOREIRA DE AMORIM, estado civil solteira, 
profi ssão técnico em enfermagem, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/299.FLS.024V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e no-
venta e oito (23/01/1998), residente e domiciliada Rua Cachineses, 64, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosene Marcelino de Amorim e de Neusa De 
Jesus Moreira de Amorim.

ROBSON MENEZES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.190-2º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia dezesseis de maio de mil novecentos e 
oitenta e seis (16/05/1986), residente e domiciliado Rua José Manuel Martins, 37, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Anezio dos Santos e de Esmeralda Alves de 
Menezes. ANDRÉIA XAVIER FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão vigilante, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/049.FLS.080-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de setembro de mil novecentos e oitenta (05/09/1980), residente e domiciliada 
Rua José Manuel Martins, 37, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Xavier 
Fernandes e de Sandra Maria da Costa Fernandes.

BRUNO DA GRAÇA URBANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-142,FLS.063 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(27/12/1995), residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 485, casa 02, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Urbano da Silva e de Rozana da 
Graça. ANA KAROLINE LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão balco-
nista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-211,FLS.229V-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e sete (06/07/1997), 
residente e domiciliada Rua São Geraldo, 1898, casa 03, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourival Manoel de Oliveira e de Denise 
Delgado Lopes.

ORLANDO DA SILVA SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Itapicuru, Estado da Bahia, Itapicuru, BA no dia sete de agosto de mil novecentos e 
sessenta e seis (07/08/1966), residente e domiciliado Rua Guajiçara, 34, Vila Bozzini, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Demasio Machado de Souza e de Maria Nides 
da Silva. JUSSARA CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em Itapicuru, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.106 ITAPICURU/BA), Itapicu-
ru, BA no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta e três (17/04/1983), residen-
te e domiciliada Rua Guajiçara, 34, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Carlos Correia de Santana e de Judite Maria dos Santos Santana.

FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão gari, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos 
e sessenta e cinco (22/05/1965), residente e domiciliado Rua do Cloro, 26, casa C, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Melo e de Maria 
de Lourdes Alexandre Pereira. MOISANA DE SOUZA BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão ajudante diversos, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 
024,FLS.292-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e um (30/01/1981), residente e domiciliada Rua do Cloro, 26, casa C, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises Ribeiro Barbosa e de Antonia Car-
men Serpa de Souza.

DENILSON FERREIRA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 060,FLS.219V-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e oito (19/06/1988), 
residente e domiciliado Rua Tacaimbó, 173, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Oliveira e de Gerarda Ferreira de Sousa Oliveira. TAMIRES DE LIMA SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão coordenadora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-105,FLS.163V-BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril 
de mil novecentos e noventa e quatro (17/04/1994), residente e domiciliada Rua Ta-
caimbó, 173, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de 
Cristiane de Lima Sotero.

PAULO BARBOSA DE ABREU JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de es-
crita fi scal, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/101.FLS.210-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (21/09/1989), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 42, casa 04, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Barbosa de Abreu e de Sonia 
Regina Barbosa de Abreu. ANA PAULA MONZZO DA COSTA, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/429.FLS.183V-1º SUBDIS-
TRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos 
e oitenta e oito (20/08/1988), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 42, casa 04, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lauro Luiz Ribeiro Costa e de Girlene 
Monzzo de Lourdes.

RENATO CARBELOTTI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar, nascido em Subdistrito 
Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.091-SANTO AMARO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta (22/04/1980), residente e 
domiciliado Rua Coração Brasileiro, 80, bloco I, apartamento 12, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogério Carbelotti e de Rute 
Maria Carbelotti. SOLANGE DOS SANTOS MARCOLINO, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/009.FLS.021 CONSOLAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e setenta e nove 
(17/06/1979), residente e domiciliada Rua Coração Brasileiro, 80, bloco I, apartamento 
12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vilson 
Marcolino e de Maria José dos Santos.

HUDSON CARLOS DA SILVA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/209.FLS.201V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e um (24/11/1991), resi-
dente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 608, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Cardoso e de Djanira Maria da Silva Cardoso. 
MARINA CUNHA ALMEIDA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/107.FLS.233-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e dois (23/10/1992), residen-
te e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 608, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcos Alan de Almeida Martins e de Solange Cunha de Lima.

GABRIEL SANTANA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-324,FLS.259V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de no-
vembro de mil novecentos e noventa e oito (04/11/1998), residente e domiciliado Rua 
Lagoa Tai Grande, 636, casa A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair de Mello 
Dias e de Andrea de Paula Santana Dias. THAYANE VITORIA DE OLIVEIRA RAMOS, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-311,-
FLS.285V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e 
noventa e oito (10/06/1998), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 653, casa 
04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Claudio Menezes Ramos 
e de Andreia Alessandra Aparecida de Oliveira.

ADER MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de refrigeração, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/078.FLS.085 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
quatro de julho de mil novecentos e setenta e cinco (24/07/1975), residente e domi-
ciliado Travessa Maestro Melartin, 34, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ademir Venuto Moreira e de Nilza de Lourdes Moreira. CAROLINE SHIMODA 
IKEUTI, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/025.FLS.085-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dois de janeiro de 
mil novecentos e oitenta e um (02/01/1981), residente e domiciliada Rua Walter Fon-
tana, 10, Jardim Brasil, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Shigueru Ikeuti e de 
Yolanda Shimoda Ikeuti.

WELLINGTON LEMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.130V-
MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(10/10/1988), residente e domiciliado Travessa José Ventura dos Santos, 10, casa 01, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maviael Correia dos Santos e de Gislene Lemes 
dos Santos. LUCIANA SILVESTRE, estado civil solteira, profi ssão operadora de máqui-
nas, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.214-SUBDISTRI-
TO IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta e 
dois (01/04/1982), residente e domiciliada Travessa José Ventura dos Santos, 10, casa 
01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Viviana Roseli Silvestre.

FABRÍCIO LUIZ SOSSA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Sub-
distrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A-042,FLS.210 PARI/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de novembro de mil novecentos e noventa e um (02/11/1991), residente e domiciliado 
Rua das Aveleiras, 65, casa A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luiz Carlos Sossa e de Ana Maria Piotto Sossa. JOYCI MARCELINA DE SOUSA, es-
tado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A
-576,FLS.088-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e 
um de agosto de mil novecentos e noventa e três (21/08/1993), residente e domiciliada 
Rua das Aveleiras, 65, casa A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Djacir de Andrade Sousa e de Vandirlene Marcelina de Freitas.

LEANDRO VASCONCELOS DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/012.FLS.148-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP 
no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e sete (04/09/1977), residente 
e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 1442, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Oliveira Dantas e de Conceição Vasconcelos Dantas. TA-
TIANA APARECIDA ROBERTO, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.287-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de abril de mil novecentos e oitenta (14/04/1980), residente e domiciliada Rua 
Serra de São Domingos, 1442, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudino José Roberto e de Maria de Fátima de Oliveira Roberto.

MARSIEL SYLVESTRE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-041,FLS.050-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (24/04/1985), residente 
e domiciliado Rua Marcondes Homem de Melo, 778, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Samuel Sylvestre Pereira e de Nercilia Nascimento 
Sylvestre Pereira. NATÁLIA GARABETTI MIROM, estado civil solteira, profi ssão farma-
cêutica, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV A-094, São Paulo, SP 
no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (23/02/1989), residente 
e domiciliada Rua Marcondes Homem de Melo, 778, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Mirom e de Viviane Garabetti Mirom.

CLEITON CARLOS DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de montagem, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/260.FLS.169V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de setembro de mil novecentos e noventa e seis (16/09/1996), residente 
e domiciliado Rua Eira, 145, casa 03, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Pereira de Moura e de Shirlei de Faria. JOSE CLAUDIO DOS SANTOS 
JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/032.FLS.288V VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de abril 
de mil novecentos e oitenta e quatro (23/04/1984), residente e domiciliado Rua Eira, 
145, casa 03, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Claudio dos 
Santos e de Jandra Maria Ferreira de Lima.

DOUGLAS SIDNEI ALVES, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/008.FLS.017V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e oito (25/08/1978), residente 
e domiciliado Avenida Flor da Abissínia, 71, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adão George Alves e de Rosely da Silva Alves. JOELMA CAR-
DOSO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão segurança, nascida em Subdistrito 
Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.259 IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de novembro de mil novecentos e setenta e nove (11/11/1979), residente e 
domiciliada Avenida Flor da Abissínia, 71, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Cardoso dos Santos e de Luiza Gracina da Silva.

DIEGO VINICIUS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-151,FLS.248-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
outubro de mil novecentos e noventa e um (20/10/1991), residente e domiciliado Rua 
do Cádmio, 36, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adauto Rocha e de 
Raquel de Oliveira Gualberto Rocha. EVELYN MARIA FARIAS FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará 
(CN:LV A-005,FLS.173-BAIXIO/CE), Lavras da Mangabeira, CE no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (24/01/1994), residente e domiciliada Rua 
do Cádmio, 36, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Edilberto 
Honorato Ferreira e de Renata Carvalho Farias Ferreira.

ÁQUILA SANTOS COSTA, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de atendimen-
to, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil nove-
centos e oitenta e oito (04/07/1988), residente e domiciliado Rua José Manuel Martins, 
72, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Israel Ferreira Costa Filho e de Edinalva 
Domingos Santos Costa. THAÍS RIOS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão mo-
nitora de qualidade, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e oito (28/04/1988), residente e 
domiciliada Rua José Manuel Martins, 72, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genisio 
da Silva e de Regina Estela Rios da Silva.

CARLOS EDUARDO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de março de mil novecentos e sessenta e 
quatro (12/03/1964), residente e domiciliado Rua Niféia, 109, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Nogueira da Costa e de Maria 
Apparecida da Costa. RITA DE CASSIA PEREIRA LOPES, estado civil divorciada, profi s-
são analista, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de 
mil novecentos e sessenta e oito (21/07/1968), residente e domiciliada Rua Flor do Cam-
po, 84, Conjunto Alvorada, Poá, neste Estado, SP, fi lha de Francisco Lopes e de Bernar-
dete Pereira dos Santos.”Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N. de Poá, neste Estado.”

BRUNO SOARES NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de supervisão, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/427.FLS.107-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (04/02/1996), 
residente e domiciliado Rua Toreiros, 90, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edmundo dos Santos Nascimento e de Marinalva Soares de Andrade. 
VICTÓRIA SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operador de aten-
dimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/320.FLS.274V ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e oito (12/09/1998), resi-
dente e domiciliada Rua Toreiros, 90, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Francisco dos Santos e de Dalvani Santana dos Santos.

OBERTINO MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Tomar do Geru, Estado de Sergipe (CN:LV-A 077,FLS.071-TOBIAS BARRE-
TO/SE), Tomar do Geru, SE no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e 
cinco (26/06/1995), residente e domiciliado Rua Santa Marcelina, 761, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Obertino Messias dos Santos e de Maria Flora das 
Neves Santos. EDI PAULA BATISTA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em Itapicuru, Estado da Bahia (CN:LV-A 013,FLS.196-ITAPI-
CURU/BA), Itapicuru, BA no dia vinte e um de junho de mil novecentos e noventa e três 
(21/06/1993), residente e domiciliada Rua Santa Marcelina, 04, A, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Souza dos Santos e de Vanusa Batista Santos.

FRANCISCO SOARES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Parambu, Estado do Ceará (CN:LV.A/019.FLS.093V-TAUÁ/CE), Pa-
rambu, CE no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e setenta e um (25/07/1971), 
residente e domiciliado Avenida Moisés Maimônides, 176, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Soares do Nascimento e de Antônia Pereira do Nas-
cimento. NILSA APARECIDA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Monjolos, Estado de Minas Gerais, Monjolos, MG no dia doze de outubro de 
mil novecentos e sessenta e dois (12/10/1962), residente e domiciliada Avenida Moisés 
Maimônides, 176, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ro-
drigues de Oliveira e de Aparecida Zenilha André.

WALACE DA SILVA DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de atendimento, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-106.FLS.071-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (24/01/1999), resi-
dente e domiciliado Rua Manuel Alves da Rocha, 27, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elson Dantas e de Flaviana Maria da Silva Dantas. ANA BEATRIZ 
RODRIGUES DE MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A 434,FLS.048-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de julho de mil novecentos e noventa e seis (08/07/1996), residente e 
domiciliada Rua Manuel Alves da Rocha, 27, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Floripedes Bezerra de Mendonça e de Sueli Rodrigues Garcia de Mendonça.

RICARDO RODRIGUES ALVES, estado civil solteiro, profi ssão técnico automobilístico, 
nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/023.FLS.537-VILA PRU-
DENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e setenta 
e sete (22/11/1977), residente e domiciliado Rua Henrique, 72, Vila Ivone, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Orivaldo José Alves e de Maria Rodrigues Alves. TAMARA VILE-
LA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdis-
trito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.043-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta e seis (26/03/1986), residente e domici-
liada Rua Geraldo Santen, 105, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Augusto da Silva e de Gilvanete Vilela da Silva.

MICHAEL AMAURI ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi scal, nascido em 
São Paulo, nesta Capital (CN:LV.A/023.FLS.018V MOÓCA-SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de julho de mil novecentos e oitenta e um (16/07/1981), residente e domi-
ciliado Rua Folha de Hera, 09, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Benoni Amauri Rocha e de Teresa Cristina Rocha. FABIANA FERNANDES RIBEI-
RO, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/007.FLS.245V-GUAIANASES-SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil 
novecentos e setenta e oito (10/07/1978), residente e domiciliada Rua Amália de Faria, 
151, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sivirino Fernandes Ribeiro e de 
Margareth Aparecida Ribeiro.

ALEX SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Tobias Barreto, 
Estado de Sergipe (CN:LV.A/014.FLS.239V-UMBAÚBA/SE), Tobias Barreto, SE no dia 
vinte e nove de julho de mil novecentos e noventa (29/07/1990), residente e domiciliado 
Avenida Itaquera, 51, B, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Adeilton de Jesus Santos e de Josefa dos Santos. MARIANA SOUZA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de loja, nascida em Umbaúba, Estado de Sergipe 
(CN:LV.A/022.FLS.190V UMBAÚBA/SE), Umbaúba, SE no dia vinte de novembro de 
mil novecentos e noventa e dois (20/11/1992), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 
51, B, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amilson Aleluia 
Ribeiro e de Maria Gilvanete de Jesus Souza.

DANIEL LOPES, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital (CN:LV-A-142,FLS.101-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de abril de mil novecentos e oitenta e três (04/04/1983), residente e do-
miciliado Rua Narciso Araújo, 656, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto 
Lopes e de Maria de Lourdes Carbone Lopes. FERNANDA DE ARAUJO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-054,FLS.192-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e um (05/05/1981), 
residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 656, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudionor de Araujo e de Maria Irene de Araujo.
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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
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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 
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DIEGO DIAS FELISBERTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, nascido em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 038,FLS.286V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (07/05/1985), residente e domiciliado 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 336, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim José Felisberto e de Norma Dias do Carmo. JAQUELINE DOS 
SANTOS CORRÊA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Mogi das Cruzes, 
neste Estado (CN:LV-A 014,FLS.249V-BRÁS CUBAS/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia vinte 
e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (24/09/1995), residente e domici-
liada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 336, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Corrêa e de Andréia Inácio dos Santos.

JOSÉ ARAÚJO DE AQUINO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro noturno, nascido 
em Chapada, Mucambo, Estado do Ceará (CN:LV.A/017.FLS.100-MUCAMBO/CE), Mu-
cambo, CE no dia primeiro de agosto de mil novecentos e sessenta e seis (01/08/1966), 
residente e domiciliado Rua São João do Cariri, 372, A, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves de Aquino e de Rosalina Rocha Freiria. LOISIA 
FREIRIA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Goioerê, Es-
tado do Paraná (CN:LV.A/018.FLS.115-GOIOERÊ/PR), Goioerê, PR no dia dois de se-
tembro de mil novecentos e sessenta e nove (02/09/1969), residente e domiciliada Rua 
São João do Cariri, 372, A, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Freiria e de Rosalina Rocha Freiria.

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de produ-
ção, nascido em Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV-A-056,FLS.126V-
CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e nove (02/02/1979), residente e domiciliado Rua José Dias Velho, 318, casa 02, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Ferreira dos 
Santos e de Maria Alice Silva Santos. CLEONICE TÂNIA DOS SANTOS, estado civil di-
vorciada, profi ssão selecionadora de RH, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (27/10/1984), residente 
e domiciliada Rua José Dias Velho, 318, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Pedro dos Santos e de Marlene Jesus dos Santos.

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

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ALECSANDRO MENDES DE FARIAS, profi ssão: aux. de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/09/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Almeida de Farias e de 
Eunice Mendes de Farias. A pretendente: DAYANA NUNES SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Paulo Nunes Souza e de 
Zuleide Soares de Souza.

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

O pretendente: RENAN SOUZA SILVA, profi ssão: analista de PCP, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos da Silva e de Ivanilde Rosa de 
Souza. A pretendente: SABRINA LIMA FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lucas Almeida Ferreira e de Ivonete Bezerra 
de Lima.

O pretendente: THIAGO DO NASCIMENTO, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Miriam Francisca do Nascimento. A 
pretendente: ANDREIA RIBEIRO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/02/1984, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Juvelino Ribeiro e de Aparecida Andresa Ribeiro.

O pretendente: WESLEY GOMES DA COSTA, profi ssão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 09/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Airton Gomes da Costa e de Maria 
Rizalva Gomes de Souza Costa. A pretendente: TATIANE ZEFERINO DA SILVA 
estado civil: divorciada, naturalidade: Cupira, PE, data-nascimento: 18/02/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Jose da Silva e de Iraci 
Zeferino de Lima.

O pretendente: GERARDO COLARES FERREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 10/07/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Ferreira de Castro e de Maria 
Zudete Colares de Castro. A pretendente: TAMARA AMARAL ELORZA, profi ssão: 
ascensorista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domingos Elorza e 
de Kátya Amaral Elorza.

O pretendente: FELIPE PAES LANDIM DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/08/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Batista dos Santos e de Julia Batista 
da Silva. A pretendente: NATALIA RIBEIRO ARGUELO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Arguelo e de Maria de Fatima 
Ribeiro.

O pretendente: LUIZ FERNANDES, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Jaguarari, BA, data-nascimento: 18/05/1953, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Fernandes Filho e de Dejanira Cezária da Silva. 
A pretendente: ALESSANDRA REGINA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/01/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Conceição Patricio da Silva.

O pretendente: ADRIANO DE BARROS OLIVEIRA, profi ssão: op. de telemarketing, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose Oliveira e de Maria 
Genilda de Barros Oliveira. A pretendente: FERNANDA FRANCINE FETAL RAMOS, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José da 
Silva Ramos e de Gabriela de Oliveira Fetal.

O pretendente: JOSÉ ALVES DOS SANTOS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Jacutinga, MG, data-nascimento: 27/11/1928, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves dos Santos e de Vergilina 
Carlota da Rocha. A pretendente: DILMA COSTA, profi ssão: aposentada, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 20/03/1952, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Durval Costa e de Lindaura Azevêdo.

O pretendente: REGINALDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/12/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdete Pereira da Silva. A 
pretendente: SAMARA ESTANLEY ALENCAR FERRAZ, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Terezina, PI, data-nascimento: 12/12/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo José Ferraz e de Maria 
das Graças Alencar Ferraz.

O pretendente: JOSÉ COSME SANTOS SOUSA, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 27/09/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raul Souza e de Genelice Almeida Santos. A 
pretendente: MARIA CLAUDÉZIA DE ARAÚJO MARQUES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Barreiros, PE, data-nascimento: 21/10/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Clóvis Marques da Silva e de 
Maria Beatriz de Araújo Marques.

O pretendente: JANAILSON PEREIRA CAVALCANTI, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São José de Piranhas, PB, data-nascimento: 04/12/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Iran Cavalcanti da Silva e de 
Maria Pereira Cavalcanti. A pretendente: TALITA BARBOSA GOMES, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
19/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Canindé 
Gomes e de Maria do Socorro Dantas.

O pretendente: ISRAEL RIBEIRO DE ANDRADE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Joaquim de Andrade e de 
Sonia Ribeiro de Andrade. A pretendente: JULIANA COSTA NAHOOL, profi ssão: 
analista de trade marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 22/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Justino 
Vicente Nahool e de Marlene de Jesus Costa Nahool.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA SANTOS, profi ssão: desenvolvedor de 
infraestrutura, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/07/1984, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Edson Muniz 
dos Santos e de Rute Daniel da Silva. A pretendente: MARLYENE FORMIS DOS 
SANTOS, profi ssão: analista de logisitica, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 31/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Miguel Ferreira dos Santos e de Marlene Formis dos Santos.

O pretendente: JOÃO VICTOR DIAS MARTINS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mario Leão Martins e de Cristiane Aparecida 
Dias Brasilino Martins. A pretendente: BEATRIZ DA CRUZ NAVARRO, profi ssão: 
op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 24/06/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Enrique Navarro e de Jaqueline Messias da Cruz.

O pretendente: MATHEUS OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valentim Oliveira da Silva e de Sonia Costa Bezerra 
Silva. A pretendente: CAMILA DE JORGE SANTOS, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1999, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Vanderley Couto Santos e de Katia Regina de Jorge.

O pretendente: ANDERSON APARECIDO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Aparecido da Silva e de Eunice Dias da Silva. A 
pretendente: ANA PAULA BRANDÃO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Doralice Brandão Teixeira.

O pretendente: LUCAS LIMA FERREIRA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 21/11/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elias Ferreira Neto e de Adriana Farias Lima Ferreira. 
A pretendente: NATALY RUANE PEREIRA ALVES, profi ssão: recepcionista, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1999, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Coriolano Alves e de Ednalva Pereira Lima.

O pretendente: FELIPE WENCESLAU FRANÇA DE JESUS, profi ssão: supervisor de TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fernando França de Jesus e de Suzineia Wenceslau 
Braz de Jesus. A pretendente: RAÍSSA ATAIDE BOMFIM, profi ssão: consultora de 
segurança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdereis Rodrigues Bomfi m e de 
Joeneide do Rêgo Ataide Bomfi m.

O pretendente: JASON HENRIQUE DUARTE DA SILVA, profi ssão: atendente de restaurante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Agnaldo Henrique da Silva e de Debora 
Duarte da Silva. A pretendente: SABRINA GAMA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/2001, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva e de Sandra de Fatima de Souza.

O pretendente: LUCAS DE LIMA SANTOS, profi ssão: aux. de vendas internas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1994, residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de Leobino Santos e de Maria Aparecida de Lima Santos. A 
pretendente: JÉSSICA ANDRÉ MARQUES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 04/01/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marinaldo Araújo Marques e de Maria Edite André Marques.

O pretendente: DENIS STEVEN MEBIAS MARTINS, profi ssão: ajudante de mecânica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Mebias Martins e de Maria de Lourdes Inacio da 
Silva. A pretendente: KEZIA DIAS LIMA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1999, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jose Edivanildo da Silva Lima e de Dulce Reis Dias.

O pretendente: DIEGO DOMINGUES LOPES, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de Souza Lopes e de Gisleine Domingues Calpacci. A 
pretendente: NATALLY MIKELLY DO NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Antonio do Nascimento e de Sonia Maria Dornelas do 
Nascimento.

O pretendente: STEFEN SANTOS DE JESUS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Valdeci de Jesus e de Ana Lucia Santos de Jesus. A pretendente: 
JESSY DEISE SEVERIANO DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/09/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Roberto Daniel dos Santos e de Maria Cristina Severiano.

O pretendente: FERNANDO BRUNO RODRIGUES, profi ssão: gerente de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jovaldir José Rodrigues e de Sueli Aparecida Alves 
Rodrigues. A pretendente: DAIANE ALVES PACHECO, profi ssão: assistente de auditoria, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Leoncio Nogueira Pacheco e de Maria Gorete 
Alves Pacheco.

O pretendente: DHIEGO ALVES PACHECO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Leoncio Nogueira Pacheco e de Maria Gorete Alves Pacheco. A 
pretendente: VILMA DA SILVA CRUZ, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Boa Vista, PE, data-nascimento: 05/10/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Gonzaga Marinho da Cruz e de Josefa Maria da Silva Cruz.

O pretendente: DIOGO RANIERE RODRIGUES LIMA, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaboatão, PE, data-nascimento: 04/01/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Eraldo David de Lima e de Erineide Helena Teixeira Rodrigues. 
A pretendente: BRUNA PEREIRA PIRES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Gilmario Ramos Pires e de Renata da Cunha Pereira Lima.

O pretendente: ISRAEL DE SOUSA E SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio de Sousa e Silva e de Ana Paula de Oliveira e Silva. A 
pretendente: ISABEL DIVINA MARTINS DE BRITO, profi ssão: assistente juridico, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos de Brito e de Mirian Alice Santana Martins.

O pretendente: GUILHERME CAVARZERE DOS SANTOS, profi ssão: analista de TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/09/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir José dos Santos e de Roseli Cavarzere dos 
Santos. A pretendente: QUEROLLEM BISPO NUNES, profi ssão: telefonista, estado civil: 
solteira, naturalidade: Jitaúna, BA, data-nascimento: 27/11/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Nunes Exaltação e de Cosmira Bispo dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE TELES NAVARRO, profi ssão: aux. de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Rosa Navarro e de Vanessa Teles. A pretendente: 
ANA BEATRIZ FEITOSA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Adijailto José da Silva e de Ana Paula Feitosa Fontes.

O pretendente: KRISTIANO ALVES BATISTA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
serviços, estado civil: solteiro, naturalidade: Jaraguá - Munic. Maceió, AL, data-nascimento: 
15/11/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Batista dos Santos 
Filho e de Jacilene Teixeira Alves. A pretendente: JADNA LUANA DA SILVA SAMPAIO, 
profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 
28/04/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Jailson dos Santos 
Sampaio e de Maria Luiza da Silva.

O pretendente: KAUAN DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 10/06/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Araci dos Santos. A pretendente: CAROLINA AUGUSTA 
FELICIANO ALVES, profi ssão: op. de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 06/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Edenilson Augusto Alves e de Maria Aparecida Feliciano.

O pretendente: ADRIANO APARECIDO FRANCA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/01/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Sinvaldo Bastos Franca e de Neide Ferreira Franca. A pretendente: 
CASSIA CAVALCANTE DE SOUSA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Romualdo Cavalcante de Sousa e de Francisca Cavalcante de Sousa.

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 15/09/1956, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues e de Maria Romana da Conceição. A pretendente: 
CLÁUDIA APARECIDA IZODORO FREIRE, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1974, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Assis Freire e de Eliete Aparecida Izodoro Freire.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: THAINÃ DE OLIVEIRA AZAMBUJA, profi ssão: médico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Porto Velho, RO, data-nascimento: 25/02/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Cláudio Soares Azambuja e de Maíra 
de Oliveira Azambuja. A pretendente: ANGELICA DA CRUZ HODECKER, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Brusque, SC, data-nascimento: 
24/03/1990, residente e domiciliada em Gaspar, SC, fi lha de Valdir Hodecker e de Adélia 
da Cruz Hodecker. Obs. Edital Recebido do Reg. Civil de Gaspar, SC.

O pretendente: DANIEL ALBERTI PEREZ, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/02/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Perez e de Sonia Regina Alberti Perez. A 
pretendente: SHAYENE DE OLIVEIRA SOARES, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Gravataí, RS, data-nascimento: 28/01/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nedi Renato Martins Soares e de Angenita de 
Oliveira Soares.

O pretendente: MARCELO CORDEIRO ARAUJO, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Romeiro Araujo e de Ligia Cordeiro 
dos Santos Araujo. A pretendente: BARBARA RIBEIRO ALEDO, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Ribeiro Aledo e de Maria 
Celia de Sousa Aledo.

O pretendente: SOLON GODINHO BROCHADO, profi ssão: publicitário, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento: 28/03/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Antonio Mangabeira Brochado e de Marisa 
de Souza Godinho. A pretendente: GABRIELLA DE FARIA DENOFRIO, profi ssão: 
publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wagner Tadeu 
Fernandes Denofrio e de Ligia Helena Ahlberg de Faria Denofrio.

O pretendente: LUCAS DE OLIVEIRA GOMES, nascido em São Bernardo do Campo 
- SP, no dia 03/07/1990, estado civil solteiro, profi ssão analista de T.I., residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Gomes de Almeida e de 
Lucia de Fatima de Oliveira Gomes. A pretendente: PAULA CAMILA SOARES DE 
SOUSA BRAGA, nascida em São Mateus do Maranhão - MA, no dia 31/08/1993, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Edmilson Braga Filho e de Francisca Soares de Sousa.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

PAULO SERGIO LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/057.FLS.290-2º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e sete 
(30/08/1987), residente e domiciliado Rua Monsueto Campos de Meneses, 49, quadra 
E, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiza 
Lopes da Silva. SONIA CRISTINA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.208-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e um 
(10/05/1981), residente e domiciliada Rua Monsueto Campos de Meneses, 49, quadra 
E, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Argentina 
Cleide de Moura.

MATHEUS EXPEDITO RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de telemarketing, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:L-
V.A/270.FLS.026F-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de maio de dois 
mil (30/05/2000), residente e domiciliado Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 79, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Tadeu de Jesus 
e de Norma Rodrigues dos Santos Jesus. BÁRBARA LIMA BUDINI, estado civil soltei-
ra, profi ssão monitora, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/222.
FLS.220V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos 
e noventa e sete (05/05/1997), residente e domiciliada Rua Professor Leonardo Van 
Acker, 170, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reinaldo Budini e de Zilda Belaniza Lima Budini.

LEONARDO DOS SANTOS TESSARO, estado civil solteiro, profi ssão analista fi nan-
ceiro, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-126,FLS.094V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa (11/05/1990), residente e domici-
liado Estrada do Pêssego, 434, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josmar 
Tessaro e de Maria Terezinha dos Santos Tessaro. TALITA MELO LOFRESI, estado 
civil solteira, profi ssão advogada, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-154,FLS.286-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(06/01/1992), residente e domiciliada Estrada do Pêssego, 434, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Souza Lofresi e de Maria Alice de Melo Lofresi.

THIAGO FLAVIANO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.159V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (05/05/1985), residente e domicilia-
do Rua Aquino Fonseca, 68, casa 01, Jardim das Carmelitas, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de José Maria Flaviano e de Ivanilda Cruz Bento. THUANY PREVIDELI 
BARCIELLA, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/110.FLS.087-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (02/12/1988), residente e domiciliada 
Rua Aquino Fonseca, 68, Jardim das Carmelitas, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Fernando Alfredo Barciella e de Sandralia Prevideli Barciella.

LUCAS CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-394,FLS.046-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (16/02/1995), residente e domiciliado Rua Guilherme Valencia, 130, 
bloco B, apartamento 22-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Fabricio dos Santos e de Luzinete Lopes Cardoso Fa-
bricio dos Santos. NATALYA CRISTINA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
operador de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-173,FLS.105V 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e no-
venta e sete (04/03/1997), residente e domiciliada Rua Poesia do Sertão, 65, bloco 
A, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Francisco de Sousa e de Adriana Romão da Silva de Sousa.

EDSON ALVES, estado civil divorciado, profi ssão barbeiro, nascido em Pira-
ju, neste Estado, Piraju, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta 
(15/08/1970), residente e domiciliado Rua Salim Jorge Id, 154, Vila Corberi, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Alves e de Maria Teresa Alves. VERA RITA 
DE FRANCESCO, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em neste 
Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e cinquenta 
e nove (24/07/1959), residente e domiciliada Rua Salim Jorge Id, 154, Vila Corberi, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rotavio de Francesco e de Nilce de Paula de 
Francesco.

LEONARDO RODRIGUES DO VALE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ope-
rador de ponte rolante, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A
-124,FLS.022-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (09/09/1994), residente e domiciliado Rua João Pe-
dro Luna, 54, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Vieira da Silva e de Maria Odete Rodrigues do 
Vale da Silva. LARISSA ALVES ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de atendimento, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-634,FLS.081V 1º 
SUBDISTRITO GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia quatro de outubro de mil 
novecentos e noventa e cinco (04/10/1995), residente e domiciliada Rua João Pe-
dro Luna, 54, bloco A, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex Sandro Ferreira de Araujo e de Priscila Alves 
da Costa.

O pretendente: HENRIQUE JORDAN VICENTE DA ROCHA, profi ssão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Altemar Ferreira da Rocha e de Derci Geralda 
Vicente da Rocha. A pretendente: JÉSSICA ALESSANDRA DE SÁ, profi ssão: eng. civil, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de Sá e de Luci de Sá.

O pretendente: TIAGO FAVI DE ALMEIDA BARROS, profi ssão: analista de infraestrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Márcio de Almeida de Barros e de Silvia Regina Favi 
Barros. A pretendente: JOSEANE DE SOUZA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1983, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Ananias José de Souza e de Maria José de Souza.

O pretendente: RAFAEL MENDES DA SILVA, profi ssão: conferente de mercadorias, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdecir João da Silva e de Maria Aparecida Mendes 
da Silva. A pretendente: MARIANA LUIZA FERREIRA, profi ssão: contadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Tania Ferreira.

O pretendente: ELVIS VITOR, profi ssão: técnico eletro técnico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/04/1982, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Warnon Vitor e de Eva Godinho Vitor. A pretendente: CRISTINA DA 
SILVA MARQUES, profi ssão: aux. de classe, estado civil: solteira, naturalidade: Garanhuns, 
PE, data-nascimento: 01/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Plácido Marques da Silva e de Quiteria Januaria da Silva.

O pretendente: RODRIGO TEIXEIRA BENTO DE LIMA, profi ssão: designer, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Teixeira de Lima e de Lucia Pereira Bento de Lima. 
A pretendente: MARIA ANGELICA PEREIRA DE CARVALHO, profi ssão: publicitária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Abimael Vieira de Carvalho e de Selomita de Barros 
Pereira de Carvalho.

O pretendente: JOSINALDO JOSÉ DA SILVA, profi ssão: apontador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 26/02/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Manoel da Silva e de Maria Izabel Marinho. A pretendente: 
THAYNAN MOREIRA PAES DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Batista Paes da Silva e de Maria Anita Moreira da Silva.

O pretendente: SANDRO SAMPAIO, profi ssão: soldador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 13/07/1976, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Sampaio e de Maria Jose Sampaio. A pretendente: 
ELISABETE MACEDO ALVES, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Alves e de Hercilia de Macedo Alves.

O pretendente: RICARDO NUNES ABAD, profi ssão: chefe de montagem, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/06/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Abad e de Edna Nunes Abad. A pretendente: IRACEMA 
GOMES DE SENA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Afogados, Município 
de Recife, PE, data-nascimento: 27/02/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Alfredo de Sena e de Josefa Gomes de Sena.
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Especial

Adolescentes residentes no Brasil, 
de faixas mais pobres da população, 
estão mais obesos e ainda sofrem de 
desnutrição

Cristina Índio do Brasil/ABr

É o que mostra estudo feito por pesquisadores 
da Escola de Nutrição da Universidade Federal 
da Bahia (UFBA) e do Centro de Integração de 

Dados e Conhecimentos para Saúde da Fundação 
Oswaldo Cruz da Bahia (Cidacs/Fiocruz Bahia). 

Esta é a primeira vez que uma investigação como 
essa é feita no Brasil, observando fatores socioe-
conômicos associados à desnutrição e à obesidade.

Para fazer o trabalho, os técnicos utilizaram dados 
das edições de 2009, a primeira, e da mais recente, 
de 2015, da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar 
(Pense), desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). O trabalho investiga 
doenças crônicas não transmissíveis entre adoles-
centes escolares brasileiros. 

O estudo comparou os índices nutricionais de 
alunos de 13 a 17 anos, separados entre os que 
apresentam somente sobrepeso ou baixa estatura 
e aqueles que apresentam as duas condições.

Sobrepeso
Na visão dos pesquisadores, houve aumento de 

sobrepeso entre os adolescentes de todos os níveis 
socioeconômicos e, ao mesmo tempo, também apa-
rece nesses estudantes a desnutrição, revelada pela 

baixa estatura. Segundo o estudo, os adolescentes 
de escolas privadas têm maior chance de desenvol-
ver excesso de peso em relação aos estudantes da 
escola pública, mas ao longo do tempo a diferença 
se reduziu. 

Entre 2009 e 2015, o índice de adolescentes com 
excesso de peso na rede privada, que era 28,7%, 
permaneceu inalterável, mas a taxa entre os da 
rede pública aumentou de 19% para 23,1%.

Estudo mostra que adolescentes de 
faixas carentes estão mais obesos
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Dupla carga
No estudo, os pesquisadores identificaram que a 

dupla carga de má nutrição, uma característica de 
desnutrição e obesidade, simultâneas, atinge menos 
de 1% dos estudantes. Apesar disso, nem sempre 
uma melhoria nas condições socioeconômicas vem 
acompanhada de maior qualidade nutricional.

“O indivíduo que tem 
dupla carga é aquele 
adolescente que apre-
senta baixa estatura, 
um sinônimo de desnu-
trição crônica e excesso 
de peso. A dupla carga 
pode se manifestar de 
três formas. Tanto em 
nível individual, que é 
o caso do nosso estudo, 
sendo os dois desfechos 
no mesmo indivíduo", 
disse a pesquisadora da 
UFBA, Júlia Uzêda.

"Pode ser também em 
nível familiar, por exem-
plo, uma mãe com excesso 
de peso e um fi lho com 
desnutrição, ou em nível 
comunitário, onde em um 
mesmo local temos taxas 
altas tanto de desnutrição 

quanto de obesidade. No nosso estudo foi bem espe-
cífi co, com adolescente de baixa estatura e excesso 
de peso”, concluiu.

Em 2009, na análise separada, o grupo que apresen-
tou os dois desfechos de saúde, independentemente 
de sexo, e diferenciando entre estudantes de escola 
pública e privada, a simultaneidade aparece em 29 
estudantes do ensino particular (0,2%) contra 185 
do público (0,4%). Isso signifi ca que a dupla carga é 
maior entre estudantes da rede pública. Em 2015, a 
taxa de dupla carga entre os estudantes de escola pri-

vada atingiu 0,3% e nos da 
rede pública permaneceu 
em 0,4%. As meninas, com 
0,4%, ainda são maioria, 
enquanto entre os meni-
nos fi cou em 0,3%.

Fatores
De acordo com o pesqui-

sador do Cidacs, Natanael 
Silva, embora o estudo 
não tenha se baseado em 
classes sociais, há variá-
veis analisadas que indi-
caram um crescimento 
de obesidade, atingindo 
cada vez mais a popu-
lação menos favorecida 
socioeconomicamente .

Segundo ele, os alimentos processados podem ser 
um dos fatores da obesidade, por serem também 
de preços mais baixos.

“Os alimentos processados acabam sendo mais 
baratos do que qualquer alimento natural e por 
terem maior aporte calórico, muitas vezes serem 
vendidos em grandes quantidades, mais baratos e 
atrativos, chamam bastante a atenção do público 
mais vulnerável”, disse.

Além disso, foram selecionadas informações socio-
econômicas de adolescentes, como escolaridade da 

mãe, raça, sexo e tipo de unidade escolar. Os fi lhos 
de mulheres que completaram a educação primária 
revelaram melhores índices de nutrição, apresentando 
a metade da taxa de dupla carga do que os estudantes 
cujas mães não fi nalizaram essa etapa.

Júlia Uzêda informou que há estudos comprovando 
que a desnutrição em período intrauterino provoca 
mecanismos no corpo que aparecem futuramente na 
vida da criança, por causa de problemas na absorção de 
gordura, que resultam na obesidade. “O adolescente é 
um público vulnerável por todas as mudanças físicas, 
então, quando o indivíduo tem dupla carga, ele passa 
a ter riscos tanto de desnutrição quanto de obesidade, 
por isso o nome de dupla carga”, observou.

Políticas Públicas
Os pesquisadores defenderam que o estudo serve 

para ajudar na elaboração de políticas públicas. Para 
Júlia Uzêda, existem fatores que não foram analisados 
no estudo, como o consumo alimentar e, principal-
mente, a qualidade dos alimentos ingeridos, mas as 
informações encontradas já podem servir para a ado-
ção de medidas com o foco na qualidade da nutrição.

“Muitas vezes as políticas públicas são destinadas 
isoladamente à obesidade ou à desnutrição e acabam 
tratando um e esquecendo outro. A transição nutri-
cional tem o perfi l que é a diminuição da desnutrição, 
mas não deixa de existir, enquanto a obesidade e o 
excesso de peso aumentam. Isso muda o foco das 
políticas públicas”, disse a pesquisadora.

Nem sempre uma melhoria nas condições socioeconômicas vem acompanhada
de maior qualidade nutricional.
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O objetivo principal 

do Banco Central é a 

estabilidade econômica.  

Do ponto de vista dos 
consumidores, a esta-
bilidade econômica é 

fundamental pois, se os preços 
crescem de modo abrupto, há 
perda do poder de compra 
das famílias. Ou seja, como o 
reajuste dos salários acontece 
uma vez por ano, se os preços 
crescerem diariamente e de 
modo rápido, as famílias passa-
rão a comprar menos produtos 
que nos meses anteriores, já 
que o salário não acompanha 
o reajuste mensal dos preços 
mensurados pelos índices de 
infl ação. 

Para as empresas, o aumen-
to dos preços pode reduzir a 
demanda e levar à geração 
de estoques ou queda das 
vendas, acarretando na de-
missão de funcionários. Com 
a recente recessão de 2015 e 
2016, houve aumento do nível 
de desemprego - justamente 
quando a meta de infl ação, que 
era de 4,5% ao ano, alcançou 
10,75% ao ano. Os resultados 
são perceptíveis até os dias 
atuais: desemprego elevado, 
redução do consumo e taxas 
de crescimento econômico 
extremamente baixas. 

A condução de política mo-
netária, à época da crise, não 
foi capaz de controlar a infl ação 
que há anos não chegava na 
casa de dois dígitos. Na ver-
dade, a condução das políticas 
levou à essa situação. Assim, 
se o Banco Central se torna 
refém das políticas econômicas 
adotadas pelo Governo, pode 
deixar de lado o principal 
objetivo, que é a estabilidade 
econômica - e, com isso, gerar 
resultados de alta de infl ação 
e desemprego como nos anos 
recentes. 

Dessa forma, quando se 
debate sobre a independência 
do Banco Central, volta-se à 
discussão sobre a importância 
da instituição na estabilidade 
econômica. Essa discussão 

tem se tornado mais frequen-
te desde a década de 1990, 
principalmente com a criação 
da União Europeia e por parte 
da atuação do Federal Reserve 
(FED). Ela parte da própria 
evolução dos Bancos Centrais, 
como o Banco Central Inglês, 
criado ainda no século XVII. 

Com o tempo, os bancos 
centrais foram deixando de 
atuar como bancos comerciais 
para reduzir o impacto sobre 
a inflação e, também, por 
serem bastante próximos dos 
governos, pois eram utilizados 
principalmente para fi nanciar 
os gastos públicos. Autores 
favoráveis à independência 
mostram que se a política 
monetária é considerada crível 
e há credibilidade do Banco 
Central, há melhora nas ex-
pectativas dos agentes. 

Além disso, há estudos que 
tratam da relação entre a inde-
pendência do Banco Central e 
a taxa de infl ação, que mostram 
que quanto maior a indepen-
dência deste, menores serão as 
taxas de infl ação. Há também 
a análise da rotatividade do 
presidente do Banco Central, 
que resulta na maior indepen-
dência do Banco - embora haja 
indícios de que um presidente 
pode fi car mais tempo no cargo 
para ser subserviente às deci-
sões do governo. 

Dessa forma, o atual projeto 
também estabelece mandatos 
não coincidentes de 4 anos 
com o mandato de presiden-
te, evitando que as decisões 
de política monetária sejam 
infl uenciadas pelo governo.

Há que se esperar as altera-
ções do projeto, se aprovado. 
Mas, ao que tudo indica, pode-
se esperar maior credibilidade 
do Banco Central e menor in-
terferência do governo na sua 
condução, sendo uma medida 
bastante positiva e há muito 
esperada pelo mercado. 

 
(*) - É doutora em Economia Aplicada 

e professora do curso de Economia 
da Universidade Positivo.
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EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman
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DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/07/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 
25/07/2019, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVE-
DORES FIDUCIANTES: VANICE DAS DORES DE LANNA SILVA, 

SAMUEL VIEIRA DA SILVA

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.252.120,19 (um milhão, duzentos e cinquenta e dois mil, cento e vinte reais e 
dezenove centavos) 2º leilão: R$ 1.101.492,78 (um milhão, cento e um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e 
setenta e oito centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLI-
NE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter 

informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

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

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. CNPJ nº 30.589.935/0001-16 - NIRE nº 35300537181 - Ata da Assembleia Geral
Extraordinária. Data, Hora e Local:10 de junho de 2019, às 10:30 horas, na sede social. Presença: Totalidade do capital
social. Mesa: Presidente: Carlos Eduardo Toledo Ferraz; Secretário: Cid Vinhate Ferrari Filho. Deliberações tomadas por
unanimidade de conformidade com a Ordem do Dia: 1. aprovação da emissão das Debêntures, com as seguintes caracte-
rísticas e condições: (i) Valor Total da Emissão: Até R$ 77.400.378,08 , na data de emissão. (ii) Número de Séries: A emis-
são será realizada em série única. (iii) Quantidade de Debêntures: 766 Debêntures. (iv) Valor Nominal Unitário:
R$ 101.044,88 , na data de emissão . (v) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures serão simples, ou seja, não conver-
síveis em ações de emissão da Companhia. As Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão
de cautelas ou certificados. (vi) Espécie: As Debêntures serão da espécie com garantia real. (vii) Garantias: Para assegurar
o cumprimento de todas as obrigações, principais ou acessórias, presentes ou futuras, assumidas ou que venham a ser assu-
midas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, as Debêntures contarão com a: (a) alienação
fiduciária da totalidade das quotas de emissão da HBR 1; (b) alienação fiduciária do imóvel objeto da matrícula nº 194.220,
do 4º Oficial de Registro de Imóveis da Cidade de São Paulo/SP ; e (c) cessão fiduciária dos recebíveis decorrentes da
exploração do Imóvel que, nesta data, decorre do Instrumento Particular de Contrato de Locação de Bem Imóvel para Fins
não Residenciais, celebrado em 21 de dezembro de 2018, entre a HBR 1, na qualidade de locadora, e a Wework Serviços
de Escritório Ltda., CNPJ nº 23.301.943/0001-50, na qualidade de locatária. Adicionalmente, a Companhia deverá consti-
tuir, na data de integralização das Debêntures, um fundo de reserva no montante inicial de R$ 898.994,59 , a ser utilizado,
caso necessário, para pagamento das obrigações garantidas no âmbito dos CRI , sendo certo que o Fundo de Reserva
deverá corresponder, a todo e qualquer momento, até o cumprimento integral das obrigações assumidas ou que venham a
ser assumidas pela Companhia no âmbito da Escritura de Emissão de Debêntures, ao montante equivalente ao valor das 2
últimas parcelas vencidas das Debêntures (amortização de principal e remuneração). (viii) Data de Vencimento: As De-
bêntures terão prazo de vencimento de 5.485 dias contados da data emissão, vencendo em 16 de junho de 2034 . (ix)
Colocação: A distribuição das Debêntures será privada, sem a intermediação ou esforço de venda de instituições integran-
tes do sistema de distribuição de valores mobiliários. (x) Atualização Monetária: O Valor Nominal Unitário das Debêntures
ou seu saldo, conforme o caso, será atualizado monetariamente pela variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo, a partir da data de integralização, conforme fórmula definida na Escritura de Emissão de Debêntures .
(xi) Remuneração: As Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da data
de sua integralização, correspondentes à taxa de 6,25% ao ano, com base em um ano de 360 dias corridos. A Remunera-
ção será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis, por dias decorridos, incidente sobre o Valor Nomi-
nal Unitário Atualizado não amortizado das Debêntures desde a data de integralização ou da data de pagamento da Remu-
neração, conforme aplicável, imediatamente anterior, até a data do seu efetivo pagamento, conforme fórmula definida na
Escritura de Emissão de Debêntures. (xii) Periodicidade de Pagamento da Remuneração: Os valores devidos a título de
Remuneração serão pagos em parcelas mensais e sucessivas, de acordo com os valores e datas a serem definidos na
Escritura de Emissão de Debêntures. (xiii) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures
será amortizado em parcelas mensais e sucessivas, a partir de 16 de julho de 2019, de acordo com as datas a serem defi-
nidas na Escritura de Emissão de Debêntures. (xiv) Operação Estruturada: Os créditos imobiliários decorrentes da emis-
são das Debêntures servirão de lastro para a emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 120ª Série da 4ª
Emissão da Gaia Securitizadora S.A. (“CRI”), sendo certo que os CRI serão objeto de oferta pública de distribuição com
esforços restritos de colocação, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009. (xv) Resgate Antecipado
Facultativo e Amortização Extraordinária Facultativa: A Companhia não poderá realizar o resgate antecipado facultativo
total ou a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures em circulação anteriormente ao decurso do prazo de
18 meses contado da primeira data de integralização das Debêntures. Após o decurso do prazo previsto acima, ou seja, a
partir do 19º mês, inclusive a contar da primeira data de integralização das Debêntures, a Companhia poderá, a seu exclusivo
critério, realizar o resgate antecipado facultativo total ou a amortização extraordinária facultativa parcial das Debêntures em
circulação, na forma a ser definida na Escritura de Emissão de Debêntures, mediante o pagamento de Multa Fixa e de Multa a
Mercado, cujas formas de cálculo e taxas serão definidas na Escritura de Emissão de Debêntures: (xvi) Vencimento Anteci-
pado: As Debêntures terão seu vencimento antecipado declarado nas hipóteses e nos termos previstos na Escritura de Emis-
são de Debêntures. 2. aprovação da outorga e formalização, pela Companhia, da Garantia. Encerramento: Esta ata foi lida,
aprovada e assinada pelos presentes. JUCESP nº 345.192/19-9 em 01.07.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

TOLEDO FERRARI PATRIMONIAL S.A. CNPJ/MF 30.589.935/0001-16 - Ata da Assembleia Geral Extraordinária. Data,
hora e local: 27 de Maio de 2019, às 10 horas, na sede social. Presença:  Totalidade do capital social.  Mesa: Carlos
Eduardo Toledo Ferraz - Presidente; e Cid Vinhate Ferrari Filho - Secretário. Deliberações tomadas por unanimidade de
conformidade com a Ordem do Dia:  (i) foi aprovado o Instrumento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Parcial
celebrado em 27.05.2019, entre a Companhia, na qualidade de incorporadora  e a TF Engenharia Ltda., CNPJ/MF  nº
26.452.410/0001-67,  na qualidade de cindida , que integra a presente Ata como Anexo I, por meio do qual as partes estabe-
lecem o regramento para a cisão parcial Cindida, com a versão parcial do seu patrimônio em favor da Companhia; (ii) foi
aprovado, o Laudo de Avaliação que, rubricado pelos presentes, passa a fazer parte integrante desta Ata como Anexo II, o
qual avaliou o valor da parcela cindida a ser vertido e incorporado pela Companhia, pelo valor total R$ 22.915.000,00 ; (iii)
tendo em vista o resultado da avaliação da Parcela Cindida, no valor de R$ 22.915.000,00 , deliberam os acionistas aprovar
a cisão parcial da Cindida, com a consequente versão da parcela cindida do seu patrimônio líquido para Companhia, confor-
me evidenciado no Protocolo e no Laudo de Avaliação, operação que se torna, assim, efetiva e definitiva, irrevogável e
irretratável. As eventuais variações patrimoniais da Cindida, ocorridas entre 30.04.2019 e a presente data, aproveitarão so-
mente à Incorporadora, na parte que lhe couber, na proporção dos ativos que lhe foram vertidos. Tendo em vista a aprovação
da cisão parcial da Cindida, em substituição aos direitos e prerrogativas dos sócios da Cindida, Carlos Eduardo Toledo
Ferraz, Cid Vinhate Ferrari Filho e Jose Eduardo Toledo Ferraz, que, nos termos do Protocolo, foram extintos por força
da cisão parcial da Cindida, aprovam os acionistas a destinação do montante correspondente a R$ 22.915.000,00  da Parce-
la Cindida, para aumento do capital social da Companhia, mediante a subscrição de R$ 22.915.000,00 novas ações ordiná-
rias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 cada uma, devendo as novas ações serem subscritas na mesma proporção
das participações detidas por Carlos Eduardo Toledo Ferraz, Cid Vinhate Ferrari Filho e Jose Eduardo Toledo Ferraz
no capital da Cindida, nos termos do Boletim de Subscrição - Anexo III, IV e V da presente ata.  Foi aprovada a nova redação
do Artigo 5º do Estatuto Social:  “Artigo�5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional,
é R$ 22.925.000,00 (vinte e dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais), dividido em 22.925.000 (vinte e dois milhões,
novecentas e vinte e cinco mil) ações ordinárias, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. §�1º�-�Cada ação ordiná-
ria confere, a seu titular, direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais da Companhia. §�2º�-�A propriedade das
ações de emissão da Companhia será comprovada pela devida inscrição do nome do titular no livro de “Registro de Ações
Nominativas”, sendo vedada a emissão de certificados.” Encerramento: Esta Ata foi lida, aprovada e assinada pelos pre-
sentes. JUCESP  nº 311.040/19-6 em 10.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1010338-48.2016 .8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a).Adriana Genin Fiore Basso, na for 
ma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Abilio Luiz Ferreira, RG Nº 303.107.SE, CPF Nº 151.165.815-00, que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no valor de R$ 25.424,68 
(agosto/2016). Referente às da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 01, da Quadra LU, do 
Loteamento Terras de Sta Cristina II (atualmente denominado Riviera de Sta Cristina II). Estando o 
réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 04/06/2019.  

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0165060-02.2012.8.26.0100. O Dr. Fernando Antonio Tasso, Juiz de 
Direito da 15ºVC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Claudia de Almeida Julio Lemos RG Nº 
72805679, CPF Nº 037.540.519- 46, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-
lhe ação de Cobrança no valor de R$ 3.869,30. referente às da taxa de conservação do lote 09, da 
Quadra GQ, do Empreendimentos Riviera de Sta Cristina - Gleba 13. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 20 de Março de 2019.  

Processo Digital nº:1012590-56.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível – 
Prestação de Serviços Requerente: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda Requerido: 
Eliseu de Oliveira Ramos. Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1012590-56.2018. 8.26 . 
0100 A MM. Juiza de Direito da 45ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Glaucia 
Lacerda Mansutti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliseu de Oliveira Ramos, Brasileiro, Casado, 
Comerciante, RG 26.267.846-9, CPF 167.028.668-10, que lhe foi proposta uma Ação de Cobrança, 
requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, constando da inicial que a autora 
administra, implanta e comercializa imóveis (lotes com fim de lazer) e que as partes celebraram 
contrato por meio do qual o réu adquiriu o lote nº 19 da quadra BN do loteamento STA. Bárbara 
Resort Residence-II, obrigando-se conforme os itens "Taxa De Conservação" e "Melhoramentos 
Diversos" do Contrato de Compra e Venda, parte integrante do Instrumento De Cessão de Direitos e 
Obrigações por ele subscrito, e os itens 12 e 13 do Regulamento do Loteamento, ao pagamento de 
taxa de conservação do empreendimento e a participar do rateio referente aos melhoramentos nele 
implementados. Todavia, o réu deixou de pagar referidas taxas, estando em débito no valor de R$ 
2.517,66. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, para 
que no prazo de 15 dias apresente sua defesa. Superado o prazo de 15 (quinze) dias para 
contestação (que fluirá após o decurso do prazo do edital), sem manifestação, oficie -se à 
Defensoria Pública para indicação de curador especial, que ficará automaticamente nomeado e 
deverá se manifestar nos autos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de junho de 2019. 

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 30.04.2019
Local, Data e Hora - Na sede da Companhia, na Avenida Paulista, 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, em 30 de abril de
2019, às 15h00min. Presenças - Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme assinaturas lançadas no Livro 
de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a publicação dos Editais de convocação e aviso aos acionistas, nos termos
do artigo 124, parágrafo 4°, e do artigo 133, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”). Composição da Mesa - Presidente
- Sr. Tadaaki Kurakake, Diretor Presidente da Companhia - Secretário - Sr. Tatsuya Taguchi. Ordem do dia: Deliberar sobre
as seguintes matérias: 1) o relatório da Diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) a destinação do lucro líquido do referido exercício; 3) a eleição da diretoria para o próximo
triênio, e a fixação da remuneração global da Diretoria; 4) a análise dos pedidos de renúncia de diretores; e 5) Outros assuntos de
interesse social. Deliberações: Tomadas pela unanimidade dos Acionistas presentes, restou aprovado, sem ressalvas: 1) o rela-
tório da diretoria, o balanço patrimonial e as demonstrações financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro
de 2018, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 26 de abril de 2019, página 3, e no Jornal
Empresas & Negócios, na edição de 26 de abril de 2019, página 5; 2) do lucro líquido verificado no exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018, no montante total de R$ 14.823.722,91 (catorze milhões, oitocentos e vinte e três mil, setecentos e vinte e dois 
reais e noventa e um centavos): 2.1. a ratificação do pagamento aos Acionistas dos Juros sobre o Capital Próprio, no montante total 
de R$ 5.553.886,33 (cinco milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), 
reconhecidos no exercício de 2018, conforme previamente autorizado por meio da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17
de dezembro de 2018, ressaltando-se que referidos valores foram imputados ao valor dos dividendos mínimos obrigatórios, conforme 
previsto no §3° do artigo 347 do Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999; 2.2. a destinação do montante de R$ 463.491,83 
(quatrocentos e sessenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e oitenta e três centavos) à conta de reserva legal; e 2.3. a 
destinação do saldo do referido lucro, no montante de R$ 8.806.344,75 (oito milhões, oitocentos e seis mil, trezentos e quarenta e
quatro reais e setenta e cinco centavos) à conta de Reserva para a Retenção de Lucros da Companhia. 3) a nomeação do novo 
membro da Diretoria, o Senhor: (a) Yasuhiro Tanno, japonês, casado, do comércio, portador da cédula de identidade para
estrangeiros RNM N° F0990929 e CPF/MF 242.646.328-70, residente no Brasil com domicilio na Av. Paulista, 854, 12° andar, Bela 
Vista, CEP 01310-913, acatando-se a indicação realizada em 15 de janeiro de 2019, ao cargo de Diretor atuando na área adminis-
trativa da empresa, junto à matriz em São Paulo; e a reeleição dos atuais membros da diretoria, os Senhores: (a) Tadaaki Kurakake,
japonês, casado, do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM N° G253931P e CPF/MF - 238.740.428-98
ao cargo de Diretor-Presidente, com as funções gerais e especiais inerentes ao seu cargo; (b) Tatsuya Taguchi, japonês, casado, 
do comércio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM N° F032441-7 e CPF/MF 242.121.918-30, residente no
Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao
cargo de Diretor atuando nas áreas administrativa, financeira e contábil, junto à matriz em São Paulo e nas filiais do Rio de Janeiro
- RJ, Salvador - BA e Betim-MG; (c) Yoshitomo Homma, japonês, casado, do comercio, portador da cédula de identidade para
estrangeiros RNM N° V184612G e CPF/MF 213.815.738-51, residente no Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao cargo de Diretor, atuando na área comercial junto a matriz 
em São Paulo - SP; (d) Tomohito Matsumoto, japonês, casado, do comercio, portador da cédula de identidade para estrangeiros 
RNE N° G380763-A e CPF/MF 239.970.038-40, residente no Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao cargo de Diretor, que atuando nas áreas administrativa, financeira e 
contábil, junto à matriz em São Paulo, e nas filiais do Rio de Janeiro - RJ, Salvador - BA e Betim-MG; (e) Yuta Mori, japonês, 
casado, do comercio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G152095-A e CPF/MF 238.061.488-13, residente
no Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao
cargo de Diretor, atuando na área administrativa da empresa junto a matriz em São Paulo-SP; (f) Taro Matsugasako, japonês, 
casado, do comercio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G413323-L e CPF/MF 240.480.658-07, residente 
no Brasil, com domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao
cargo de Diretor, atuando na área comercial junto a matriz em São Paulo - SP; (g) Akiko Yogo, japonesa, solteira, do comercio, 
portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G364887-L e CPF/MF 239.773.558-05, residente no Brasil, com
domicilio na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Paulista, n° 854, 12° andar, CEP 01310-913, ao cargo de
Diretora, atuando na área administrativa junto a matriz em São Paulo - SP; (h) Hiroshi Tsuji, japonês, casado, do comercio, 
portador da cédula de identidade para estrangeiros RNM N° V121472K e CPF 062.365.117-30, residente no Brasil, com domicilio 
na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 11° andar, sala 1109, setor B, Bairro Botafogo, 
CEP 22250-040, ao cargo de Diretor, atuando nas áreas administrativa, financeira, contábil e comercial junto à filial do Rio de
Janeiro - RJ, Salvador - BA e Betim - MG e na área comercial junto a matriz em São Paulo-SP; e (i) Yuka Imura, japonesa, casada,
do comercio, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G149677-X e CPF/MF 063.291.207-30, residente no 
Brasil, com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, n° 228, 11° andar, sala 1109, 
setor B, Bairro Botafogo, CEP 22250-040, ao cargo de Diretora, atuando na área comercial junto à Filial do Rio de Janeiro - RJ; (j) 
Yuji Furukawa, japonês, solteiro, do comercio, portador da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G384212-R e CPF 
064.422.087-29, residente no Brasil, com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
n° 228, 11° andar, sala 1109, setor B, Bairro Botafogo, CEP 22250-040, ao cargo de Diretor, atuando na área comercial junto à 
filial do Rio de Janeiro - RJ e nas áreas comercial, administrativa, financeira e contábil junto a filial de Betim-MG e (k), Ayako 
Nisawa japonesa, casada, do comercio, portadora da cédula de identidade para estrangeiros RNE N° G344938-5 e CPF/MF
703.834.376-95, residente no Brasil, com domicilio na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo,
n° 228, 11° andar, sala 1109, setor B, Bairro Botafogo, CEP 22250-040, ao cargo de Diretora, atuando na área comercial junto à 
Filial do Rio de Janeiro - RJ e também na área comercial junto a filial de Salvador - BA. 3.1. Os Diretores ora eleitos e reeleitos
terão prazo de mandato até a Assembleia Geral Ordinária que aprovar as contas do exercício a encerrar em 31 de dezembro de 2021,
ou outra que venha a substitui-la, e exercerão suas respectivas funções conforme os poderes atribuídos no Estatuto Social da 
Companhia. Os Diretores eleitos e reeleitos declararam que não se encontram impedidos de exercer atividades mercantis, por lei
especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporaria-
mente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão peculato, ou contra a
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, 
fé pública, ou a propriedade, conforme declarações devidamente assinadas por cada um deles e arquivadas na sede da Companhia, 
e tomarão posse de seus cargos após a assinatura dos respectivos termos de posse a serem lavrados em livro próprio. 3.2. a
fixação, para o exercício do ano de 2019, da remuneração dos Diretores no valor global de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatro-
centos mil reais) mensais, que será distribuída entre os seus membros, conforme a responsabilidade de cada um perante a Compa-
nhia, nos termos do Estatuto Social da Companhia; e 4) acatar as renúncias dos diretores, Kazuo Yamamoto e Shingo
Nakamura que se desligaram respectivamente em 29/03/2019 e 03/04/2019. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram
suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e assinada 
por todos os presentes. Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Tatsuya Taguchi - Secretário. Acionistas: Marubeni Cor-
poration - p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. JUCESP sob n° 297.082/19-0 em sessão de 05/06/2019.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
C.N.P.J/M.F. n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 7 DE JUNHO DE 2019 
Data, Hora e Local: Realizada no dia 7 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da União 
Brasileira de Vidros S.A. (“companhia”), localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, Km. 
30, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Odenir 
Antonio Valério; Secretário: Sr. Marcos Antonio da Silva. Convocação e Publicação: O Edital de 
Convocação foi publicado nas edições dos dias 28, 29 e 30 de maio de 2019 dos jornais “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo” e “Empresas & Negócios”. Presença: Acionista representando 
99,41% do capital social, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de 
Acionistas, e o Diretor-Presidente, Sr. Odenir Antonio Valério. Deliberações: Deliberações tomadas 
por unanimidade de votos dos acionistas presentes: 1) Aprovação do Relatório da Diretoria e das 
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) Por 
força do artigo 189 da Lei n° 6.404/1976, aprovação da destinação do prejuízo do exercício, no valor 
de R$ 47.100.653,49 (quarenta e sete milhões, cem mil, seiscentos e cinquenta e três reais e quarenta 
e nove centavos), que será absorvido pela conta de reserva de lucros, no valor de R$ 20.588.426,40 
(vinte milhões, quinhentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e vinte e seis reais e quarenta centavos) 
e pela conta de reserva legal, no valor de R$ 3.415.497,86 (três milhões, quatrocentos e quinze 
mil, quatrocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis centavos), devendo o saldo restante, no 
valor de R$ 23.096.729,23 (vinte e três milhões, noventa e seis mil, setecentos e vinte e nove reais 
e vinte e três centavos) ser destinado à conta de prejuízos acumulados; 3) Eleição e posse dos 
seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia e fixação da respectiva remuneração: Sr. 
Odenir Antonio Valério, brasileiro, casado, contador e administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade R.G. n° 5.366.679-3 SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. n° 589.881.818-91, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 
n° 45, 15° andar, conjuntos 151 e 152, para o cargo de Diretor-Presidente, e o Sr. Marcos Antonio 
da Silva, brasileiro casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 25.432.762-
X SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. n° 187.433.098-01, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n° 2.601, conjunto 
101, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os diretores ora eleitos tomarão posse 
mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas da Diretoria da companhia 
e exercerão os cargos até a Assembleia Geral Ordinária de 2020 e declaram, sob as penas da 
lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a 
atividade mercantil, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do 
Comércio. A remuneração anual global da Diretoria da companhia foi fixada em até R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, 
após lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos presentes. Acionista representando 
99,41% do capital social votante: SV Holding Industrial Ltda.; Presidente da Mesa: Odenir Antonio 
Valério; Secretário: Marcos Antonio da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 7 de junho de 2019. Mesa: Odenir Antonio Valério - Presidente; 
Marcos Antonio da Silva - Secretário; Acionista presente: SV Holding Industrial Ltda. Dario Ferreira 
Guarita Filho/Odenir Antonio Valério. Registrada na JUCESP sob n° 347.707/19-1 em 03.07.2019.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1121684-75.2014.8.26.0100 (USUC 1513) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Henrique Manograsso, Enrico Manograsso, João Pedro, Luciane MC Kula Ortega, Luane MC 
Kula Ortega, Rodolpho de Andrade Augusto, Neide Donadão Augusto, Isaias Navarro Parra, 
José Luiz da Silva, Claudio Marcio Rodrigues Alfonsi, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, 
que Vera Lucia Miguel Brancaglioni, Inocêncio Brancaglioni, Marcelo Miguel, Soraia 
Aparecida Osti Miguel, Maria do Carmo Steffen Miguel, Erika Steffen Miguel da Silva, Leandro 
Steffen Miguel e Daniel Steffen Miguel, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Felix Lattuada, nº 23 Alto da Mooca - São Paulo SP, 
com área de 110,00 m², contribuinte nº 052.298.0026-7, alegando posse mansa e pacífica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

32ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132677-12.2016. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CAIO CAMARGO LOECK, 
Brasileiro, RG 460346581, CPF 370.192.928-95, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de Instituto Presbiteriano Mackenzie, objetivando o recebimento de R$ 14.488,32 (Dez/2016), 
oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo as 
mensalidades não pagas do segundo semestre de 2013. 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, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, III do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROC. Nº 1026249-69.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Central Cível/SP, Dr(a). Sidney da 
Silva Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RAPHAELA SCHNEIDER, CPF. 421.782.708-32, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AMC Serviços Educacionais LTDA, 
objetivando o recebimento de R$ 15.521,56 (Março/2017), oriundos das mensalidades não pagas 
dos meses 04 a 10 e 12, do ano de 2012 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 
15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e 
honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de junho de 2019. 

9ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1032229-
34.2016.8.26.0002. 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) 
FERNANDO TOQUERO TOMÉ, CPF 165.866.518-08, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E 
ASSIST. SOCIAL Região Adm.Paulistana objetivando a cobrança de R$ 30.734,16 (Jun/2016), 
oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as 
mensalidades de Janeiro a Dezembro de 2015, 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, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO
Processo Físico nº: 0016265-42.2012.8.26.0007 Classe: Assunto: Procedimento Comum Cível - Cobrança de Aluguéis -
Sem despejo. Requerente: Hasan Ibrahim Saleh. Requerido: Ernando Madeiro de Oliveira e outro Prioridade Idoso
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0016265-42.2012.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Gustavo Esteves Ferreira, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a (o) RENATA CARINELY ALEXANDRE DE LIMA MADEIRO, Brasileiro, RG 43.795.179, CPF
338.362.268-12, com endereço à Rua Rio Laranjais, 95257Q, Vila Prudente, CEP 03152-230, São Paulo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Hasan Ibrahim Saleh, alegando em síntese: Que em 31 de
agosto de 2010 as partes celebram contrato de locação de imóvel situado à Rua Virgínia Ferni, 1888, salão Baixo, Conjunto
José Bonifácio, Itaquera, São Paulo-SP, ocorre que os réus deixaram de adimplir os alugueres dos meses de junho/2011 a
agosto/2011, e demais encargos totalizando a importância de R$10.070,09.000,00. 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 * dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publi-
cado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de julho de 2019.

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 2 DE JANEIRO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 2 de janeiro de 2019, às 11h30min, na sede social da Sociedade, na Avenida 
Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 
PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da Assembleia: Sr. Tito 
Enrique da Silva Neto. Secretário: Sr. Sergio Ricardo Borejo. ORDEM DO DIA: a) reforma estatutária; b) 
renúncia de Diretor; e c) eleição de novos Diretores. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade, 
deliberaram: (1) Examinar proposta da Diretoria para reforma parcial do Estatuto Social com o objetivo de 
alterar o caput do artigo 11 do Estatuto Social, que trata da composição da Diretoria, para aumentar o 
número de Diretores Vice-Presidentes e diminuir o número de Diretores Executivos. (1.1) Em virtude da 
deliberação de alteração parcial do Estatuto Social da Sociedade, fica definida nova redação do “caput” do 
artigo 11 conforme a seguir: “Artigo 11: A Diretoria será constituída por 3 (três) a 15 (quinze) Diretores, 
acionistas ou não, residentes no País, eleitos pela Assembleia Geral, sendo um deles Diretor-Presidente, 
de 1 (um) até 6 (seis) Diretores Vice-Presidentes, até 4 (cinco) Diretores Executivos e até 4 (quatro) 
Diretores sem designação”. (2) Registrar a renúncia do Sr. GUSTAVO ARANTES LANHOSO, brasileiro, 
solteiro, economista, domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 
803, 2º andar, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.884.021, expedida pela SSP/SP, e inscrito no 
CPF/MF sob nº 075.611.538-80 ao cargo de Diretor Vice-Presidente, para o qual foi eleito em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 30/04/2018. (2.1) Os Acionistas externam seus 
agradecimentos pelos serviços prestados à Sociedade. (3) Eleger novos membros da Diretoria, com 
mandato até a data de realização da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2020, a saber: 
ANTONIO JOSÉ NICOLINI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, domiciliado na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Cidade Jardim, 803, 2º andar, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 18.613.174, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 155.990.838-61 e 
ANTONIO SANCHEZ JUNIOR, brasileiro, divorciado, economista, domiciliado na Cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ataulfo de Paiva nº 204, 13º andar, portador da Cédula de 
Identidade R.G. nº 07495959-4 expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 004.281.067-14 para os 
cargos de Diretores Vice-Presidentes. Os nomes dos Diretores eleitos serão levados à aprovação do Banco 
Central do Brasil, após o que tomarão posse em seus cargos. Os Diretores eleitos declararam, sob as penas 
da lei, inexistir quaisquer impedimentos ao exercício dos cargos, sendo que cópias das referidas 
declarações encontram-se arquivadas na sede da Sociedade. Os acionistas declaram que os eleitos 
preenchem as condições previstas na Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.122, de 02/08/2012. 
Em consequência, a Diretoria da Sociedade terá a seguinte composição: Diretor Presidente: ANIS 
CHACUR NETO; Diretores Vice-Presidentes: ANTONIO JOSÉ NICOLINI, ANTONIO SANCHEZ 
JUNIOR, JOSÉ EDUARDO CINTRA LALONI, RENATO PASQUALIN SOBRINHO, SERGIO LULIA 
JACOB e SERGIO RICARDO BOREJO. Após, foram fixadas as remunerações mensais dos membros da 
Diretoria em até 15 (quinze) vezes o valor fixado como limite de isenção da tabela de desconto do imposto 
de renda na fonte. ENCERRAMENTO:  Nada mais havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente da 
Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após ter sido lida, foi achada conforme e 
assinada pelos presentes. São Paulo, 2 de janeiro de 2019. Assinaturas: Tito Enrique da Silva Neto - 
Presidente da Assembleia, Sergio Ricardo Borejo - Secretário. BANCO ABC BRASIL S.A. - p.p. Sergio 
Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni e Tito Enrique da Silva Neto. Confere com original lavrado 
em livro próprio. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente; Sergio Ricardo Borejo - Secretário. Visto: Regina 
Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 181.052/19-2 em 28/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - 
Secretária Geral. 

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  

REALIZADA EM 8 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 8 de abril de 2019, às 11h30, na sede social da Sociedade, na Avenida Cidade 
Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do capital 
social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação 
de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. PRESENÇA: A 
totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da Assembleia: Sr. Tito Enrique da Silva Neto. 
Secretário: Sr. Sergio Ricardo Borejo. ORDEM DO DIA: Rerratificação da ata da Assembleia Geral 
Extraordinária de 02/01/2019, registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 28/03/2019 sob 
nº 181.052/19-2, que deliberou sobre a renúncia do Sr. Gustavo Arantes Lanhoso ao cargo de Diretor Vice-
Presidente. DELIBERAÇÕES: Os Acionistas, por unanimidade, deliberaram: Retificar a ata da Assembleia 
Geral Extraordinária de 02/01/2019 para corrigir o texto da deliberação 2 onde se lê: “Registrar a renúncia 
do Sr. GUSTAVO ARANTES LANHOSO”, leia-se: “Registrar a destituição do Sr. GUSTAVO ARANTES 
LANHOSO”. Ratificar as demais deliberações não alteradas nesta ata. ENCERRAMENTO: Nada mais 
havendo a tratar, determinou o Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, 
a qual após ter sido lida, foi achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 8 de abril de 2019. 
Assinaturas: - Tito Enrique da Silva Neto - Presidente da Assembleia, Sergio Ricardo Borejo - Secretário, 
BANCO ABC BRASIL S.A. - p.p. Sergio Ricardo Borejo e José Eduardo Cintra Laloni e Tito Enrique 
da Silva Neto. Confere com original lavrado em livro próprio. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente; Sergio 
Ricardo Borejo - Secretário. Visto: Regina Tkatch - OAB/SP nº 250.703.  JUCESP nº 225.484/19-5 em 
24/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

ABC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS 
E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ/MF nº 33.817.677/0001-76 - NIRE 35.300.183.291
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: 30 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Sociedade, na Avenida 
Cidade Jardim, 803, 2º andar - São Paulo, Capital. QUORUM: Acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme assinaturas apostas no Livro de Presenças. CONVOCAÇÃO: Dispensada a 
publicação de editais de convocação, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 
PRESENÇA: A totalidade dos acionistas da Sociedade. MESA: Presidente da Assembleia: Sr. Tito 
Enrique da Silva Neto. Secretário: Sr. Sergio Ricardo Borejo. ORDEM DO DIA: Deliberações sobre os 
seguintes temas: (1) Aprovação das Contas, do Relatório da Diretoria e das Demonstrações Financeiras 
do exercício findo em 31.12.2018; e (2) Destinação do lucro líquido do exercício findo em 31.12.2018. 
DELIBERAÇÕES: Analisadas, discutidas e votadas as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas 
presentes à Assembleia, com abstenção dos legalmente impedidos, deliberaram as matérias listadas na 
ordem do dia, aprovadas por unanimidade e sem restrições: (1) As Contas, o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras da Sociedade, relativos ao exercício encerrado em 31.12.2018, 
documentos esses publicados no Jornal Empresas e Negócios e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, 
na forma do artigo 133, § 4º da Lei nº 6.404/76. (2) Destinar o lucro líquido do exercício encerrado em 
31.12.2018, no valor total de R$ 3.130.852,91 (três milhões, cento e trinta mil, oitocentos e cinquenta e dois 
Reais e noventa e um centavos) na forma abaixo: (i) R$ 156.542,65 (cento e cinquenta e seis mil, quinhentos 
e quarenta e dois Reais e sessenta e cinco centavos) para a conta de reserva legal; e (ii) R$ 2.974.310,26 
(dois milhões, novecentos e setenta e quatro mil, trezentos e dez Reais e vinte e seis centavos) destinados 
à Reserva de Lucros para Equalização de Dividendos. As publicações referidas na deliberação  
(1) foram registradas na Junta Comercial do Estado de São Paulo em 22/03/19 sob o nº 167.265/19-2 e 
nº 167.266/19-6, respectivamente. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, determinou o 
Sr. Presidente da Assembleia que fosse lavrada esta ata, de forma sumária, a qual após ter sido lida, foi 
achada conforme e assinada pelos presentes. São Paulo, 30 de abril de 2019. Assinaturas: - Tito Enrique 
da Silva Neto - Presidente da Assembleia, Sergio Ricardo Borejo - Secretário, BANCO ABC BRASIL 
S.A. - p.p. Sergio Ricardo Borejo e Antonio José Nicolini e Tito Enrique da Silva Neto. Confere com 
original lavrado em livro próprio. Tito Enrique da Silva Neto - Presidente; Sergio Ricardo Borejo - Secretário. 
Visto: Regina Tkatch - OAB/SP nº 250.703. JUCESP nº 295.163/19-7 em 31/05/2019. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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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: MARCIEL BRUNO MARTINS, estado civil divorciado, profissão ca-
beleireiro, nascido em Guarulhos, SP, no dia (01/05/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Martins Filho e de Tânia Maria Bruno da 
Silva Martins. A pretendente: ELIANA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/01/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Maria Rodrigues da Silva e 
de Maria das Graças Rodrigues da Silva.

O pretendente: ANTONIO MANOEL DA SILVA NETO, estado civil divorciado, profis-
são frentista, nascido em Coremas, PB, no dia (12/03/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio da Silva e de Alaide Maria 
da Conceição. A pretendente: ANGELA RODRIGUES AGUIAR, estado civil divor-
ciada, profissão operadora de telemarketing, nascida em Montes Claros, MG, no dia 
(12/12/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcilio 
Vieira de Aguiar e de Maria Joana Rodrigues de Aguiar.

O pretendente: HELDER SETRA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Jundiaí, SP, no dia (26/02/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Setra de Oliveira e de Veronica Rezende da 
Silva Oliveira. A pretendente: PATRICIA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão encarregada de mercado, nascida em Cortes, PE, no dia (01/11/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Francisco da 
Silva e de Maria Jose Araujo da Silva.

O pretendente: ISRAEL COYADO REVERTE, estado civil solteiro, profissão cabe-
leireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Mauricio Coyado Reverte e de Renata 
Torquato de Vasconcelos Reverte. A pretendente: ALECIANA DA SILVA BERNAR-
DES, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(17/08/1999), residente e domiciliada na Rua Baía de São Marcos, nº 208, Jardim 
Camargo Novo, neste distrito, São Paulo, SP, filha de Alessandro José Bernardes e 
de Luciana Aparecida da Silva de Carvalho.

O pretendente: PABLO THIAGO MAIA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em Natal, RN, no dia (11/05/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Maia Neto e de Kátia Silvana Maia 
Silva. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA CALIXTO VIEIRA, estado civil solteira, 
profissão costureira, nascida em Palmeira dos Indios, AL, no dia (04/01/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Vieira Filho e de 
Maria Aparecida Calixto.

O pretendente: GERÔNIMO MENDONÇA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em Coluna, MG, no dia (07/11/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Geraldo Pereira Mendonça e de Roseli Aparecida 
de Andrade Mendonça. A pretendente: KATHLEEN APARECIDA BERNARDO DE 
JESUS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (12/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Adenilson de Jesus e de Andreia Bernardo dos Santos.

O pretendente: FLÁVIO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão en-
carregado de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Missias dos Santos 
e de Maria de Fátima Santos Silva. A pretendente: TAMIRES CORREIA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/03/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Mariano da 
Silva e de Elizabete Correia.

O pretendente: JOÃO VITOR SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
administrativa, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/2000), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Americo de Santana e de Cristina 
Maria da Silva. A pretendente: VITORIA DA COSTA NAVAS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Rubens Navas e de 
Maria Aparecida da Silva Costa Navas.

O pretendente: HIGOR DOS SANTOS RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Milton Rios Ribeiro e de Sueli Maria dos 
Santos. A pretendente: DENISE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/05/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Edimilson Jose da Silva e de Marilene Maria da Silva.

O pretendente: JACINTO FERREIRA MARIA, estado civil solteiro, profissão pintor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Maria e de Eliana Ferreira Cavalcante. A pretendente: 
REGIANE DA CONCEIÇÃO SOUZA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/11/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ivane Bispo Souza e de Marilene da Conceição.

O pretendente: EDVALDO XAVIER JACOBINA, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Lorivaldo Alves Jacobina e de Neuza Santina 
Ferreira Xavier. A pretendente: LETICIA SILVA TEIXEIRA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de rouparia, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1987), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antenor Alves Teixeira 
e de Sidney Silva Teixeira.

O pretendente: JOSIAN FERNANDES LEAL, estado civil solteiro, profissão designer 
grafico, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Cardoso Leal e de Nilzete Fernandes de Jesus 
Leal. A pretendente: CAMILA ISABEL BARBOZA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão consultora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Laudelino Dinis dos 
Santos e de Regina Celia Barboza dos Santos.

O pretendente: VINÍCIUS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/02/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Givaldo Moura de Jesus e de Sandra dos Santos Jesus. A pretendente: 
RAQUEL RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (26/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis 
Antonio Ribeiro e de Valdineide da Costa Santos.

O pretendente: OTAVIO TAVARES GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
faturamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Braz Guimarães e de Rosangela Tavares Batista. A 
pretendente: GLEICIANE CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de 
segurança do trabalho, nascida em Murici, AL, no dia (19/05/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo Correia da Silva e de Cleonice da Silva.

O pretendente: RONNEY VIEIRA GADI, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de tráfego, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/07/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vieira Gadi e de Eugenia da Conceição Vieira Gadi. A 
pretendente: TALITA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cobradora 
de ônibus, nascida em Osasco, SP, no dia (15/02/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco da Silva e de Rosilda Oliveira da Silva.

O pretendente: RAFAEL DE MELO NERES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (03/08/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Agustinho Braga Neres e de Anair Vieira de Melo. A pretendente: 
THAINÁ LOPES SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Raimundo da Silva e de Maria Tania Lopes Santos da Silva.

O pretendente: JEFFERSON APARECIDO GRATÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (22/08/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Gratão e de Maria das Neves Alves Gratão. 
A pretendente: HELENA DO NASCIMENTO MARTINES NUNES, estado civil divorciada, 
profi ssão funcionária pública municipal, nascida em Guarulhos, SP, no dia (19/07/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Humberto Martines 
e de Ivanete Alberta do Nascimento Martines.

O pretendente: WILSON CARDOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Vicente da Silva e de Marinalva Cardoso Dias. A pretendente: 
ARILEIA CASTRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Senhor do Bonfi m, BA, no dia (11/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aurelino Rodrigues de Oliveira e de Maria José Castro de Oliveira.

O pretendente: GUTEMBERGUE PEREIRA SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Una, BA, no dia (12/12/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alvino Pereira Souza e de Edelzuita Bispo dos Santos. A pretendente: 
AGATHA APARECIDA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Glauco Inacio do Nascimento e de Cristiane Aparecida Cesario.

O pretendente: FELIPE FARIAS LEITE, estado civil solteiro, profi ssão empilhador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (22/04/1999), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Roberto Gomes Leite e de Maria da Conceição Farias. A pretendente: JESSICA 
MACHADO DOS SANTOS FIRMIANO BISPO, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/12/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Firmiano Bispo e de Salete Machado dos Santos.

O pretendente: MARCO ANTONIO JACOB, estado civil viúvo, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Rio Casca, MG, no dia (02/08/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Jacob e de Raimunda Caetana dos Santos Jacob. A pre-
tendente: VANUSA APARECIDA MARTINS COELHO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/12/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arthur Vital Coelho e de Vanda Martins Coelho.

O pretendente: HENRIQUE BENICIO DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/03/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Nunes de Santana e de Ana 
Cristina Silva Benicio. A pretendente: GUADALUPPE GUIMARÃES DE OLIVEIRA, es-
tado civil solteira, profi ssão tecnica em saúde bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(02/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio 
de Oliveira e de Maria Aparecida Guimarães de Oliveira.

O pretendente: CAUÊ XAVIER FERREIRA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
marcineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderlei Rodrigues e de Jussara Xavier Ferreira 
Rodrigues. A pretendente: JANAINA GABRIELLA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão fi scal de prevenção, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/03/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marieta Xavier da Silva.

O pretendente: RAUL JORGIPE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Leila Beatriz Nunes da Silva. A pretendente: 
RAFAELLA DE ARAUJO MACHADO LESSA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Clodoaldo Souza Lessa e de Adalgiza de Araujo Machado Lessa.

O pretendente: JEFFERSON DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Elias Martins dos Santos e de Marluce Maria de 
Souza Santos. A pretendente: JAQUELINE JOICE SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anelito de Jesus Silva e de Maria Luiza dos Santos.

O pretendente: WESLEY RODRIGUES XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valter Patricio Xavier e de Cleonice Rodrigues Xavier. A pretendente: 
ANDREZA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (21/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Rodrigues de Souza e de Cicera Adelina da Silva.

O pretendente: ALLAN SILVA FELIX, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Iris Rocha Felix e de Floriza Silva Ferreira Campos. A pretendente: 
SANDREANE DE SOUZA ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Inajá, PE, no dia (07/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jurandir Manoel Vieira de Araújo e de Sandra de Souza Marassatto.

O pretendente: ALEX SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador 
industrial, nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/07/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Joaquim dos Santos e de Elizabeth da Silva. A 
pretendente: JANETE TEIXEIRA LOPES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Luis, MA, no dia (26/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista Teixeira Lopes e de Maria Elizete Mendes Teixeira.

O pretendente: ISAIAS NASCIMENTO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dativo Soares Costa e de Terezinha Nascimento Costa. 
A pretendente: LILIAN LOPES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nercezio Fernandes de Souza e de Nazaré Lopes da Silva.

O pretendente: STEFAN GERALDO DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em informatica, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson da Silveira e de Julieta Emilia da Silveira. A 
pretendente: LETÍCIA GOMES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão adminsitradora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joel de Souza e de Rosângela Gomes Silva de Souza.

O pretendente: WELLINGTON ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves da Silva e de Maria Norma dos Santos Silva. 
A pretendente: SHEILA OLIMPIO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão tecnico 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/03/1981), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Olimpio da Silva e de Roseli Aparecida da Silva.

O pretendente: CRISTIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cristiane Maria dos Santos. A pretendente: VALDETE IZIDRO, estado civil 
solteira, profi ssão fi scal de loja, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/09/1986), residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Joaquim Izidro e de Maria Helena Barbosa da Silva Izidro.

O pretendente: JHONATAN SANTANA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Vieira da Silva e de Sandra Regina Santana. 
A pretendente: PAMELA GOMES DOMINGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Costa Domingues e de Eliane Gomes Silva.

O pretendente: ANTONIO APARECIDO PEREIRA, estado civil viúvo, profi ssão aposen-
tado, nascido em Santa Eudóxia, SP, no dia (27/09/1927), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira e de Vitoria Marchetti. A pretendente: 
ODETE ARAÚJO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Central de Minas, 
MG, no dia (08/12/1953), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Araújo e de Maria Pereira de Oliveira.

O pretendente: PAULO CESAR DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
qualidade, nascido em Beberibe, CE, no dia (20/05/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Carneiro dos Santos e de Maria Carmelia dos Santos. A 
pretendente: GISLAINE RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
contabil, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geronço Carneiro da Silva e de Marinei Maria do Carmo Rodrigues.

O pretendente: MANUEL DAVINO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Lourenço de Albuquerque, AL, no dia (27/11/1949), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Davino da Silva e de Regina Maria da Silva. 
A pretendente: ESTHER DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em California, PR, no dia (14/02/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio de Oliveira e de Dirce Lima de Oliveira.

O pretendente: LUIZ CLAUDIO FERREIRA MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão 
cortador, nascido em Campinas, SP, no dia (09/11/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Sandra Ferreira Martins. A pretendente: IVANICE 
DOS SANTOS PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão babá, nascida em Itaqua-
quecetuba, SP, no dia (23/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose dos Santos Pereira e de Realina de Jesus Pereira.

O pretendente: GILBERTO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão enfestador, 
nascido em Aliança, PE, no dia (23/03/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Eugênio Alves dos Santos e de Maria José da Silva Santos. A preten-
dente: VERÔNICA FERREIRA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão bdezoito de 
maio de mil novecentos e oitenta e sete (18/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cosmo Ferreira do Carmo e de Maria Irací Ferreira do Carmo.

O pretendente: ELLKER BRUNO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico quimico, 
nascido em Engenheiro Beltrão, PR, no dia (30/01/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio José Pereira e de Maria Aparecida Silva Pereira. 
A pretendente: ADRIELLI VACCANI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Adolfo Vaccani e de Selma Aparecida Lopes Vaccani.

O pretendente: ILDEBRANDE JOSÉ FILHO, estado civil divorciado, profi ssão , nascido 
em Macaúbas, BA, no dia (14/05/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Olegario Filho e de Ana Maria Filha. A pretendente: JAILDA SOARES 
CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de costura, nascida em Uauá, BA, 
no dia (05/05/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
José Cardoso e de Raimunda Soares Cardoso.

O pretendente: PAULO RODRIGUES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1973), residente e domiciliado 
este distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues Ferreira e de Elena de Lima Ferreira. 
A pretendente: MARIA LUIZA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão advo-
gada, nascida em Iguaí, BA, no dia (03/01/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias de Oliveira e de Cleudionice Maria de Jesus Oliveira.

O pretendente: ROGÉRIO JOSÉ DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/11/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente José de Souza e de Iraci Maria de Souza. A pretendente: 
TATIANE SANTOS CASSIANO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em 
Penedo, AL, no dia (24/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Cassiano Filho e de Maria de Fatima Santos Cassiano.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: CARLOS THIAGO DIAS RAMOS, solteiro, brasileiro, auxiliar eletricista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/02/2000, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jaime Vieira Ramos e de Lourdes Maciel Dias dos Santos; A preten-
dente: MONIQUE THAIS SILVA COSTA, solteira, assistente administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 05/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Marcos Dutra Costa e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: WANDERSON VELOSO GONÇALVES BEZERRA, solteiro, brasileiro, 
segurança, nascido em Japeri - RJ, aos 08/07/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto de Paiva Bezerra e de Marli Veloso Gonçalves; 
A pretendente: JENNIFER SANTOS RODRIGUES, solteira, brasileira, do lar, nascida 
em São Paulo - SP, aos 04/09/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Edésio Teixeira Rodrigues e de Maria Cristina de Jesus Santos Rodrigues.

O pretendente: ADILSON DA FONSECA, divorciado, brasileiro, ajudante de obra, 
nascido em Taboão da Serra - SP, aos 04/12/1978 residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Abidon Alexandrino da Fonseca e de Neci Vicente da Fonseca; 
A pretendente: JOSIANE SILVA DE LIRA, divorciada, brasileira, babá, nascida em São 
Paulo - SP, aos 09/11/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Joaquim de Lira Leite e de Maria das Neves da Silva.

O pretendente: JOSEVAL SANTOS DE BRITO, solteiro, brasileiro, pedreiro, nascida 
em Acajutiba - BA, aos 21/01/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de José Serafi m de Brito e de Dulce Maria dos Santos; A pretendente: MARIA 
PEREIRA LIMA, solteira, brasileira, de serviços domésticos, nascida em Aporá - BA, aos 
24/05/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Pereira 
Lima e de Rosalia Cardoso dos Santos.

O pretendente: FRANCISCO DAVID DOS SANTOS FILHO, solteiro, brasileiro, pedreiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1976, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco David dos Santos e de Alzira Flóra dos Santos; A pretend-
ente: ELIZABETH FERREIRA GOMES, divorciada, brasileira, do lar, nascida em Padre 
Paraíso - MG, aos 13/07/1975 residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Corino Ferreira dos Santos e de Maria Edina Gomes Ferreira.

O pretendente: JOSÉ LOMBA DOS SANTOS FILHO, solteiro, brasileiro, gerente de 
operações, nascido em São Paulo - SP, aos 06/01/1985, residente domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Lomba dos Santos e de Vera Christina Chantre 
Marques; A pretendente: TATIANA MACHADO PINTO, solteira, brasileira, gerente de 
loja, nascida em São Paulo - SP, aos 02/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
na São Paulo - SP, fi lha de Edir Martins Pinto e de Silvia Terezinha Ortiz Machado Pinto.

O pretendente: VINICIUS TORRES SILVA, solteiro, brasileiro, estudante, nascido em São 
Paulo - SP, aos 12/07/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vald-
enez Silva e de Ivone Torres Silva; A pretendente: PAMELLA IRIS SOUZA ROCHA SILVA, 
solteira, brasileira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 17/02/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vilton Rocha da Silva e de Ana Cristina de Souza Silva.

O pretendente: BRUNO SANTOS SILVA, solteiro, brasileiro, engenheiro civil, nascido 
em Vitória da Conquista - BA, aos 23/03/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Renivaldo Silva Jesus e de Elizete dos Santos; A pretendente: KÉSIA 
LEAL ABREU, solteira, brasileira, analista júnior, nascida em Rodon do Pará - PA, aos 
17/02/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeir Rocha 
de Abreu e de Raquel Fausta Leal.

O pretendente: SEVERINO GONÇALVES DA SILVA, viúvo, brasileiro, aposentado, 
nascido em Timbaúba - PE, aos 18/09/1948, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Gonçalves da Silva e de Juliêta Maria da Conceição; A preten-
dente: DAVINA ALVES DE ARAÚJO, viúva, brasileira, aposentada, nascida em Mara 
Rosa - GO, aos 07/07/1950, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Euclides de Andrade de Freitas e de Maria Alves de Andrade.

O pretendente: ANTONIO VINICIOS VIANA FERREIRA, brasileiro, solteiro, balconi-
sta, nascido em Pio IX - PI, aos 15/02/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Crisostomo Fernandes Ferreira e de Maria José Viana Ferreira; 
A pretendente: LARISSA ARAUJO MANICA, brasileira, solteira, do lar, natural de São 
Paulo - SP, nascida aos 27/03/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jandir Luiz Manica e de Jailda Araujo dos Santos.

O pretendente: DAVI DE SOUZA, solteiro, brasileiro, comerciante, nascido em São Paulo 
- SP, aos 11/12/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edna 
Maria de Souza; A pretendente: DÉBORA ARAÚJO MACIEL, solteira, brasileira, balconi-
sta, nascida em Maranguape - CE, aos 10/09/1999, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Silva Maciel e de Maria Rosimeire Araújo da Silva.

O pretendente: RODRIGO LUIZ ROCHA, solteiro, brasileiro, auxiliar de produção, 
nascido em São Vicente - SP, aos 14/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Amauri Antunes Rocha e de Maria Augusta Rodrigues Pego Rocha; 
A pretendente: ANDREIA SOUSA SANTOS, solteira, brasileira, cozinheira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 14/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Juarez Sousa Santos e de Maria Rita Gomes dos Santos.

O pretendente: WAGNER NASCIMENTO COSTA, solteiro, brasileiro, comerciante, 
nascido em de São Paulo - SP, aos 13/08/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Honorio Costa e de Rosa Mara Nascimento dos Santos; A pretendente: 
CAROLINY MANTOVANINI DA SILVA, solteira, brasileira, comerciante, nascida em 
São Paulo - SP, aos 04/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Ocelio Costa da Silva e de Iracema da Rocha Mantovanini.

O pretendente: ALBÉRICO SANTANA DOS SANTOS, solteiro, brasileiro, cozinheiro 
geral, nascido em Colônia Leopoldina - AL, aos 05/02/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Albiron Santana dos Santos e de Marinalva Maria da 
Silva; A pretendente: RODE SHAYANE DE SOUZA LIMA, solteira, brasileira, estagiária, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, aos 02/03/1998, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Romilson de Lima e de Inez Andrade de Souza.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DE JESUS, solteiro, brasileiro, controlador de 
acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 29/05/1987 residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ana Lucia Aparecida de Jesus; A pretendente: PRISCILA DE 
SOUSA, solteira, brasileira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 20/05/1986, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Adonias Salviano de Sousa e de 
Maria do Socorro Sousa.

O pretendente: CREVISTON NOVAES SANTOS, solteiro, brasileiro, motorista, nascido 
em Ibirataia - BA, aos 15/10/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Vitor Novaes Santos e de Eliene Jesus dos Santos; A pretendente: GRAZIELA 
APARECIDA ALVES, solteira, brasileira, auxiliar administrativo, nascida em São Pau-
lo - SP, aos 14/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo Alves e de Maria Aparecida Alves.

O pretendente: EDMUNDO FERREIRA PASSOS, solteiro, brasileiro, motorista, nascido 
em Pau Brasil - BA, aos 08/12/1965, residente e domiciliado neste distrito, em São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco Ferreira Passos e de Maria São Pedro da Cruz; A pretendente: 
OLGA MARTINS RODRIGUES, solteira, brasileira, de serviços domésticos, nascida em 
São Paulo - SP, aos 07/10/1961, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nelson Rodrigues e de Ivone Martins Rodrigues.

O pretendente: JAIR SANTANA DE SOUZA, solteiro, brasileiro, pedreiro, nascido em 
Esplanada - BA, aos 10/05/1958, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Josefa de Santana; A pretendente: FABIANA MORAES DE ALCANTARA, 
solteira, brasileira, auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - SP, aos 10/12/1988, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Pinheiro de Alcantara 
e de Maria José Morais.

O pretendente: LEANDRO DE SOUZA ANGELO, solteiro, brasileiro, professor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 10/02/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Ademir Angelo e de Sonia Aparecida de Souza Angelo; A pretendente: LAÍS 
CAMARGO DE LIMA, solteira, brasileira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 
04/05/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Ferreira 
de Lima e de Lucineide Camargo Eduardo de Lima.

O pretendente: MARCELO TAVARES NASCIMENTO, solteiro, brasileiro, designer gráfi co, 
nascido em São Paulo - SP, aos 22/03/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Nascimento Pereira Filho e de Marizilda Tavares Nascimento; A pretend-
ente: VALERIA CHRISTIAN MORENO BOLAÑOS, solteira, mexicana, do lar, nascida na 
cidade de Cuauhtémoc, Distrito Federal, Pais México, aos 14/06/1983 residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonel Moreno Garcia e de Clara Bolaños Whangpo.

O pretendente: MARCOS ROBERTO NEVES, solteiro, brasileiro, comerciante, nascido 
em Osasco - SP, aos 15/06/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Joel Eleoterio Neves e de Maria de Fatima Neves; A pretendente: MARIA DE 
FÁTIMA GONÇALVES, solteira, brasileira, babá, nascida em Getulina - SP, aos 15/01/1965, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cícero Sabino Gonçalves 
e de Tercilia Izabel da Conceição.

O pretendente: SIDNEY RODRIGUES DA SILVA, solteiro, brasileiro, manipulador, 
nascido em São Paulo - SP, aos 27/08/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Caetano da Silva e de Leosina Rodrigues da Silva; A pretend-
ente: ROSANGELA CARDOSO MARTINS DE PAULA, solteira, brasileira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 22/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Odair Martins de Paula e de Marilucia Coelho Cardoso.

O pretendente: VERINALDO LEITE DA SILVA, divorciado, brasileiro, motorista, nascida 
em Taboão da Serra - SP, aos 30/11/1966, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Josefa Leite Nunes da Silva; A pretendente: ADRIANA ALVES DA 
SILVA, divorciada, brasileira, monitora escolar, nascida em São Paulo - SP, aos 23/12/1975, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lindalva Alves da Silva.

O pretendente: WANDRINEY DE JESUS SANTOS, solteiro, brasileiro, porteiro, nascido em 
Serra Preta - BA, aos 19/06/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Acelino dos Santos e de Marivalda de Jesus Santos; A pretendente: JEANE SILVA 
SANTOS, solteira, brasileira, auxiliar de limpeza, nascida em Tanquinho - BA, aos 26/07/1992, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Jesus dos Santos e de 
Ana Meire Silva Santos.

O pretendente: DOUGLAS DE SOUSA BISERRA, divorciado, brasileiro, administrador, 
nascido emSão Paulo - SP, aos 11/11/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Marlon Sateles Biserra e de Maria Dalva de Sousa Pereira Biserra; A pretendente: 
JOICIANE DA CONCEIÇÃO, solteira, brasileira, do lar, nascida em Iguatu - CE, aos 20/09/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Socorro da Conceição.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO, divorciado, brasileiro, auxiliar 
de serviços gerais, nascido em Remígio - PB, aos 18/03/1978, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Cícero Bizerra do Nascimento e de Francisca 
Medeiros do Nascimento; A pretendente: ALCILANE DO SOCORRO FERREIRA QUE-
IROZ, divorciada, brasileira, manicure, nascida em Nova Timboteua - PA, aos 09/02/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Nogueira de Queiroz 
e de Rosilda Ferreira de Queiroz.

 

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: CAIO GERAB TRAMONTINA, de nacionalidade brasileira, solteiro, engenheiro, 
natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (28/03/1990), residente e domiciliado em 
Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Tramontina e de Rosana Gerab Tramontina. 
A pretendente: GIOVANNA GARBIN, de nacionalidade brasileira, solteira, arquiteta, natural 
nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (04/02/1992), residente e domiciliada em Pinheiros, São 
Paulo, SP, fi lha de Saverio Totaro Garbin e de Arines Maria Rodrigues Garbin.
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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: EDUARDO DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1996, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ezequiel do Nascimento 
e de Leonisia da Silva Reis do Nascimento. A pretendente: BEATRIZ OLIVEIRA DA 
SILVA, profi ssão: escrevente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 12/06/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luis Fernando da Silva e de Elisabeth Feliciana de Oliveira da Silva.

O pretendente: BRENNO ZWAIZDIS FERRO, profi ssão: estudante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/04/1997, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Nicodemos Ferro e de Izabel Zwaizdis 
Ferro. A pretendente: GEOVANNA VITÓRIA SOUZA ALMEIDA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1996, resi-
dente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Anderson Rodrigues de Almeida e de 
Patricia Cristina de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Tavares de Souza e de Maria 
Enilde de Oliveira. A pretendente: ALINE SILVA DE AMORIM, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1990, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ananias Chagas de Amorim 
e de Marinalva Silva.

O pretendente: BRUNO ROSÁRIO DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 26/05/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Almeida Souza e de Rosinete do Rosário. 
A pretendente: AMANDA CRISTINA FAUSTINO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarujá, SP, data-nascimento: 07/06/1973, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson Narciso Faustino e de Rosely Aparecida Zolezi.

O pretendente: BRUNO RAPHAEL FERREIRA, profi ssão: suporte técnico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ferreira e de Maria da 
Penha Ferreira. A pretendente: MANOELA OLIVEIRA SANTANA, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1993, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Romão Luiz Anunciação Santana e 
de Juci Oliveira dos Santos.

O pretendente: EDILSON PEDRAL SALES, profi ssão: açougueiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 14/10/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edis Souza Sales e de Joana Pedral Sales. A 
pretendente: GISELE SANTOS DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 20/09/1985, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosme Vieira de Almeida e de Ginalva Santos 
de Jesus Almeida.

O pretendente: CAIO HENRIQUE RIZARDI SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar de Souza Santos e de Adriana 
Rizardi Monteiro Santos. A pretendente: ANA THALITA DE JESUS MACEDO, pro-
fi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/03/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de 
Sousa Macedo e de Valdenice Rosa de Jesus.

O pretendente: EDERSON FELIK DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: barbeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/2000, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaime dos Santos Oliveira e de Cicera 
Felik da Silva Oliveira. A pretendente: LUIZA GABRIELY DE SOUZA NASCIMENTO, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/06/1998, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Sandro do Nascimento 
e de Carina Aparecida de Sousa Santos Nascimento.

O pretendente: RODRIGO MARTINS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1982, residente e domiciliado nesta 
Capital, SP, fi lho de Vilma Martins. A pretendente: ADENÍSIA PINTO DE MIRANDA, 
profi ssão: consultora de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Palmópolis, MG, 
data-nascimento: 06/11/1976, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Joaquim Pinto de Miranda e de Maria da Pena Souza Carmona.

O pretendente: IGOR OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paraibano, MA, data-nascimento: 04/09/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carvalho da Silva e de Joseane Oliveira da Silva. 
A pretendente: JESSICA ARAUJO PASSOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Pereira Passos e de Eliane de Araujo Brito.

O pretendente: RICHARD LINHARES ALVES, profi ssão: Impermeabilizador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Caraúbas, RN, data-nascimento: 24/08/1987, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Linhares Neto e de Maria 
Risonete Alves Linhares. A pretendente: LAILA SABRINA PEREIRA DA SILVA, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 
16/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damiana 
Pereira da Silva.

O pretendente: HÉLIO LOPES DOS SANTOS, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1984, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Claudio Rodrigues dos Santos e 
de Marta Lopes de Oliveira. A pretendente: LAÍS SANTOS DE SOUZA, profi ssão: 
negociadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonidas 
Andrade de Souza e de Edilene Silva Santos de Souza.

O pretendente: FERNANDO ROSATTI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/03/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacyr João Rosatti e de Maria Firmino Rosatti. A 
pretendente: ERIKA FERNANDES DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jovercino de Almeida e de Narli Fernandes da Silva.

O pretendente: IGOR SUZZIO FERRAZ, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Walmir Ferraz e de Eliana Aparecida 
Suzzio Ferraz. A pretendente: CRISTINA ALCOVI, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1984, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edison Alcovi e de Sonia 
Aparecida Alcovi.

O pretendente: ALEX KENNEDY PEREIRA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens da Silva Pereira. A pretendente: ADRIANA 
BORGES ELIAS, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1975, residente e domiciliada nesta Capital, 
SP, fi lha de Cícero José Elias e de Carmen Borges Elias.

O pretendente: DIOGO MORAIS DA SILVA, profi ssão: encarregado administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Garcia da Silva e 
de Adriana Fonseca de Morais. A pretendente: JANAINA NUNES BATISTA, profi ssão: 
contadora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nas-
cimento: 07/06/1988, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Carlos Roberto Passos Batista e de Nilza Maria Nunes Batista.

O pretendente: JAILTON DO NASCIMENTO, profi ssão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Campo Formoso, BA, data-nascimento: 27/04/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alberto do Nascimento Irmão 
e de Luiza Maria do Nascimento. A pretendente: DEÍLMA APARECIDA PEREIRA, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Montes Claros, MG, data-
nascimento: 29/01/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Santa Ruas Pereira.

O pretendente: HELDER SILVA COSTA, profissão: serralheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 01/01/1987, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Iraildes Silva Costa. A 
pretendente: BEATRIZ DIAS DE LIMA, profissão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 23/10/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Florisvaldo Rodrigues de Lima 
e de Necí Dias de Lima.

O pretendente: LEONARDO GREJAMIM MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
assistente técnico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
18/07/1994, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givanildo 
Marques de Oliveira e de Andrea Aparecida Grejamim da Silva. A pretendente: MAGDA 
CRISTINA MIRANDA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ilda Mara Miranda dos Santos.

O pretendente: CICERO FAGNER SOARES DE LIMA, profi ssão: técnico de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 
07/04/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro 
Joaquim de Lima e de Marli Soares Sampaio de Lima. A pretendente: JOSEFA NAR-
CISO PEREIRA, profi ssão: técnico em segurança do trabalho, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/07/1983, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gomes Pereira e de Maria das Neves Narciso.

O pretendente: HÉLIO FARIAS DE MATOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Goiânia, GO, data-nascimento: 10/10/1986, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carmo de Matos e de Telma Farias Bueno. A 
pretendente: RICIERI PALADINO NETO, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Izabel, SP, data-nascimento: 18/10/1998, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Paladino e de Katia Cristina da Silva.

O pretendente: GABRIEL COUTO BARRETO, profi ssão: atedente sala externa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 17/07/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos Barreto 
e de Katia Rocha Couto Barreto. A pretendente: FERNANDA ALVES PUCHETTI, 
profi ssão: recpecionista ambulatorial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/01/1997, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Osvaldo Otaviano Puchetti e de Orlanda Alves de Sousa Puchetti.

O pretendente: RAFAEL MACHADO SANTANA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Machado Santana e de 
Sônia Aparecida Santana. A pretendente: ANA PAULA GREGORIO MARTINS, 
profi ssão: esteticista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 08/07/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Aparecido Honorio Martins e de Ana Maria Gregorio Martins.

O pretendente: THOMAS DIOGO BATISTA MACEDO, profi ssão: auxiliar de escritó-
rio, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulino Alves de Macedo 
e de Suzana Batista de Macedo. A pretendente: VIVIAN APARECIDA MENEZES 
DOS SANTOS AVOLIO, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rudnei Aparecido Avolio e de Vera Lucia Menezes dos Santos.

O pretendente: MARCIO DE OLIVEIRA CONSTANTINO, profi ssão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/04/1979, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson 
de Jesus Constantino e de Irene de Oliveira Constantino. A pretendente: DEDINAR 
MARIA COSTA, profi ssão: cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Açailândia, 
MA, data-nascimento: 02/08/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Deusdete Costa Sobrinho e de Maria do Socorro Costa.

O pretendente: VITOR JHONE RAMOS VAZ, profi ssão: técnico em informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1993, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudineia Ramos Vaz. 
A pretendente: MAYARA GOMES DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Shara Gomes da Silva.

O pretendente: FABIO JUNIO DE SOUSA MORAIS, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Pombal, PB, data-nascimento: 31/12/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Morais e de 
Francisca de Sousa Morais. A pretendente: EMANOELA DE SANTANA NUNES, 
profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nas-
cimento: 26/06/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Miranda Nunes e de Elizangela Eloi de Santana.

O pretendente: JURANDIR BATISTA DA CONCEIÇÃO, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ouricuri, PE, data-nascimento: 10/06/1958, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Senhorinha Teresa da Conceição. 
A pretendente: MARIA APARECIDA GUERREIRO DOS SANTOS, profi ssão: do 
lar, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1959, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo da Silva Paes 
e de Maria Barros Paes.

O pretendente: FRANCISCO CLAUDINEI SILVA, profi ssão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Parnamirim, PE, data-nascimento: 25/04/1968, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Gercino da Silva e de Maria 
Helena Silva. A pretendente: MARIA SANDRA CORREIA, profi ssão: camareira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Timbaúba, PE, data-nascimento: 29/01/1975, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Gomes 
Correia e de Maria Rute dos Santos.

O pretendente: EDSON HIPÓLITO ARGUELES, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eder Eustaquio Argueles e de 
Joana D'arc Hipólito Argueles. A pretendente: GRAZIELA CINDIO ALVES, profi s-
são: cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/07/1978, residente e domiciliada em Itanhaém, SP, fi lha de Carlos Roberto Alves 
e de Regina Maura Cindio Alves.

O pretendente: JONAS MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/2000, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinilson Moreira dos Santos e 
de Nereide Aparecida dos Santos. A pretendente: LARISSA VITÓRIA FLORIDO 
DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 12/02/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rodolfo Florido de Oliveira e de Jane de Araujo Correia.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1994, residente 
e domiciliado em Suzano, SP, fi lho de Antonio Viana Ribeiro e de Cleide dos Santos 
Ribeiro. A pretendente: GEISSE WELICA DOS SANTOS SOUSA, profi ssão: secre-
tária executiva, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudemir 
Ferreira de Sousa e de Adriana de Almeida dos Santos Sousa.

O pretendente: WILLIAN BONFIM DE SOUSA, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 16/09/1997, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Alves de Sousa e de 
Rosa dos Santos Bonfi m. A pretendente: TATINEIDE DOS SANTOS FERNANDES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 
21/04/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davi Nas-
cimento Fernandes e de Maria José Campos dos Santos.

O pretendente: RODRIGO DAVID FERNANDES, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/07/1978, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benigno Fernandes e de Maria 
Estela Domingos Fernandes. A pretendente: RITA DE CASSIA DA SILVA, profi ssão: 
agente redutor de danos, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/03/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Alcebíades Luis da Silva e de Nair Pereira da Silva.

O pretendente: ELIDIO DA SILVA JUNIOR, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 12/03/1978, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elidio da Silva e de Tereza 
Bonifacio da Silva. A pretendente: BIANCA CARDOSO DE SIQUEIRA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/06/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edélcio 
Servilla Cardoso de Siqueira e de Solange Ferreira de Siqueira.

O pretendente: ELSON DE ALMEIDA DIAS, profi ssão: auxiliar operacional, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1986, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Dias da Silva e de Célia 
Maria de Almeida Dias. A pretendente: NATÁLIA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: 
atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Nilo Gomes dos Santos e de Maria Conceição Alves do Nascimento.

O pretendente: SEBASTIÃO JOSÉ MACÊDO DA SILVA, profi ssão: ajudante, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Bodocó, PE, data-nascimento: 20/01/1992, residente 
e domiciliado em Barueri, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Antonia Maria de 
Macêdo Silva. A pretendente: ANGELA MARIA CAVALCANTE DO NASCIMENTO, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 
02/02/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
Felisberto do Nascimento e de Doris Maria Cavalcante Cruz.

O pretendente: CRISTIANO RODRIGUES CARVALHO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Alcides Tolentino Carvalho e de Celestina 
Rodrigues Carvalho. A pretendente: VITORIA BORGES PEREIRA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
23/11/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
Donato Pereira e de Carmem Isa Borges Pereira.

O pretendente: DOMILSON VIANA PEREIRA, profi ssão: técnico de fi bra óptica, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Parauapebas, PA, data-nascimento: 23/08/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Coelho Pereira 
e de Lucimeire Viana Pereira. A pretendente: JOYCE RODRIGUES DA COSTA, 
profi ssão: modelo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 12/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Allan 
Rodrigues da Costa e de Jussara Aparecida Batista da Costa.

O pretendente: WEVERSON LUIZ FANTINI BAPTISTA STAND, profi ssão: policial 
militar, estado civil: solteiro, naturalidade: Contagem, MG, data-nascimento: 20/07/1987, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Oswaldo Stand Junior e de Tatia-
na Fantini Baptista Stand. A pretendente: JULIANA BRITO DE SOUZA, profi ssão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Brito 
de Souza e de Maira Machado dos Santos Martins de Souza.

O pretendente: JOSÉ RIBAMAR PEREIRA DA SILVA, profi ssão: aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 11/03/1965, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmar da Silva e de 
Carmelita Pereira da Silva. A pretendente: MARIA OMARTA DOS SANTOS, profi ssão: 
promotora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: Euclides da Cunha, BA, 
data-nascimento: 23/02/1968, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Emidio dos Santos e de Maria de Lourdes Santos.

O pretendente: LEONARDO WALLEF DE SOUSA RODRIGUES, profi ssão: estu-
dante, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Idelfonso Rodrigues de 
Moura e de Maria Elita de Sousa. A pretendente: KAWANE CRISTIANE DA SILVA 
CASTRO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/07/1995, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Meirivaldo Souza de Castro e de Sueli de Fatima da Silva Castro.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DOS REIS, profi ssão: montador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Raul Soares, MG, data-nascimento: 26/06/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Izabel dos Reis. A preten-
dente: MÁRCIA CORREIA PEREIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Porte Alegre, RS, data-nascimento: 01/08/1974, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Francisco da Conceição Pereira e de 
Claudia Correia Pereira.

O pretendente: DIEGO ALVES SANTANA, profi ssão: auxiliar de farmácia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Jesus Santana e de 
Rosana Alves dos Santos. A pretendente: LUANA LIMA GONÇALVES, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Humberto Muniz 
Gonçalves e de Roselia Lima Gonçalves.

O pretendente: VITOR HUGO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: operador de tele-
marketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/05/1999, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Conceição da Silva 
e de Geani Rodrigues dos Santos. A pretendente: GABRIELA ALVES SANTANA, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, 
SP, data-nascimento: 15/07/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de João de Jesus Santana e de Rosana Alves dos Santos.

O pretendente: DANIEL FERREIRA DAMASCENO, profi ssão: instrutor de informática, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1968, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira Damasceno 
e de Maria Benedita Porfi rio. A pretendente: ELISANGELA DA SILVA CARVALHO, 
profi ssão: cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 28/06/1973, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Teixeira de Carvalho e de Dalva Maria da Silva Carvalho.

O pretendente: EDER ARAÚJO PINHEIRO DA SILVA, profi ssão: gestor de turismo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pinheiro da Silva e de 
Vandira de Araújo Pinheiro. A pretendente: VERÔNICA SOARES PANTANA, profi s-
são: publicitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/02/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jorge de Mendonça 
Pantana e de Maria Cristina Monteiro Soares Pantana.

O pretendente: EDMAR ALKMIM VIEIRA DE FREITAS, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hildebrando Vieira de Freitas e de 
Ana de Alkmim Vieira de Freitas. A pretendente: KATIA CRISTINA MAGALHÃES DE 
SOUSA, profi ssão: gerente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 05/11/1986, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Lourival 
Correia de Sousa e de Maria de Fatima Magalhães de Sa Sousa.

O pretendente: ALEXANDRE SOARES FRANÇA, profi ssão: servidor público, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/12/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vivaldo Lima França e de Luiza Soares 
França. A pretendente: MONICA OLIVEIRA DE LIMA SOUZA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1973, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio de Souza e 
de Natalia Oliveira de Lima.

O pretendente: THIAGO LEANDRO BARBOSA, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Nunes Barbosa e de Solange Leandro Mortari. 
A pretendente: ELIZAMARA GRACIANO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Selma Regina Graciano.

O pretendente: EDUARDO JUSTINO DA SILVA, profi ssão: dedetizador junior, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Justino da Silva e de Maria 
Gorete Arcanjo da Silva. A pretendente: STEPHANIE SANTANA DOS REIS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/10/1999, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ubirajara 
Lopes dos Reis e de Elizangela Maria de Santana.

O pretendente: MAURICIO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR, profi ssão: porteiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1979, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Marques de Oliveira 
e de Rosalina Marques de Oliveira. A pretendente: ELIANE FERREIRA DA SILVA, 
profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 
20/05/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira 
da Silva e de Helena Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO DEL TEDESCO, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1950, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Alvino del Tedesco e de Dollarina 
Ramos del Tedesco. A pretendente: MARIA APARECIDA BORGES FERREIRA, pro-
fi ssão: doméstica, estado civil: viúva, naturalidade: Elói Mendes, MG, data-nascimento: 
23/04/1958, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aluízio Borges 
e de Inis Marcovig Borges.

O pretendente: FELLIPE SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Soares de Oliveira e de 
Maria Celia de Souza Oliveira. A pretendente: CRISTIANE DE OLIVEIRA CHAPIN, 
profi ssão: analista de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 03/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ademar Rodrigues Chapin e de Solange Maria de Oliveira Chapin.

O pretendente: JOÃO SEVERINO DE MOURA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 06/06/1962, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Manoel de Moura Irmão e de Maria Ana de 
Moura. A pretendente: ESTER MARIA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 06/07/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco de Oliveira e de Maria Antonia de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL GOMES DA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Gomes da Silva e de Eliene 
Gomes da Silva. A pretendente: KAROLINE DOS SANTOS TAVARES, profi ssão: 
orientadora sócio educativa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Humberto José Tavares e de Marcia dos Santos Tavares.

O pretendente: ANDRE SANDRO ORMUNDO COSTA, profi ssão: encanador, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 03/10/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Silveira Costa e de Nair Maria 
Ormundo Costa. A pretendente: JÉSSICA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Roteiro, AL, data-nascimento: 18/12/1991, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Francisco dos 
Santos e de Maria Salete Augusto de Amaro.

O pretendente: MATHEUS DE OLIVEIRA EMIDIO, profi ssão: ajudante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1997, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elcio Elvis Emidio e de Marlene de 
Oliveira Emidio. A pretendente: ANA CAROLINE SOUZA DA SILVA, profi ssão: ope-
radora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 
31/01/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agrimário 
Arlindo da Silva e de Josilene de Oliveira Souza da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE DE CASTRO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jacareí, SP, data-nascimento: 29/03/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Selma Cristina de Castro. A pretendente: AMANDA 
BATISTA RIOS DE ALMEIDA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adelmo Rios de Almeida e de Ana Batista da Silva.

O pretendente: LEANDRO MATIAS DA SILVA, profi ssão: mecânico de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Matias da Silva e 
de Irene Valente da Silva. A pretendente: CAMILA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: 
embaladeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/12/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gilson 
Gonçalves da Silva e de Sandra Regina dos Santos Silva.

O pretendente: LUCAS CABRAL XAVIER JACONELI, profi ssão: auditor contábil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1994, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio de Castro 
Jaconeli e de Liliane Cabral Xavier Jaconeli. A pretendente: LARISSA APARECIDA 
DA CONCEIÇÃO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Cicero Aparecido Pereira da Conceição e de Simone Aparecida dos 
Santos da Conceição.

O pretendente: FELIPE TADEU NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1986, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Donizeti da Silva e de 
Gilvaneide Nascimento de Oliveira Silva. A pretendente: GRACIELE CAIRES RAMOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/07/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Caires 
Ramos e de Maria Cleusa da Paz.

O pretendente: ALVARO MARQUES, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1980, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldenei Marques Neto e de Maria Diva da Silva 
Marques. A pretendente: JUCIARA FERREIRA DE LIMA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1986, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Carlos Roberto Ferreira de Lima e 
de Maria do Bom Sucesso Diniz dos Santos Lima.

O pretendente: RONI ALAN DE SOUZA, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/04/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Souza e de Elisabete Amaro de 
Souza. A pretendente: MARCELLA GONSALEZ CHALA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
estudante, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1988, 
residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Jorge Donato Chala e de Elaine 
Aparecida Gonsalez Chala.

O pretendente: LUIZ FELIPE DE SALES SILVA, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 31/07/1997, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira da Silva e de Elisabeth 
Maria de Sales. A pretendente: ÁGATHA GABRIELI DA CRUZ DE LIMA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/07/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Miguel 
de Lima e de Margarete Aparecida da Cruz.
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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: OSMAR DE SALES JÚNIOR, profi ssão: garçom, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1996, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osmar de Sales e de Tatiane de Souza. A pretendente: 
MARIANA CARPINTER CARDOSO, profi ssão: atendente de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro José Cardoso e de Aparecida 
da Anunciação Carpinter.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA ANTONIO, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/2001, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio e de Vania Lucia 
Ferreira de Lima. A pretendente: MARIA FERNANDA FERMINO DURÃES, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
27/08/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Oliveira 
Durães e de Fabiana Silva Fermino Durães.

O pretendente: WANDERLEY FERNANDO OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/11/1995, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco de Oliveira e de 
Marta Maria Fernandes Oliveira. A pretendente: CAROLINE CANDIDA DOS SANTOS, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edmundo Francisco dos Santos e de Flora Candida dos Santos.

 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:

Continuação
O pretendente: JONHATAN ARMANDO BOLAYENGE, profi ssão: tapeceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: República Democrática do Congo, data-nascimento: 09/03/1991, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Mpela Bolayenge e de Morena 
Pioreta Monongi. A pretendente: MONIKE RAMOS DE CASTRO, profi ssão: engenheira 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1996, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ramon Siqueira de Castro e de Patricia 
Machado dos Reis Ramos.

O pretendente: RONALDO CAIQUE RUFINO SOCHA, profi ssão: offi  ce boy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1996, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo dos Santos Socha e de Gislene Rufi no Socha. A 
pretendente: BIANCA ORLANDI E SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel do Nascimento e Silva e de Fernanda Cristina Orlandi Colamarche e Silva.

O pretendente: EDGAR SATURNINO PINTO, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1987, residente e domiciliado nesta Capital, 
SP, fi lho de José Joaquim Pinto e de Inez Saturnino Pinto. A pretendente: VERONICA DE 
SOUZA FIENGO, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ronaldo Felix Fiengo e de Vanilda de Souza Fiengo.

O pretendente: LUIZ CARLOS DA CUNHA DUARTE, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 24/07/1981, residente e do-
miciliado nesta Capital, SP, fi lho de Carlos Alberto de Sousa Duarte e de Mariana Maria 
da Cunha Duarte. A pretendente: TATIANE FERNANDES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
29/01/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Lucivaldo de Oliveira e de Maria Fernandes Lima.

O pretendente: ÉVERTON ALMEIDA DANTAS VIEIRA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1996, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ariovaldo Dantas Vieira e de Silvia Sisa 
de Almeida. A pretendente: THAYZA RODRIGUES SIMÃO, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rogerio Simão e de Marilene Rodrigues Soares.

O pretendente: MARCOS ANTONIO BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Potiraguá, BA, data-nascimento: 15/11/1979, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anfi lófi o Barbosa Batista e de Valde-
nice Oliveira Barreto. A pretendente: HELENA DA SILVA, profi ssão: operadora de loja, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Foz do Iguaçu, PR, data-nascimento: 21/03/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Bernardo da Silva e 
de Maria dos Santos Silva.

O pretendente: WELLINGTON RODRIGUES DE FARIAS, profi ssão: operador de lo-
gística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Vieira de Farias 
e de Roseli Rodrigues Sampaio. A pretendente: MARIA LUCIA OLIVEIRA BRAGA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/08/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Luiz Claudio Monteiro 
Braga e de Cassia Aparecida de Oliveira.

O pretendente: CARLOS JOSÉ DA COSTA NETO, profi ssão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista Pereira da Costa e de Maria Ilma Lopes. 
A pretendente: DAMIANE TEREZINHA NASCIMENTO DE MATOS, profi ssão: assistente 
social, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/06/1989, residente 
e domiciliada em Suzano, SP, fi lha de Getulio Dias de Matos e de Gilda Donizete do Nasci-
mento Caetano.

O pretendente: JOÃO VITOR ALVES DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itu, SP, data-nascimento: 13/09/1992, residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cicero Luiz da Silva e de Maria Gorete Alves do Nascimento. A pretendente: 
SILVIA COSTA NOGUEIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Silvano Nogueira e de Maria Paulina Costa.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: CLEBER ANDERSON DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
desenvolvedor, nascido em Cubatão, SP, no dia (28/09/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Batista da Costa e de Honorina Maria da 
Conceição Neta. A pretendente: THALITA ORNELAS DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão professora, nascida nesta Capital, SP, no dia (02/08/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias da Silva e de 
Maria Ornelas de Jesus.

O pretendente: ANDRÉ ROSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (01/06/1974), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Rosa da Silva e de Helena Vrena da 
Silva. A pretendente: REGINA DOS SANTOS RAMOS, estado civil viúva, profi ssão 
esteticista, nascida em São José da Tapera, AL, no dia (04/11/1981), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Emilia dos Santos.

O pretendente: EZEQUIEL ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Itapevi, SP, no dia (15/10/1996), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Pereira dos Santos e de Sara 
Alves Ferreira dos Santos. A pretendente: LAURA FREIRE BARBOSA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/11/2000), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Antonio Barbosa e de 
Lucimar da Silva Freire.

O pretendente: DAVID SALOMÃO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
enfermeiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (30/04/1986), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis dos Santos e de Maria 
de Fatima da Silva Santos. A pretendente: ANA PAULA VERÍSSIMO, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (04/08/1996), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sérgio Verissimo 
e de Sônia Regina Favarim Verissimo.

O pretendente: FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão operador de produção, nascido em Canto do Buriti, PI, no dia (22/09/1978), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Neri de Sousa e 
de Raimunda Rodrigues de Sousa. A pretendente: MARIA APARECIDA MARQUES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Osasco, SP, no 
dia (12/12/1980), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Marques da Silva e de Gonçala Maria Marques da Silva.

O pretendente: RAFAEL VENTURA LESSA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido nesta Capital, SP, no dia (12/05/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Lessa Dias e de Claudia Patricia 
Francisca Ventura. A pretendente: KELLI SARAMBELI DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão dona de casa, nascida em Caieiras, SP, no dia (27/12/1996), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Revidivando da Silva e de 
Luciana Isabel Sarambeli.

O pretendente: EDESIO BASTOS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial 
rasteleiro, nascido em Uibaí, BA, no dia (15/03/1968), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edesio Bastos dos Santos e de Gildete Santana 
Bastos. A pretendente: MARIA DOMINGAS MARTINS, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Viana, MA, no dia (10/09/1972), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hilda Aires Martins.

O pretendente: BRUNO LEE RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (24/06/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro da Silva Rodrigues e de Be-
nedita Maria Santos Rodrigues. A pretendente: MILLENE LAÍS PACHECO MORETTI, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Maceió, AL, no dia (17/07/2000), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sandro Moretti Silva e 
de Mercia Pacheco Moretti.

O pretendente: AMERICO VALE SALVADORI, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de seguros, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (03/02/1977), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Salvadori e de Maria de 
Lourdes Vale. A pretendente: CLEIDE APARECIDA DE JESUS FERREIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (30/08/1975), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo José Ferreira 
e de Aldeni Bispo de Jesus Ferreira.

O pretendente: JOSÉ BUENO GAMA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
pintor, nascido em Cipó, BA, no dia (21/04/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Joaquim de Santana e de Maria de Lourdes Gama 
de Santana. A pretendente: JESSICA REIS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/07/1990), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Reis Silva e de Maria do Amparo Silva.

O pretendente: JUAN DE JESUS MARTINEZ PICHARDO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante de pedreiro, nascido em Las Lagunas de Loma de Cabrera, na 
República Dominicana, no dia (24/09/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ramon Emilio Martinez e de Ramona Rodrigues Pichardo. 
A pretendente: SANDRA LEMES, estado civil solteira, profi ssão cobradora, nascida 
nesta Capital, Lapa, SP, no dia (20/09/1973), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito Lemes e de Jandira Cruz Lemes.

O pretendente: GUILHERME ANTERIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de serviços, nascido em Franco da Rocha, SP, no dia (04/08/1994), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Anterio de Oliveira e de 
Sonia Virginia Farias de Oliveira. A pretendente: MARIANA CARDOSO DE AQUI-
NO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(30/12/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Ferreira de Aquino e de Gilmara Cardoso dos Santos.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ROBSON RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, consultor 
de viagens, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1979), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Rodrigues e de Luzia Apa-
recida dos Prazeres Rodrigues. A pretendente: KARIANE DA GAMA SOUZA, de 
nacionalidade brasileira, empresária, divorciada, nascida em Jussara, BA, no dia 
(17/03/1986), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Nunes de 
Souza e de Eunice da Gama Souza.

O pretendente: DIEGO MARCELLO DIAS FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
analista de crédito, solteiro, nascido em Santo André, SP, no dia (05/03/1989), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Iraides Dias Ferreira. A pretendente: 
BARBARAH ROCHELLY DOS SANTOS GASPAR DA SILVA, de nacionalidade 
brasileira, consultora de vendas, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(19/10/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Manuel Gaspar 
da Silva e de Ondina Soraya dos Santos Silva.

A pretendente: ILLANA MARAMBAIA DE ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, 
engenheira de produção, solteira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/09/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Sebastião de Almeida Filho e de 
Iranildes Marambaia de Almeida. A pretendente: CAMILLA GOMES SOLEDADE 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, vendedora autonoma, solteira, nascida em 
Nova Iguaçu, RJ, no dia (03/08/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Moacir Soledade da Silva e de Marcia Gomes da Silva.

O pretendente: ANDRÉ D' ANTONIO PIRES, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mario Antonio Faria Pires e de Eleni Marcia D' Antonio 
Pires. A pretendente: SANDY DANIELE GERMANO MUNHOZ, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida em São Roque, SP, no dia (23/04/1992), resi-
dente e domiciliada em Santana de Parnaíba, SP, filha de Edson Munhoz Junior e 
de Gláucia Prommesperger Germano Munhoz.

O pretendente: RAFAEL FONSECA ATUATI, de nacionalidade brasileira, psicanalista, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Edson Candido Atuati e de Sandra Viviane Fonseca Atuati. A 
pretendente: JULIANA NOGUEIRA PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, estilista, 
solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/02/1984), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de José Wilame Pinheiro e de Estelita Nogueira Pinheiro.

O pretendente: JONNY RODRIGUES PENNER JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
bancário, solteiro, nascido em Belém, PA, no dia (04/11/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jonny Rodrigues Penner e de Margareth Maués Penner. 
O pretendente: IVAN GUIMARÃES PASTANA, de nacionalidade brasileira, químico, 
solteiro, nascido em Jundiaí, SP, no dia (28/03/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Doriel de Barros Pastana e de Teresa Guimarães Pastana.

O pretendente: GUSTAVO MEIWA, de nacionalidade brasileira, engenheiro, soltei-
ro, nascido em Franca, SP, no dia (28/09/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Ricardo Massuo Meiwa e de Margarete Leiko Iamamulla Meiwa. 
A pretendente: PATRÍCIA DE LOURDES VIEGAS, de nacionalidade brasileira, 
engenheira, solteira, nascida em Cerquilho, SP, no dia (08/10/1983), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Maria Viegas e de Irene Delfino Viegas.

O pretendente: GUILHERME GOMES PINHEIRO PINTO, de nacionalidade brasi-
leira, analista de produto, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1989), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio Pereira Pinto e de Dulce 
Gomes Pinheiro. A pretendente: TAWANE SUDAN, de nacionalidade brasileira, 
psicóloga, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/05/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rogerio Carlos Sudan e de Sonia Aparecida 
dos Santos Sudan.

O pretendente: SILVINO ARISTOTELES DALMAGRO, de nacionalidade brasileira, 
professor/aposentado, solteiro, nascido em Concórdia, SC, no dia (03/05/1948), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Vicenzo Beniamino Dalmagro 
e de Anastacia Roldo Dalmagro. A pretendente: CRISIAN ARAUJO RODRIGUES, 
de nacionalidade brasileira, secretária, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(13/11/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cezar Antonio 
Alves Rodrigues e de Andrea Maria de Araujo Neto Rodrigues.

          
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:

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: FERNANDO ROBERTO REGINA, estado civil divorciado, profi ssão advo-
gado, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 04/10/1981, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Regina e de Ildeneia Maria Halada Regina. 
A pretendente: ROBERTA APARECIDA DE ABREU, estado civil divorciada, profi ssão ar-
quiteta, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 25/10/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens de Abreu e de Darcy Dogue de Abreu.

O pretendente: EDJALMA AGUIAR PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi s-
são zelador, nascido em Ladeira Vermelha, Município de Areia - PB, no dia 20/01/1969, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Porfi rio Pereira da 
Silva e de Severina Ferreira de Aguiar Silva. A pretendente: REGINA FROIS DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Cruzeiro do Oeste - PR, 
no dia 10/04/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Raimundo José dos Santos e de Maria Frois dos Santos.

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 pretendente: MATHEUS PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: faxineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campina Grande - PB, data-nascimento: 26/11/1997, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Linaldo do Nascimento e de Manuella 
Pereira de Sousa. A pretendente: SIMONY BARBOSA DE SOUSA, profi ssão: autô-
noma, estado civil: solteira, naturalidade: São João dos Patos - MA, data-nascimento: 
16/02/1999, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Alves de 
Sousa e de Deuzina Barbosa de Sousa. R$12,90

O pretendente: ANDRO DA SILVA BITENCOURT, profi ssão: padeiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Antas - BA, data-nascimento: 27/02/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Leônidas Silva Bitencourt e de Dominga Bitencourt da 
Silva. A pretendente: LUCIANE DA SILVA CARNEIRO, profi ssão: cuidadora de idosos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Barueri - SP, data-nascimento: 09/10/1988, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Silvio Lessas Carneiro e de Jovercina Fran-
cisca da Silva. R$12,90

O pretendente: RENILSON NOVAIS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
pedreiro, nascido em Capim Grosso, BA, no dia (14/04/1998), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edemidio Gonçalves de Almeida e de Renilda de Oliveira 
Novais. A pretendente: RAFAELA LOPES MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (14/10/2000), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Ivanildo Nobre Martins e de Francisca Carla de Brito Lopes.

O pretendente: RODRIGO SOUSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
logístico, nascido em Poções, BA, no dia (16/11/1993), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Valdelito Ribeiro dos Santos e de Marineide Alves de Sousa. 
A pretendente: YARA ANDRADE MACENA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
autenticação, nascida nesta Capital, SP, no dia (28/02/1995), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Jorge Macena e de Silvia Alice Andrade.

O pretendente: JOSÉ BRAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão impressor, nascido 
em Campina da Lagoa, PR, no dia (30/05/1974), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Henrique Braz da Silva e de Iderzína Aparecida da Silva. A pretendente: 
ROSEMAR SANTOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão empregada domés-
tica, nascida em Barueri, SP, no dia (05/02/1973), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria das Neves dos Santos e de Adaride Vieira da Conceição. 

 O pretendente: JOSÉ WAGNER RODRIGUES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, admi-
nistrador de empresas, divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1946), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues da Silva e de Amelia Coltro Rodrigues 
da Silva. A pretendente: HILDA INÊS COLANGELO, de nacionalidade argentina, dentista, 
divorciada, nascida em Buenos Aires - Argentina, no dia (09/10/1952), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Romano Adolfo Colangelo e de Paulina Soave.

O pretendente: ANTONIO LUIZ SOUZA DE ASSIS, de nacionalidade brasileira, aposentado, 
divorciado, nascido em Santo André, SP, no dia (12/06/1952), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito Augusto de Assis e de Fatima Souza de Assis. A preten-
dente: CLEUSA DE CASTRO, de nacionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em 
Curitiba, PR, no dia (30/10/1961), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alcidio 
de Castro e de Regina de Castro.

O pretendente: DANIEL AMADEUS MOLON BATISTA, de nacionalidade brasileiro, medico, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Wenceslau Batista e de Dinorah Molon Wenceslau Batista. A pretendente: 
ANA CLARA MARCONDES DOBRE, de nacionalidade brasileira, medica, solteira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/01/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rosemeire de Fatima Dobre.

O pretendente: TALES CIONE ADRIANO DE JESUS, de nacionalidade brasileira, desen-
volvedor de software, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Adriano de Jesus e de Gisela Brandão Cione. 
A pretendente: LUCIANA COELHO CABRAL DE VASCONCELOS, de nacionalidade brasi-
leira, designer, solteira, nascida em Manaus, AM, no dia (17/08/1987), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Felismino Cézar Cabral de Vasconcelos Filho e de Celina Márcia 
Coêlho de Vasconcelos.

O convivente: RAFAEL TADASHI YAMAMOTO, de nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
fi sioterapeuta nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1987) residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Celso Tadamassa Yamamoto e de Etsuco Tozaki Yamamoto. A convivente: 
DEYSE KAORI NUMATA OGASAVARA, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
bancária, nascida em Brasília, DF, no dia (31/08/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP fi lha de Roberto Shoji Ogasavara e de Janete Numata Ogasavara.

No entanto, é preciso fi car de olho no con-
sumo de energia e consequente aumento 
no valor da conta de luz, uma vez que esses 

equipamentos possuem alta potência e podem 
representar mais de um terço do consumo de 
energia. A Enel Distribuição São Paulo destaca 
algumas dicas de economia de energia:

• Chuveiros Elétricos: a recomendação 
é fi car o mínimo possível no banho. Os 
aparelhos mais comuns têm potência de, 
aproximadamente, 5.500W. Desta forma, 
o banho de 15 minutos por dia, por pes-
soa, para uma família de quatro pessoas, 
equivale ao consumo de energia de mais 
de 400 lâmpadas LED de 13W ligadas 
por 1 hora, o que corresponde a cerca de

R$ 100 na conta. Se utilizarmos o chuveiro 
elétrico na posição morno ou verão, haverá 
uma economia de cerca de 30%, ou seja, 
R$ 30,00;

• Aquecedores: podem chegar a corres-
ponder a 1/3 do gasto doméstico com 
eletricidade no inverno. Evite deixar o 
aquecedor ligado por longos períodos e uti-
lize-o apenas quando estiver no ambiente; 

• Iluminação: aproveite a luz natural e 
abra janelas e cortinas durante o dia. Para 
paredes e tetos, dê preferência às cores 
claras, que refl etem melhor a luminosida-
de. Troque lâmpadas incandescentes por 
fl uorescentes ou LED, que consomem de 
60% a 80% menos energia; 

• TVs e Computadores: não deixe a TV 
ligada sem que haja alguém assistindo. 
Programe o timer (desligamento automá-
tico). No caso do computador, desligue o 
aparelho sempre que fi car mais de 2 horas 
sem utilização; e o monitor, a partir de 15 
minutos; 

• Stand-by: desligue ou tire da tomada quan-
do não estiver usando um eletrodoméstico. 
Não deixe os aparelhos em stand-by; 

• Máquinas de lavar e secar: utilize a 
capacidade máxima das máquinas de lavar 
e secar. Nas máquinas de lavar, fi que alerta 
à quantidade de sabão, evitando repetir a 
operação de enxágue. Para as máquinas que 
têm a função de água aquecida, a empresa 

recomenda não usar esse recurso. Quanto 
às secadoras, utilize-as apenas quando 
realmente necessário; 

• Geladeiras: não abra a porta desneces-
sariamente. Verifi que se a borracha de 
vedação da porta está cumprindo sua 
função e nunca utilize a parte traseira do 
equipamento para secar roupas ou sapatos; 

Atenção ao comprar: escolha eletrodomésticos 
de baixo consumo de energia. Procure por apare-
lhos com selo do Procel (no caso de nacionais), 
preferencialmente com alta efi ciência energé-
tica, ou Energy Star (no caso de importados).

 
Fonte: Enel Distribuição São Paulo.

Como economizar energia no inverno
Com o início do inverno e a queda das temperaturas, a tendência natural é que aumente o uso de equipamentos como aquecedores e chuveiros elétricos, 
que garantem mais conforto durante a estação
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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
QUINTA 11 de Julho de 2019.

Dia de São Bento, Santa Olga, São Cipriano, São Olivério Plunket, e Dia do 
Anjo Hahahel, cuja virtude é a força. Hoje aniversaria o técnico de futebol 
Emerson Leão que nasceu em 1949, a atriz Lúcia Veríssimo que faz 61 anos, 
a cantora e compositora Suzanne Vega que nasceu em 1959 e o guitarrista, 
cantor e compositor Richie Sambora que também faz 60  anos.

O nativo do dia
O nativo de Câncer deste dia e grau é muito ativo e gosta de ser assim. 
Porém é preciso evitar o excesso de ansiedade ou a falta de praticidade e 
ter uma direção e um equilíbrio entre o materialismo e o espiritualismo. 
Dá muito valor à sinceridade de propósitos e têm bom discernimento para 
avaliar situações e pessoas. Aprecia a religiosidade, mas é inclinado a 
crenças espirituais, que exerce muito à sua maneira. Sente necessidade de 
alguém ao seu lado para partilhar suas ideias e planos. Normalmente vive 
relacionamento estável durante a maior parte da vida. No lado negativo pode 
faltar compreensão, tolerância e paciência.

Magia dos sonhos
CABELOS - Compridos representam boa saúde e vida 
longa. Curtos, prejuízos passageiros. Revoltos, separação ou 
afastamento do marido. Corta-los cuidado com seus inimigos, 
tê-los nos pés e nas mãos, sorte no jogo durante sete dias.
Números de sorte:  08, 21, 35, 41, 69 e 86.

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

Esta quinta é o décimo dia da lunação. O Sol em bom aspecto com Netuno aumenta a sensibilidade, a intuição e 
traz conforto emocional. A Lua em bom aspecto com Saturno permite ter equilíbrio e maturidade emocional para 
estabelecer os limites saudáveis e necessários para o nosso bem-estar.  Marte negativo com Urano pode trazer in-
stabilidade, atitudes impulsivas e rompantes. A raiva se bem utilizada é bastante efi caz e necessária. A Lua faz 
bons aspectos com Netuno, Sol e Plutão que permitem renovar as energias. A Lua vai fi car fora de curso às 21h29 
até ingressar em Sagitário na sexta. 
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Marte negativo com Urano pode 
trazer instabilidade, atitudes impul-
sivas e rompantes. Temos que usar 
energia para cortar aquilo que não 
serve. Analise bem qualquer situação 
fazendo o julgamento acertado e de-
dicando-se ao que é mais importante. 
94/794 – Vermelho.

Seja mais entusiasmado e mais ágil 
em seus argumentos. É um dia em 
que os empreendimentos e as tarefas 
que exijam muito esforço ganharão 
destaque e trarão reconhecimento. 
Nesta quinta não faça pouco dos ou-
tros ou se arrependerá desta atitude. 
18/118 – Branco. 

O Sol em bom aspecto com Netuno 
aumenta a sensibilidade, a intuição 
e traz conforto emocional. Dedi-
que-se, tire até um tempo para se 
aprimorar e conhecer mais a fundo 
os assuntos que lhe interessa. Um 
dia para ser dedicado ao julgamento 
acertado dos atos alheios.  56/956 
– Amarelo.

A Lua está plena em Escorpião o 
que favorece trabalhos, tarefas ou 
estudos que necessitem concentra-
ção, pesquisa e investigação. Cuide 
melhor de si mesmo do seu ambiente 
e da intimidade. Seja direto, use de 
lógica em tudo que fi zer, agindo com 
prudência e honestidade. 84/184 
– Verde.

No período da tarde as comunicações 
fi cam mais fáceis, bem como viagens 
e passeios. Prepare-se para executar 
os planos que estão sendo prepara-
dos para depois do aniversário. Mas 
cuidado, o apelo à sexualidade pode 
se manifestar de forma exagerada. 
73/673 – Amarelo.

Dia muito propício aos contatos e a 
comunicação em geral. Não deixe 
que os problemas o desanimem 
nesta fase mais delicada do ano 
que hoje começa. O Sol indo para 
Leão no fi nal da semana que vem 
aumenta a meditação e a refl exão, 
fazendo com que encontre soluções 
positivas. 88/788 – Verde.

O momento é bom para começar coi-
sas novas e aproximar-se de pessoas 
dando início a novas relações. Precisa 
concentrar-se nas tarefas do dia a 
dia e fazer tudo que seja benéfi co 
ao organismo. A lentidão no agir 
diante de exigências ocorre devido a 
tendência à refl exão. 35/435 – Cinza.

A Lua em bom aspecto com Saturno 
permite ter equilíbrio e maturidade 
emocional para estabelecer os limi-
tes saudáveis e necessários para o 
nosso bem-estar. À tarde e à noite 
será ótima para atividades físicas 
e para tomar iniciativas.  44/644 
– Violeta.

A raiva se bem utilizada é bastante 
efi caz e necessária. A Lua faz bons 
aspectos com Netuno, Sol e Plutão 
que permitem renovar as energias. 
Esteja preparado para encontrar 
um amor se estiver só através do 
relacionamento social e dos seus 
amigos. 59/759 – Verde

Os empreendimentos e as tarefas 
que exijam muito esforço ganharão 
a força realizadora que aumenta o 
senso de oportunidade. Faça aquilo 
que exija prudência e honestidade e 
os assuntos ligados a fi nanças.  Afi r-
me-se e consiga aquilo que deseja. 
48/348 – Azul.

Sonhe alto, mas faça alguma coisa 
nova, até saia da rotina para que 
se sinta mais seguro. Os assuntos 
ligados metais e as atividades mili-
tares serão muito mais importantes 
nesta metade de semana. Prepare-se 
para realizar viagens e manter novos 
contatos. 87/387 – Branco.

Simpatias que funcionam
Para a pessoa que você ama te procurar
Esta simpatia do alho dedicada ao amor é bastante 
poderosa e tem tido bastantes resultados. Para fazer ela, 
você apenas precisa de um pedaço de papel branco e um 
dente de alho. Esmague o alho em cima da folha de papel 
onde já tem escrito o nome da pessoa amada.  Feche o 
papel com o alho esmagado dentro e diga a seguinte frase: 
“Que seu pensamento fi que esmagado como esse alho e te 
leve a me procurar de imediato”. Mal seu amor te procure, 
jogue o embrulhinho num jardim bem pertinho de sua casa. 
Caso não exista, coloque junto de um vaso.

Execute suas atividades com boa 
disposição, esperança e determi-
nação. Mergulhar em tarefas que 
envolvam assuntos que nos são 
apaixonantes dará muito certo. 
Dia muito propício aos contatos e a 
comunicação em geral. Muita força 
e pioneirismo nos atos e pensamen-
tos. 66/566 – Cinza.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn.

Desperte.

 Sinta-se vivo. Desperte! Comece a sentir a conexão infi nita entre 
você e seu mundo, entre seu corpo, sua mente e sua alma. Desperte 
sua paixão pela vida! Inspire os aromas do seu mundo e valorize onde 
você está agora, independentemente de como seja. Então, se você 
não estiver realmente feliz com a grande cena, respire profundamente 
novamente, feche os olhos e dê esse salto de fé para o desconhecido 
com a intenção de pousar em algo mais de acordo com o “você” que 
você está se tornando. Pensamento para hoje: Desperte sua paixão 
pela vida! Você tem coisas extraordinárias para fazer! E assim é. Você 
é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos e Guias.

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br
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ENCERRAMENTO DA EMPRESA
Empresa em processo de encerramento possui funcionário aposentado 
por invalidez, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA RESCISÃO POR FALECIMENTO DO FUNCIONÁRIO, A EMPRESA 
DEVE REALIZAR O PAGAMENTO DA MULTA DOS 40% SOBRE O FGTS?  

Esclarecemos que a rescisão por falecimento do empregado equivale, 
para fins de pagamento das verbas rescisórias, a um pedido de demis-
são, assim não é devida a multa do FGTS.

EXTINÇÃO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Empresa deseja encerrar o contrato de experiência de funcionária e 
recontratá-la como estagiária, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RETIRADA DE PRÓ-LABORE
Empresa com quatro sócios, apenas um retira pró-labore, deverá enviar 
o eSocial de todos os sócios, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A OFERECER ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODON-
TOLÓGICA PARA OS FUNCIONÁRIOS? 

Esclarecemos que a concessão de assistência médica e odon-
tológica é uma liberalidade da empresa, não tendo legislação 
que obrigue tal concessão. Contudo, algumas convenções 
coletivas podem trazer esta obrigação.

POSSUIR MAIS DE UM VÍNCULO TRABALHISTA
Funcionário que possui mais de um vínculo trabalhista e recolhe pelo 
teto, para que não seja descontado novamente, deve apresentar decla-
ração de vínculo trabalhista, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

#tenhacicatrizes
Porque temos que falar de 

PETS nos Negócios
e no Trabalho

Yuri Lazaro de Oliveira Cunha (*)

Levar animais de estimação para o trabalho 
parece ser uma ideia que divide opiniões.

Quem adora animais terá uma grande sa-
tisfação e tranquilidade de ter seus animais 
por perto. No entanto, há muitas pessoas que 
simplesmente detestam animais, tem medo/
fobia ou não conseguem chegar perto por 
causa de alergia.

Ambientes de trabalho pet-friendly são 
uma tendência! Como um amante e defensor 
de animais, acredito que é muito importante 
trazermos este tema para a pauta dos RH`s e 
de Marketing.

Antes de falarmos de números, precisamos 
ter empatia! Para mergulharmos neste mundo 
e entendermos o contexto, é essencial acei-
tarmos a seguinte premissa:

Para os donos o animal de estimação é como 
um membro da família!

A vida dos animais se confunde com a vida de 
seus donos, para alguns casais os animais são 
como fi lhos. Mais de 85% dos donos de pets, 
consideram os animais como integrantes da 
família (COHEN, 2002). Além de considerar 
que nos Estados Unidos 62% dos domicílios 
tem pets (Departamento de Censo do Governo 
dos Estados Unidos, 2018).

Uma pesquisa recente apontou que 44% dos 
Millennials vem seus animais como crianças.

É uma enorme oportunidade para marcas!
Qual é o tamanho do mercado pet?
O Brasil é o terceiro maior mercado pet 

(perdendo apenas para Estados Unidos e Reino 
Unido) estima-se um faturamento de cerca 
de 20,7 Bilhões de reais em 2018, segundo a 
Euromonitor.

É estimado que o mercado global atinja 
a impressionante cifra de 202,5 Bilhões de 
dólares em 2025, com um crescimento médio 
anual vigoroso de 5% ao ano (GRANDVIEW 
RESEARCH, 2018).

Agora precisamos olhar duas perspectivas: 
ambiente pet-friendly para consumidores 
(restaurantes, shoppings, hotéis, lojas, 
bancos... etc) e ambiente pet-friendly para 
colaboradores.

Politicas pet-friendly geram grande buzz, 
melhoram a percepção de marca pros clientes 
e enquanto marca empregadora e ainda é 
praticado por poucas empresas.

Por isso é essencial entender a importância 
desta perspectiva para os consumidores e os 
colaboradores.

Porque oferecer um ambiente pet-friendly 
para o meu consumidor?

Além de melhorar o clima dos colaboradores, 
existe um apelo gigantesco para os consumi-
dores. Se você não gosta de cães, pelo menos 
cogite o enorme ganho que isso gera para a 
marca! Tanto pela experiência do consumidor, 
quanto o apelo de marca empregadora.

Opinião 1 - Permitir cães na sua empresa 
constrói um grande diferencial de maneira 

barata enquanto marca empregadora.
A Amazon tem uma politica pet-friendly 

robusta em sua sede em Seattle, que tem cerca 
de 4 mil animais registrados. São disponibili-
zados biscoitos e potes com água, inclusive 
os animais têm até ilustrado as páginas da 
Amazon, com pedidos de desculpas! 

E, ainda, um post no Blog da Companhia: 
Cachorros na Amazon!

Na pesquisa de Wells e Perrine (2001), 
descobriram descobriram que os animais de 
estimação relaxavam e entretinham os clientes. 

Recentemente, procurei um banco pra 
abrir uma conta nos EUA. Após visitar vários 
me encantei com o TD Bank, muito forte na 
costa leste americana e no Canadá, onde abri 
uma conta.

Mas o fator decisivo foi: além do pacote de 
serviços, cães são bem-vindos! E pra quem é 
um amante de cães, isso, certamente, traz uma 
memória afetiva muito forte.

Um lugar que é bom para cães é bom para 
mim também!

 #associação
Lembre-se não é só discurso! É a ação, que 

aliás é super barata e tem um impacto enorme! 
Ao entrar na agência encontrei um pote de 
água. E na bancada de caixas uma caixa com 
biscoitos! Pronto, foi o sufi ciente para ganhar 
um cliente!

Porque oferecer um ambiente pet-friendly 
para o meu funcionário?

Cohen e Davis (p. 30, 2012) afi rmam que os 
animais de estimação “ajudam a melhorar o 
humor e até mesmo a baixar a pressão arterial”.

Suddath (2012) menciona que 17% das em-
pregadores norte-americanos permitem pets 
no trabalho. Alguns exemplos, são o Google, 
Ben & Jerry`s, a Amazon, entre muitos outros. 
No Brasil, a Viva Real, a Mars e tem até posto 
de gasolina que tem o seu amado mascote!

Um exemplo nacional incrível é o portal 
zap imóveis/viva real tem uma Pet, a mascote 
Dalila, que fi ca em todas as áreas. E um dia  
por ano tem o “Dalila`s Day” onde a empresa 
convida os colaboradores a trazerem o pet.

Uma pesquisa apontou que 65% dos respon-
dentes cogitariam aceitar um salário menor em 
uma empresa que aceitasse levar o cachorro 
para o trabalho (Evans, 2013).

Opinião 2 - Do ponto de vista de recrutamen-
to e retenção de funcionários, permitir cães 
no escritório faz com que o empregador dife-
rencie-se de forma barata dos concorrentes.

Em resumo:
Principais pontos positivos:
Os cães melhoram o humor: Estudos mos-

tram que ter um animal de estimação pode 
diminuir os sintomas da depressão e ajudá-lo 
a manter uma visão otimista;

Cães diminuem o estresse: trabalhadores 
mostraram níveis de estresse signifi cativa-
mente menores quando foram autorizados a 
levar os animais para o trabalho;

Os amantes de animais têm mais oxitocina: 
o tempo gasto com animais de estimação 
aumenta o nível do hormônio oxitocina, fre-
quentemente chamado de “hormônio do amor”;

Animais melhoram o local de trabalho: 

segundo uma pesquisa da Universidade de 
Michigan, os animais aumentam confi ança 
e colaboração entre os colegas de trabalho;

Colaboradores fi cam dispostos a trabalhar 
mais, receber salários menores e trocar de 
empresa devido a politicas pet-friendly: 
Quando questionados sobre horas extras, os 
funcionários apresentam maior fl exibilidade, 
pois, não precisaram contratar alguém para 
cuidar do pet e/ou correr para casa pra levar 
o cachorro para passear;

Políticas de boas-vindas aos animais melhora 
a percepção da marca e aumenta o fl uxo de 
clientes: empresas que implementaram prati-
cas pró-animais, apresentam resultados melho-
res do que aquelas que não implementaram.

E os riscos e contras:
Funcionários e clientes podem ter alergias 

(15% a 20%) e fobias de animais (3% a 7%);
Lesão a colaboradores e consumidores: 

Mordidas e Arranhões podem acontecer, por 
isso, é necessário discutir com o jurídico as 
implicações legais e considerar isso no seguro 
da empresa;

Sensibilidade Cultural: O Islamismo não é 
favorável a cães como animais domésticos, 
na Coréia do Sul e Vietnã cães são alimento, 
além disso, outras diferenças culturais, podem 
entender animais como algo negativo;

Comportamento dos donos e dos animais: 
Questões como dejetos, barulho (latidos e 
miados) e boa convivência entre os animais. 
Podem também ocorrer avarias em mobiliário 
e materiais.  Em casos de animais agressivos, 
os donos devem ser alertados e estes animais 
proibidos de adentrar no ambiente; 

É algo complexo: a discussão deve incluir 
vários departamentos, como RH, Marketing, 
Relações Publicas, Jurídico, Financeiro, Com-
pras, Segurança e Facilities, pois, os impactos 
destas politicas devem ser considerado, sobre 
várias perspectivas. Por isso, para evitar pro-
blemas é essencial deixar claro as expectativas 
e regras da politica pet-friendly.

É necessário defi nir uma área/zona livre de 
animais, para pessoas alérgicas e com fobias;

É necessário verificar se o contrato 
de locação do escritório e o condomínio 
empresarial permitem a entrada de animais;

É necessário verifi car se o escritório é seguro 
para cães;

É recomendável criar dias para trazer os 
animais e defi nir um comitê pet-friendly para 
discutir questões complexas.

E você... Qual é a sua opinião sobre trazer 
animais para o trabalho?

Aproveite para marcar nos comentários o 
seu colega de RH, Marketing, Gestão, Facilities 
ou outras áreas que você acha que deveria ler 
este artigo!

(*) É Membro dos Empreendedores Compulsivos. 
Doutorando em Administração e Analise de Tecnologia 

pela EAESP/FGV. Mestre em Estratégia Empresarial 
EAESP/FGV. Fundador da YLX – Boutique de 

Treinamento e Consultoria. Coordenador da pós 
de projetos e da pós da vendas da BSP – Business 

School São Paulo. Professor da ESPM, Belas 
Artes, Metodista, UNIFACS e Senac. Nos últimos 

anos trabalhou em projetos de algumas das mais 
prestigiadas organizações empresariais do mundo.
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A relação entre família 
e escola e o impacto no 

desenvolvimento do aluno

A família é o nosso 

primeiro laço social, 

ocupando um lugar 

especial na vida de 

qualquer indivíduo, 

exercendo infl uência 

signifi cativa desde o 

nascimento

É ela que oferece o 
primeiro ambiente de 
socialização da crian-

ça, onde ela cresce segundo 
padrões, comportamentos e 
influências culturais particu-
lares. Dessa forma, é perce-
bida como um sistema social 
responsável pela transmissão 
de valores, crenças, ideias e 
significados que estão pre-
sentes nas sociedades.

A escola também cumpre 
um lugar primordial para o 
ser humano. É nela que o indi-
víduo dará início à socializa-
ção com outras pessoas, que 
extrapola o círculo familiar. 
Nesse contexto, a escola sur-
ge como uma instituição que 
ajuda a moldar a constituição 
do aluno e, por consequência, 
influencia diretamente na 
evolução da sociedade e da 
humanidade. A família e a 
escola cumprem dois papéis 
que se complementam no 
contexto da educação. 

O envolvimento de ambas 
afeta diretamente o desem-
penho escolar e a qualidade 
das relações que o aluno man-
tém com a escola. No entanto, 
ainda são muitos os desafios 
encontrados para essa apro-
ximação, o que pode estar 
ligado intrinsecamente às di-
visões de responsabilidades 
de cada instituição, questão 
crucial para sustentar uma 
vida escolar favorável.

Existe a expectativa de 
que a escola se responsabi-
lize pelo que a família não 
daria conta, que é a função 
acadêmica. Porém, há uma 
camada compartilhada, que 
diz respeito à formação do 
sujeito. Então acredito que 
aquilo que a escola procura 
desenvolver do ponto de 
vista de conduta, de valores 
precisa ser compartilhado. O 
mais adequado é que esses 
dois campos andem paralela-
mente e construam parcerias, 
possibilitando cada vez mais 
o desenvolvimento em todos 
os aspectos, especialmente 
no que diz respeito à vida 
estudantil. 

Muitas vezes, é na escola 
que a criança expressa deter-
minados comportamentos, 
alguns, inclusive, que não 
são percebidos em casa. 
Nesses momentos é possí-
vel observar, por exemplo, 
a habilidade de negociação 
e o respeito, e outras ques-
tões que vêm à tona quando 
ela está em grupo. Além da 
dimensão formativa, situa-
ções como essa precisam ser 
trabalhadas dentro da escola, 
assim conseguimos perceber 
quando é preciso amparar e 

dar acolhimento a uma neces-
sidade do aluno, que muitas 
vezes não é identificada pela 
família.

É também nesse momento 
que o professor se coloca 
como um orientador, ofe-
recendo, além de conheci-
mento, conselhos, limites e 
regras, abrangendo a tota-
lidade do indivíduo. Neste 
ponto, a família pode se fazer 
presente no sentido de auxi-
liar no atendimento à criança, 
trazendo a experiência fami-
liar e podendo dialogar sobre 
o melhor caminho a seguir. 
Assim, a educação, de forma 
mais ampla, é uma respon-
sabilidade conjunta, que se 
complementa e se torna mais 
eficaz com a participação de 
ambas em parceria.  

Para que essa parceria seja 
fluida, é desejável proximida-
de e integração entre família 
e escola. Essa presença 
deve ser constante desde a 
Educação Infantil, passando 
pelo Ensino Fundamental e 
chegando ao Ensino Médio 
- quando o adolescente apre-
senta outras necessidades 
de acompanhamento. Muitas 
famílias acreditam que no 
período da adolescência é 
possível se afastar da escola, 
dando mais autonomia aos 
filhos. 

Isso pode ser entendido por 
muitas famílias como sinôni-
mo de afastamento do coti-
diano escolar e da presença 
física na escola. No entanto, 
é importante ressaltar que a 
mãe, o pai ou o responsável 
são sempre bem-vindos e 
devem estar presentes não 
só em reuniões ou festas do 
calendário letivo. É impor-
tante se aproximar dos pais, 
conscientizá-los por meio de 
momentos formativos, afinal 
são em momentos como este 
que comunicamos o trabalho 
que está sendo feito.

Desta forma, é possível 
que todas as partes tenham 
voz e ajam dentro dos seus 
limites, respeitando o lugar 
do outro. No cotidiano da 
vida escolar, vão revelando 
crenças, valores e costumes. 
A criança passa a receber 
influência de ambas as ins-
tituições e a influenciá-las 
também. É fundamental 
que a escola e a família se 
alinhem às necessidades do 
aluno, colocando estes como 
foco principal. Sabemos que 
existem desafios a serem 
enfrentados, mas quando o 
binômio família-escola está 
alinhado em torno de um 
mesmo objetivo, os laços se 
fortalecem. 

Assim, abrem-se novos 
horizontes e possibilidades 
de melhora no desempenho 
acadêmico e social do aluno 
e da atuação na escola para 
oportunizar esse resultado.

(*) - É diretora educacional
da Rede Marista de Colégios

(www.colegiosmaristas.com.br).

Viviane Flores (*)

Dados do Ministério da 
Saúde apontam que 
os acidentes ou lesões 

não intencionais são a prin-
cipal causa de morte entre 
as crianças de 1 a 14 anos de 
idade, respondendo por 4,7 mil 
óbitos e 125 mil internações/
ano. É um índice alarmante, 
especialmente se levarmos 
em conta que mais de 90% 
dos acidentes poderiam ser 
evitados com medidas simples 
de prevenção. 

“Nas férias, o número de 
acidentes aumenta. Nas de in-
verno, a maioria dos acidentes 
está relacionada aos esportes 
terrestres, especialmente aos 
que podem ser feitos dentro de 
casa ou em ambientes fecha-
dos”, afi rma o médico ortope-
dista pediátrico David Nordon. 
Segundo ele, este tipo de ativi-
dade pode ocasionar quedas e, 
consequentemente, fraturas de 
membros superiores. 

“As duas fraturas mais co-
muns são a do punho e tam-
bém dos dedinhos”, explica o 
profi ssional. Contudo, a fratura 
mais perigosa é a que ocorre 
no cotovelo, geralmente entre 

Especialista alerta para acidentes 
com crianças nas férias de inverno

Assim que começam as férias, acaba o período de descanso para os pais, já que eles têm de estar mais 
atentos para que nenhum acidente ocorra com seus fi lhos
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“Nas férias, o número de acidentes aumenta. Nas de inverno, a maioria dos acidentes está 

relacionada aos esportes terrestres, especialmente aos que podem

ser feitos dentro de casa ou em ambientes fechados”.

os quatro e oito anos de idade. 
“Trata-se de uma fratura deli-
cada que, se não tratada com 
a devida atenção e cuidado, 
pode levar a deformidades”, 
alerta. Assim que a criança cai, 
o primeiro procedimento a ser 
feito é checar os sinais vitais 
dela (respiração, batimentos 
cardíacos) e seu nível de cons-
ciência (se ela está acordada, 
desacordada ou desorienta-
da), especialmente se bateu 
a cabeça. 

“Se ela começar a fi car mais 
sonolenta, mole, respondendo 
pouco, é importante levá-la 

a um serviço de urgência 
em hospital. Uma avaliação 
médica é importantíssima, 
especialmente em traumas de 
crânio”, orienta o ortopedista 
pediátrico. Ele explica que se 
a criança apresentar dor de 
cabeça e vômitos também é 
importante levá-la ao médico 
o mais rápido possível. 

Para evitar os acidentes, além 
de sempre fi car de olho no fi lho, 
é importante que a criança use 
equipamentos de proteção 
como: capacete, cotoveleiras 
e joelheiras, principalmente 
quando usar bicicletas, pati-

netes, skates, patins ou outros 
brinquedos similares. “E até 
dentro de casa, quando a brin-
cadeira for mais ‘animada”, 
afi rma o médico.  

“É bom estarmos sempre 
cientes dos riscos, de que pode 
ser grave e que é na infância 
que ocorre a formação de um 
esqueleto forte e saudável, o 
qual será a base para toda a 
vida da pessoa. Por isso, muita 
atenção com os nossos peque-
nos, principalmente neste o 
período de férias”, fi naliza o 
ortopedista pediátrico David 
Nordon (ADCom).

No Brasil, 700 mil novos 
idosos são incorporados todos 
os anos à pirâmide etária. Di-
zem que não há lugar melhor 
no mundo do que a nossa 
casa. Mas, de acordo com o 
Ministério da Saúde, 75% dos 
acidentes envolvendo idosos 
acontecem dentro de casa e 
por motivos que poderiam 
ser evitados. 

As pessoas se esquecem 
de que, assim como os pais 
preparam o lar para a chegada 
de um bebê, planejando evitar 
quedas, choques, queimadu-
ras etc., também os adultos 
precisam preparar suas resi-
dências para quando a velhice 
chegar ou, melhor ainda, fazer 
modifi cações para que seus 
pais tenham boa qualidade de 
vida por mais tempo. 

Escadas íngremes, corredo-
res mal iluminados e outras 
tantas barreiras podem levar 
uma pessoa diretamente para 
o hospital e encurtar uma vida 
bem vivida. De acordo com a 
médica Graziela Moreto, dire-
tora da Sobramfa Educação 
Médica & Humanismo, se usar 
escadas for imprescindível, 
deve haver corrimãos nos 
dois lados. 

“Esse é um item que deve 
estar presente em várias par-
tes da casa, principalmente 
no banheiro. O idoso precisa 
estar seguro na hora de usar o 
vaso sanitário, tomar banho e 
se vestir. Em geral, também é 
importante eliminar desníveis 
de qualquer tipo que possam 
causar tropeços e quedas, 
principalmente nas áreas mo-
lhadas da casa, como cozinha 
e quintal. Excesso de móveis, 
tapetes e baixa iluminação 
também representam riscos 
que precisam ser corrigidos. 
Lâmpadas com sensor de pre-
sença são uma alternativa eco-

Envelhecimento exige 
mudanças no lar

“A queda é uma das principais causas de hospitalização e óbito 

em pessoas com mais de 65 ano”.
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nômica para evitar problemas”. 
Segundo a médica, as quedas 

representam a principal causa 
de perda funcional e ingresso 
precoce em residenciais de 
longa permanência para idosos. 
Também estão diretamente 
relacionadas ao aumento da 
morbidade e da mortalidade 
nessa faixa etária. “A queda 
é uma das principais causas 
de hospitalização e óbito em 
pessoas com mais de 65 anos. 
O indivíduo se vê com sérias 
limitações de movimentação, 
necessidade de ingerir vários 
fármacos e dependência de 
terceiros para realizar ativida-
des que antes faziam parte de 
sua rotina”. 

Com o tempo, ele vai perden-
do a vontade de caminhar, de 
participar de eventos sociais, e 
em muitos casos esse cenário é 
seguido de depressão – o que 
acaba agravando seu estado de 
saúde. Por isso é tão importan-
te fazer o possível para levar 
uma vida saudável e segura, 
principalmente onde ele passa 
a maior parte do tempo. 

Dependendo das circunstân-
cias, apesar de muita gente ter 
em mente que o melhor seria 
envelhecer na casa em que 
morou a maior parte da vida 
adulta, é recomendável se 

mudar para um lar planeja-
do, sem escadas, com portas 
largas, pisos antiderrapantes, 
onde tudo o que precisa está 
à mão, sem necessidade de 
subir em bancos ou escalar 
móveis para alcançar um 
objeto qualquer. 

“Garantir o máximo de 
independência possível é 
contribuir para uma vida mais 
alegre, ainda que o idoso esteja 
enfrentando um tratamento 
longo e desgastante. É im-
portante que não só ele, mas 
principalmente sua família, 
saiba que as habilidades e 
limitações de uma pessoa 
mudam com o passar dos 
anos, aceitando que chegará 
uma hora em que faltará força 
para abrir um vidro de conser-
va, agilidade para atender à 
campainha, ou mesmo que as 
pessoas precisarão falar mais 
alto e lentamente para serem 
compreendidas”, diz a médica.  

Quando o ambiente é favorá-
vel e todos contribuem gene-
rosamente para atenuar esses 
pequenos inconvenientes, é 
possível superar obstáculos 
impostos pela idade com mais 
gosto pela vida. 

 
Fonte e mais informações:

(www.sobramfa.com.br).

A Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) faz o alerta: o diabe-
tes, se não diagnosticado e tratado corretamente, pode acarretar 
em graves complicações nos olhos por conta das altas taxas de 
glicose no sangue. Um exemplo são as retinopatias – problemas 
de retina desencadeados por conta da doença. Segundo a Dra. 
Solange Travassos, endocrinologista e membro da Sociedade 
Brasileira de Diabetes (SBD), o diabetes também é a maior causa 
de cegueira entre 20 e 60 anos de idade. 

Entretanto, mais de 90% dos casos de perda de visão poderiam 
ter sido evitados com o diagnóstico e tratamento precoces das 
retinopatias. “A visão pode ser afetada de várias formas. Pode 
ocorrer desde um embaçamento reversível, causado por elevação 
transitória dos níveis de glicose, que melhora com o tratamento, 
até casos graves que ocasionam perda irreversível da visão. Os 
problemas que mais preocupam são a retinopatia diabética e o 
edema macular”, afi rma.

Quando o diabetes não é controlado adequadamente e a glicose 
é mantida em níveis elevados por muito tempo, algumas lesões 
assintomáticas começam a ocorrer nos vasos da retina, tecido 
ocular responsável pela formação das imagens. Se diagnosticado 
durante as fases iniciais, esse processo pode até mesmo regredir 
com o controle da glicemia, mas caso contrário, podem aparecer 
microaneurismas, que são pequenas hemorragias que podem 
evoluir com vazamento e acúmulo de líquido e lipídios dentro da 
retina, podendo levar ao edema macular, considerado a principal 

O desafi o de passar do 
Fundamental I para o II

O grande número de professores, 
com práticas pedagógicas diferen-
tes, geralmente é o que mais assus-
ta os alunos do 6° ano do Ensino 
Fundamental. O fato inibe e causa 
certo receio entre os estudantes 
que acabaram de deixar o Ensino 
Fundamental – Anos Iniciais. 

Mas não é só isso, as crianças 
que antes estavam acostumadas 
com alguns professores especia-
listas, agora têm mais professores/ 
responsabilidades e necessitam 
de organizar melhor o tempo para 
resolver os problemas propostos em 
sala de aula e fora dela. Então, como 
ajudar nesse processo de transição?

Para driblar problemas como 
baixo rendimento, desmotivação, 
frequência irregular, repetência e 
evasão, fortalecer a parceria entre a 
escola e a família é algo fundamen-
tal. Pais ativos, acompanhando, 
incentivando e motivando os fi lhos 
ajuda os estudantes a fazerem a 
transição com mais segurança e 
tranquilidade.

Diante dos desafios naturais 
dessa fase, é compreensível que 
alguns fatores do cotidiano possam 
desencadear uma certa ansiedade 
entre os estudantes. “Apoiar, com-
preender, aceitar, estimular, ouvir, 
estar junto são verbos que todos os 
pais devem sempre saber conjugar”, 
lembra o psicólogo e professor da 
PUC-PR, Naim Akel Filho. Nesse 
sentido, a coordenadora do Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino 
Médio do Colégio Marista Ribeirão 
Preto, Lúcia Inês de Oliveira Souza 
Montagnani, ressalta que é impor-
tante os pais estarem disponíveis e 
atentos a esse processo. 

“Assim é possível identificar 
tendências, habilidades, aptidões, 
potenciais e limitações que são a 
base do acerto nas escolhas e re-
soluções de problemas”, afi rma. Os 
pais também podem estimular os 
fi lhos a falar sobre suas difi culdades 
para tentar ajudá-los a vencer a 
nova rotina escolar. “Cabe à família 
orientar e dar o suporte para que 
as crianças aprendam a lidar com 
os novos desafi os e o aumento 
de responsabilidades, auxiliando 
sempre no que for preciso. Para 
isso, é importante fi car atento às 
informações e orientações da es-
cola para agir em conjunto.

Fonte e mais informações:
(www.colegiosmaristas.com.br).

Complicações do diabetes podem levar à cegueira

A retinopatia pode progredir para a forma mais grave sem que o 

paciente perceba alterações na visão.

periódicos, mesmo que estejam enxergando bem”, ressalta.
Para prevenir as retinopatias, pacientes com diabetes tipo 

2 devem iniciar o acompanhamento oftalmológico a partir do 
diagnóstico do diabetes. Para pacientes com diabetes tipo 1, as 
avaliações devem começar após cinco anos de doença ou após a 
puberdade, caso o diagnóstico tenha sido feito na infância. Pes-
soas que já apresentam lesões nos olhos relacionadas ao diabetes 
precisam realizar acompanhamento médico frequentemente.

“Outro grupo de pacientes que merece uma atenção maior 
e acompanhamento oftalmológico mais frequente, são aqueles 
que apresentam melhora rápida da glicemia após permanecerem 
muito tempo, geralmente anos, com a glicose alta. Neste grupo 
pode ocorrer uma piora inicial da retinopatia com necessidade 
de tratamento. A Retinopatia também pode piorar durante a 
gravidez e, por isso, as mulheres devem ser avaliadas por um 
oftalmologista antes e a cada trimestre durante a gestação” afi rma 
a endocrinologista.

Importante lembrar também que, além da glicose alta, a elevação 
da pressão arterial, o sedentarismo e o aumento dos níveis de 
colesterol e triglicerídeos também podem agravar a Retinopatia. 
“Por isso, é necessário que os pacientes com diabetes além de 
visitarem um endocrinologista periodicamente, também mante-
nham acompanhamento oftalmológico”, conclui.

Fonte e mais informações: (www.diabetes.org.br).

causa de baixa visão central.
Ainda segundo Dra. Solange, a retinopatia pode progredir para a 

forma mais grave sem que o paciente perceba alterações na visão. 
A endocrinologista refere-se à Retinopatia Diabética Prolifera-
tiva, que é capaz de comprometer a visão de forma irreversível. 
“Geralmente as queixas visuais só ocorrem nas fases avançadas, 
quando o paciente apresenta sangramento ou descolamento da 
retina. Por isso, é essencial que os pacientes realizem exames 
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