
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Quarta-feira,
24 de julho de 2019

Ano XVII – Nº 3.915

“Cada sonho 
que você deixa 
para trás, é um 
pedaço do seu 
futuro que deixa 
de existir”.
Steve Jobs (1955/2011)
Co-fundador da Apple
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A arrecadação das re-
ceitas federais somou 
R$ 119,946 bilhões, 

em junho de 2019, informou 
ontem (23) a Secretaria da 
Receita Federal. O crescimen-
to real (descontada a infl ação) 
comparado ao mesmo mês 
de 2018 chegou a 4,68%. É o 
maior resultado para o mês 
desde junho de 2014 (R$ 
120,384 bilhões). No primeiro 
semestre, a arrecadação che-
gou R$ 757,595 bilhões, com 
aumento real de 1,8%. O valor 
corrigido pela infl ação chegou 
a R$ 763,321 bilhões, o maior 

Arrecadação chega a
R$ 119,9 bilhões, a maior 
para junho desde 2014

volume arrecadado no período 
também desde 2014, quando 
chegou a R$ 773,496 bilhões, 
em valores corrigidos.

As receitas administradas 
pela Receita Federal (como 
impostos e contribuições) 
chegaram a R$ 116,729 bi-
lhões, em junho, com aumento 
real de 4,43%, e acumularam
R$ 726,647 bilhões nos seis me-
ses do ano, alta de 1,17%. As re-
ceitas administradas por outros 
órgãos (principalmente royal-
ties do petróleo) totalizaram
R$ 3,217 bilhões, no mês pas-
sado, e R$ 30,948 bilhões, no 

primeiro semestre, com cres-
cimento de 14,3% e 19%, res-
pectivamente, em comparação 
com iguais períodos de 2018.

O chefe do Centro de Es-
tudos Tributários da Receita, 
Claudemir Malaquias, afi rmou 
que o aumento da arrecadação 
em junho comparado ao mesmo 
mês de 2018 foi infl uenciado 
pela greve dos caminhoneiros 
no passado. Segundo a Receita, 
“a paralisação impactou, ne-
gativamente, a base de alguns 
tributos, notadamente, de 
tributos que incidem sobre a 
produção e comercialização de 

O resultado acumulado no ano foi impactado pelo aumento da arrecadação

do IRPJ e pela CSLL.

bens e serviços deprimindo a 
base de arrecadação de 2018”.

Já o resultado acumulado no 
ano foi impactado pelo aumento 
da arrecadação do IRPJ e pela 
CSLL. Esses tributos tiveram 

crescimento real de 12,27% no 
recolhimento. “Esse resultado 
decorre da melhora no resultado 
das empresas [no ano passado, 
com recolhimento neste ano], 
especialmente das empresas 

não fi nanceiras, e das arreca-
dações atípicas, no mês de fe-
vereiro de 2019, no montante 
de aproximadamente R$ 4,5 
bilhões”, diz a Receita, em seu 
relatório (ABr).

Saúde auditiva
A partir de hoje, 60 esculturas 

gigantes de orelhas - 2,40m de 
altura -  invadem ruas e praças da 
capital paulista. É a campanha Ear 
Parade SP 2019, maior evento de 
Arte Urbana do mundo em prol da 
Saúde Auditiva. A ação, promovida 
pela Fundação Otorrinolaringolo-
gia, começou em abril, quando as 
esculturas coloridas começaram a 
ser pintadas por artistas plásticos 
de todo o Brasil.

O presidente Jair Bolsonaro 
inaugurou ontem (23) o Ae-
roporto Glauber Rocha, em 
Vitória da Conquista, na Bahia. 
Em seu discurso, ele disse ter 
determinado aos ministros 
que não deixem obras paradas 
pelo país. “Obras eleitoreiras 
não acontecerão mais a par-
tir do meu governo. Vamos 
concluir as obras”, afi rmou, 
ao destacar que o aeroporto 
trará muitos benefícios para 
a região com o incremento do 
turismo. Segundo o Ministério 
da Infraestrutura, o início das 
operações de voos comerciais 
está previsto para amanhã (25). 
O novo aeroporto poderá rece-
ber aeronaves a jato de grande 
porte. O valor total da obra está 

Bolsonaro inaugura aeroporto em Vitória da Conquista, na 

Bahia, ao lado do prefeito de Salvador, ACM Neto.

A União Europeia (UE) sau-
dou ontem (23) os progressos 
nas negociações sobre a criação 
de um mecanismo de distribui-
ção provisória de migrantes 
resgatados no Mediterrâneo. “A 
Comissão Europeia está pronta 
para fornecer apoio fi nanceiro 
e operacional aos Estados-
-membros”, disse a porta-voz da 
Comissão, Natasha Bertaud, em 
Bruxelas, acrescentando que 
foi feito “um passo na direção 
certa”.

Durante uma reunião, 14 
nações do bloco concordaram 
“em princípio” com a proposta 
da Alemanha e França para um 
novo mecanismo de distribuição 
dos refugiados do Mediterrâneo. 
Segundo o presidente francês, 
Emmanuel Macron, oito dessas 
nações prometeram assumir 
uma “participação ativa”: Por-

tugal, Luxemburgo, Finlândia, 
Lituânia, Croácia e Irlanda, além 
de Alemanha e França. Macron 
não especifi cou quais são os 
outros países que concordaram 
“em princípio” com a proposta.

Berlim e Paris estão tentan-
do convencer seus parceiros 
europeus sobre um mecanismo 
de distribuição de migrantes 
resgatados no Mediterrâneo, 
visando ajudar os Estados-
-membros da linha de frente, 
Itália e Malta, banhados pelo 
mar. Apesar de 14 países apoia-
rem a proposta, as negociações 
em Paris não avançaram como 
desejado, em parte devido à 
oposição dos governos italiano 
e maltês. O ministro do Interior 
da Itália, Matteo Salvini, afi r-
mou que a Itália “continua de 
cabeça erguida” e que “não re-
cebe ordens” (Deutsche Welle).

UE estuda um novo mecanismo de distribuição dos refugiados 

do Mediterrâneo.

O Terminal de Cargas do 
Aeroporto Internacional de 
São Paulo, administrado pela 
GRU Airport Cargo, em Gua-
rulhos, atingiu 44% da quota 
de mercado de importação, 
em junho de 2019, e 42% no 
primeiro semestre do ano. O 
total de cargas movimenta-
das no período foi de 142.024 
toneladas (t), sendo 73.696 t 
de importação e 68.327 t de 
exportação.

Segundos os dados, divulga-
dos ontem (23), no primeiro 
trimestre o volume transpor-
tado de 23.263 t foi 1% maior 
que nos três primeiros meses 
de 2018. No ano passado, o 
terminal de cargas encerrou 
as operações com um recorde 

O Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) anunciou ontem (23) 
que o número de eleitores 
cadastrados no sistema bio-
métrico de votação chegou a 
69,57%. Conforme os dados, 
101 milhões dos 146 milhões de 
eleitores brasileiros estão com 
as digitais inseridas no sistema 
eletrônico da Justiça Eleitoral. 

Segundo o TSE, 11 estados 
concluíram o processo de ca-

dastramento. Acre, Alagoas, 
Amapá, Distrito Federal,  Goiás, 
Paraíba, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Roraima, Sergipe e 
Tocantins atingiram marca de 
100% de eleitores identifi cados 
pela biometria. A meta da Jus-
tiça Eleitoral é alcançar mais 
de 35 milhões de eleitores até 
o fi m de 2020. Os primeiros 
cadastros biométricos foram 
feitos em 2008 (ABr). 
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O Fundo Monetário In-
ternacional (FMI) revisou a 
previsão de crescimento da 
economia do Brasil em 2019 
de 2,1% para 0,8%, uma queda 
de 1,3 ponto percentual entre 
abril e julho. As novas estima-
tivas estão no relatório “World 
Economic Outlook”, divulga-
do ontem (23) e que também 
projeta uma alta de 2,4% no 
Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro em 2020, redução 
de 0,1 ponto em relação à 
previsão anterior.

O FMI alega que a redução 
das expectativas se deve ao 
“considerável enfraquecimen-
to” da confi ança do mercado 

em função das incertezas sobre 
a reforma da Previdência, já 
aprovada em primeiro turno 
na Câmara dos Deputados. 
No caso da Itália, a instituição 
manteve a projeção de alta de 
0,1% em 2019, mas reduziu 
de 0,9% para 0,8% a previsão 
para 2020. 

De acordo com o FMI, ainda 
restam incertezas sobre as 
“perspectivas orçamentárias” 
do governo, que geram impac-
tos nos “investimentos e na 
demanda interna”. A entidade 
também cortou em 0,1 ponto 
sua previsão para o crescimento 
do PIB global em 2019 (3,2%) 
e 2020 (3,5%) - (ANSA).

A diretora do FMI, Christine Lagarde, que está de saída do

cargo para assumir o Banco Central Europeu.

AP

O reajuste anual dos planos 
de saúde individuais e familia-
res com aniversário entre maio 
de 2019 e abril de 2020 não 
poderá ultrapassar 7,35%. O 
limite foi anunciado ontem (23) 
pela Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS) e será pu-
blicada no DOU de hoje (24). 
A ANS mudou a metodologia 
do cálculo que defi ne o limite 
do reajuste, após oito anos de 
estudos e discussões com o 
setor e a sociedade. 

Pela primeira vez, a agência 
combinou o Índice de Valor 
das Despesas Assistenciais 
(IVDA), calculado por ela pró-
pria, com o Índice de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
sem o subitem plano de saúde. 
O IPCA é o indicador ofi cial que 

O percentual para reajuste para 2019 é o menor desde 2010.
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Agência Nacional de Saúde limita 
reajuste de planos de saúde a 7,3%

IPCA (sem o subitem planos 
de saúde) tem peso de 20% e 
serve para considerar os custos 
das operadoras com despesas 
de outras naturezas, como as 
administrativas. O percentual 
máximo para reajuste auto-
rizado para 2019 é o menor 
desde 2010. 

No ano passado, a agência 
autorizou reajustes de até 10% 
para os planos individuais e 
familiares, e, nos três anos 
anteriores, o reajuste máximo 
fi cou na casa dos 13%. A agên-
cia orienta os benefi ciários a 
observarem se os reajustes apli-
cados serão iguais ou inferiores 
a esse limite e se a cobrança 
reajustada está sendo feita a 
partir do mês de aniversário 
do contrato (ABr).

mede a infl ação na economia 
brasileira e é divulgado men-
salmente pelo IBGE.

O IVDA mede a variação 

dos custos com atendimento 
aos beneficiários de planos 
de saúde e tem peso de 80% 
nessa nova metodologia. Já o 

UE celebra avanço sobre 
distribuição de refugiados

FMI reduz previsão de 
crescimento do Brasil

Bolsonaro inaugura 
aeroporto na Bahia

estimado em R$ 105,8 milhões.
Em seu discurso, Bolsonaro 

disse amar o Nordeste. “Afi nal 
de contas, a minha fi lha tem 
em suas veias sangue de cabra 
da peste. Cabra da peste de 
Crateús, o nosso estado mais 
para cima, o nosso Ceará”. E 
acrescentou: “Não estou em 
Vitória da Conquista. Não estou 
na Bahia, nem no Nordeste. 
Estou no Brasil. Não há divisões 
entre nós: [por] sexo, raça, cor, 
religião ou região. Somos um 
só povo, uma só raça, um só 
ideal e um só objetivo: colocar 
esse grande país no lugar de 
destaque que ele merece”.

Segundo o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, o novo aeroporto é 
essencial para a conectividade 
do estado da Bahia. “Trata-se 
da maior obra da aviação re-
gional do Brasil. E o governo 
federal deu continuidade a 
esse trabalho, mostrando que 
a infraestrutura para nós é uma 
questão de Estado”, afi rmou o 
ministro, em nota. “É resultado 
de um esforço coletivo, o que 
faz com que esse equipamento 
importante seja entregue agora 
à sociedade baiana” (ABr).

Aeroporto de Guarulhos 
movimentou 142 t

de mercadorias
no semestre

geral de movimentação com 
161.366 t de cargas importadas, 
o que representa 9% a mais que 
em 2017. Foram exportadas 
144.538 t de mercadorias, 7% 
a mais do que no ano retrasado.

“Importante para esse cres-
cimento foi a conquista de 
novas frequências de voos car-
gueiros regulares procedentes 
da Europa, Estados Unidos 
e Ásia, operados pelas com-
panhias Qatar, Latam Cargo, 
Lufthansa, Turkish Airlines 
e Ethiopian Cargo. Com isso, 
importadores e exportadores 
contam com maior capacidade 
para embarques que requerem 
aeronaves puramente carguei-
ras”, disse a GRU Airport por 
meio de nota (ABr).

Eleitores cadastrados por 
biometria chega a 69%
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Contra o crédito fácil, 
a educação fi nanceira

Com o atual momento 

econômico do país, 

uma grande parcela 

da população vem 

enfrentado cada vez 

mais difi culdade para 

se manter e honrar os 

pagamentos das contas 

todo mês

Nesse ambiente, o aces-
so ao crédito pode ser 
visto como a salvação, 

pelo menos em um determi-
nado momento. É aí que está 
o grande perigo para o efeito 
bola de neve, dependendo das 
escolhas que são feitas para 
pegar dinheiro emprestado. Do 
ponto de vista de custo para o 
consumidor, a pior opção entre 
as linhas de crédito é o cheque 
especial. 

Segundo os mais recentes 
dados do Banco Central, de 
maio, os bancos trabalham com 
uma taxa média de 320,9% ao 
ano. Em seguida, vem cartão 
de crédito rotativo para pesso-
as físicas, com juro médio de 
299,8% ao ano. Como consequ-
ência da crise econômica, das 
taxas astronômicas de juros 
dessas linhas de fi nanciamento 
e do mau uso do crédito, o nível 
de endividamento do brasileiro 
aumentou. 

Segundo dados da Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), o Brasil encerrou o mês 
de junho com 64% das famí-
lias brasileiras negativadas, o 
maior patamar desde julho de 
2013. Nesse cenário de busca 
por fi nanciamento, o maior 
vilão das dívidas do brasileiro é 
o cartão de crédito, de acordo 
com a última Pesquisa de Endi-
vidamento e Inadimplência do 
Consumidor (Peic), divulgada 
pela CNC. Graças ao cartão, 
78,8% das famílias estão en-
dividadas no país. 

Afi nal, o que todos esses 
números nos mostram? A 
conveniência pode causar 
um rombo no orçamento! Por 
serem pré-aprovadas e dispo-
nibilizadas automaticamente, 
o cheque especial e o cartão de 
crédito oferecem fácil acesso, 
mas são as linhas mais caras. 

Diante de tudo isso e do fato 
de algumas pessoas não terem 
outra opção além de recorrer a 
alguma linha de fi nanciamento 

para se manter e pagar suas 
contas, fi ca evidente que, mais 
do que tudo, é necessária edu-
cação fi nanceira e planejamen-
to orçamentário para evitar o 
mau uso do crédito.

Aqui eu incluo também as 
empresas, que devem estar 
atentas à saúde fi nanceira de 
seus funcionários. É muito 
comum vermos as companhias 
fazerem parcerias com res-
taurantes, academias, entre 
outros estabelecimentos para 
oferecerem descontos aos seus 
funcionários. Porém, é preciso 
chamar a atenção para o seu 
papel social. Os empregadores 
devem colaborar com a cons-
cientização do planejamento 
fi nanceiro, até porque as ques-
tões fi nanceiras dos indivíduos 
interferem na produtividade 
dos funcionários.

Os colaboradores menos so-
brecarregados por problemas 
fi nanceiros são mais produti-
vos, inovadores e engajados. 
Por outro lado, geralmente, 
pessoas com mais difi culdades 
fi nanceiras se ausentam com 
maior frequência, demonstram 
menos comprometimento com 
a empresa e estão menos satis-
feitos com seus salários, inde-
pendentemente do seu valor.

As empresas que implemen-
tam um programa efi caz de 
educação fi nanceira também 
ganham com atração e re-
tenção de talentos. Quando o 
colaborador percebe que seu 
empregador se preocupa tam-
bém com seu bem-estar fi nan-
ceiro, isso é fundamental para a 
empresa ser reconhecida como 
um ótimo lugar para se traba-
lhar. Enfi m, todos ganham com 
a educação fi nanceira

As pessoas, ao saber como 
cuidar melhor do seu dinhei-
ro para planejar e realizar 
seus desejos de consumo; as 
instituições fi nanceiras, pois 
um cliente mais educado fi -
nanceiramente costuma tomar 
crédito melhor e pagá-lo em 
dia; as empresas, ao fomentar 
um ambiente com funcionários 
mais motivados e produtivos; 
e a economia do país, com a 
possibilidade da diminuição 
das altas taxas de juros de 
fi nanciamento devido ao spre-
adbancário que não favorece o 
bom pagador.

 
(*) - É sócio fundador da

Paketá Crédito.

Fabian Valverde (*)
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News@TI
Parceria entre TCS e Centro Paula Souza já 
impactou cerca de 6 mil profi ssionais
@A Tata Consultancy Services, empresa líder em soluções de negócios, 

consultoria e serviços de TI, e o Centro Paula Souza, instituição 
do Governo do Estado de São Paulo responsável pelas Etecs e Fatecs, 
comemoram o quarto ano de sua parceria que já impactou aproximada-
mente 6 mil estudantes em nível técnico, por meio da iniciativa Enable, e 
outros 40 em nível superior no estado de São Paulo. Para 2019, a união 
promete ainda mais novidades. Em 2019 e até o momento, a TCS realizou 
processos de recrutamento de trainees nas Fatecs Osasco, Barueri e 
Carapicuíba, que geraram empregos para 107 estudantes. Nos próximos 
meses, a empresa espera contratar outras 40 pessoas para compor seu 
quadro no escritório de Alphaville (www.tcs.com).

iPlace dá todas as dicas para manter informações 
seguras em dispositivos Apple
@Até dia 26, a iPlace realiza, em suas lojas de todo o Brasil, o workshop 

“Mantenha suas informações seguras”, que ocorrerá em sessões 
diárias às 16h e às 21h. Nas aulas, especialistas da iPlace ensinarão os 
participantes sobre como utilizar seus dispositivos Apple com o máximo 
de segurança e privacidade de dados. Um tema fundamental, tendo 
em vista a importância de manter fotos, vídeos e informações pessoais 
protegidos de quem quer que possa ter interesse em fazer mau uso 
deste material. Um risco que não é pequeno – na verdade, não para de 
aumentar: segundo dados do Relatório de Ameaças Cibernéticas, em 2018 
o número de ataques por malwares (softwares maliciosos) registrado em 
todo o mundo bateu o recorde de 10,52 bilhões, crescimento de 217% 
em relação ao ano anterior (https://www.facebook.com/lojaiplace/).

Just Dance 
@A Ubisoft anuncia que um dos maiores hits brasileiros do ano 

está garantido em Just Dance 2020, que tem lançamento previsto 
para 5 de novembro. "Só Depois do Carnaval", da cantora Lexa, foi 
a música escolhida para representar o país no ano em que a série 
de jogos de dança mais vendida do mundo completa uma década. O 
game terá versões para Nintendo Switch, Wii, PlayStation 4, Xbox 
One e Stadia, e conta ainda com sucessos de artistas renomados, 
como Ariana Grande, Pitbull e Daddy Yankee (www.justdance.com).

ricardosouza@netjen.com.br
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Ciência e Tecnologia

Transforme seu negócio em um 
sucesso no Twitter

Que o Twitter é uma das maiores redes sociais do mundo, nós já sabemos, mas apesar das vantagens 
que a plataforma oferece, nem todas as empresas se interessam ou entendem o seu funcionamento, 
deixando de criar uma estratégia de social mídia voltada especifi camente para ela.

Universidade alemã oferece cursos com foco em negócios, tecnologia e artes
Para aqueles que buscam uma gradua-

ção que dialogue com um novo cenário de 
mudanças e tecnologias, e até um upgrade 
na carreira com padrões de alta qualidade, 
fazer um intercâmbio na Alemanha pode ser 
a solução. A UE Germany - Universidade de 
Ciências Aplicadas da Europa, está ampliando 
o incentivo a seu programa de intercâmbio para 
brasileiros com foco na Alemanha. A proposta 
é formar profi ssionais de modo inovador, com 
capacitação de excelência e foco em negócios, 
tecnologia e artes.

A Universidade, com unidades em Iserlohn, 

Berlim e Hamburgo, educa decisores do ama-
nhã nas áreas de negócios, psicologia, mídia e 
comunicação, gestão esportiva, arte e design. 
Fundada em 2017, após a fusão da BTK Uni-
versity of Art & Design e da BiTS University of 
Business Leadership, a universidade promove 
o desenvolvimento de habilidades e formatos 
de ensino interdisciplinar orientados ao futuro 
e em sintonia com a prática das profi ssões, 
sempre de acordo com os mais altos padrões 
de ensino internacionais. Cursos como o Digi-
tal Business e Data Science, por exemplo, só 
existem na Alemanha.

Há uma ampla gama de cursos de graduação 
e pós-graduação, sendo alguns em alemão e ou-
tros em inglês. Existe ainda um programa com 
duração de 40 semanas para aprendizado da 
língua alemã, o Pathway. “Através da interação 
entre pensamento criativo, empreendedor e 
digital, bem como uma perspectiva internacio-
nal, os vários campos de estudo se enriquecem 
mutuamente e oferecem novas abordagens de 
ensino e pesquisa adaptadas às exigências do 
mercado de trabalho 4.0”, conta Bruno Galli, 
representante da UE no Brasil (https://www.
ue-germany.com/en).

Fabricio Macias (*)

A princípio, pode parecer uma tarefa 
difícil fazer com que o negócio 
bombe nos trends topics do passa-

rinho azul. Para facilitar, listo aqui alguns 
caminhos para entender o que realmente 
funciona e te surpreender com algumas 
estatísticas. Preparado?

Tweets com texto e imagem têm 34% 

mais chances de serem compartilhados

É comprovado que os usuários de redes 
sociais clicam muito mais em posts com 
imagens do que naqueles que possuem 
apenas textos e links, e isso também 
funciona para o Twitter. Caso você ainda 
não utilize imagens em sua conta, precisa 
conhecer o Twitter Cards, um tipo de tweet 
que permite exibir mais informações do 
que um tweet padrão. Ou seja, é possível 
exibir uma imagem, um título e um link e 
tudo isso com um design mais "descolado". 
Quando compartilhar um post no site com 
os Twitter Cards ativados, os usuários verão 
a foto do post e um call to action para clicar.

Isso aumentará as chances de os usuários 
clicarem no link disponível nesses tweets, 
além de elevar o tráfego, direcionando para 
o seu blog ou site. Não podemos esquecer 
também do aumento do número de com-
partilhamentos. 

Mensagens diretas no Twitter

Campanhas de marketing no Twitter 
feitas por mensagens diretas obtêm, em 
média, 300% mais cliques do que campa-
nhas feitas por e-mail.

Que e-mail marketing é clique certo, 
não podemos negar, ainda mais para um 
público extremamente direcionado. Não 
vamos contestar e nem temos o intuito de 
fazer isso, mas as estatísticas do Twitter 
mostram que campanhas feitas por men-
sagem direta pelo site obtêm uma taxa de 
clique muito maior. Essa ação evita cair na 
caixa de spam.

Faça o teste, crie um conteúdo e envie 
por meio de mensagens diretas para os 

seus seguidores e depois avalie como foi 
o resultado. 

Tweets e Hashtags

Tweets com hashtags têm 40% mais 
de chances de serem retweetados. As 
hashtags oferecem inúmeros benefícios 
para quem as usa: além de participar dos 
assuntos mais comentados no Twitter, tam-
bém existe muito mais chance de que seu 
tweet seja compartilhado nas redes sociais.

As hashtags foram criadas para se trans-
formarem em links no Twitter. Por exemplo, 
ao clicar em uma, é possível ver todos os 
tweets que possuem a mesma hashtag. Isso 
é muito útil em pesquisas, quando você 
busca por um determinado assunto e tem 
acesso ao que as pessoas estão falando em 
certos momentos.

Leve a estatística no Twitter em con-
sideração e melhore o seu desempenho 
nas redes sociais. Escolha muito bem as 
hashtags que combinam com a sua marca. 
Isso é muito importante, pois elas irão 
caracterizar seus posts e determinar seu 
público-alvo. 

O que NÃO funciona no Twitter?

Falamos aqui sobre o quão importante 
elas são, mas muitas hashtags não funcio-
nam no Twitter, ao contrário do Instagram. 
Publicar tweets com mais de uma hashtag 
tem 70% menos de chances de comparti-
lhamento. Use com moderação, não abuse.

Convencer as pessoas a te seguirem e não 

mantê-las interessadas em seu conteúdo 
faz com que as empresas percam, em mé-
dia, 15% de novos seguidores por mês no 
Twitter. Não adianta só criar uma conta e 
segundos depois sair retweetando só para 
chamar atenção. Conquiste seus usuários 
com o seu conteúdo! Entender o que seu 
público gosta de ler e compartilhar pode 
ser a grande chave para o sucesso nesta 
rede social.

Dica Extra

Você sabia que é possível vincular sua 
conta do Twitter ao LinkedIn? Com essa 
função, seu perfi l profi ssional fi ca muito 
mais dinâmico e, com certeza, economi-
zará tempo.

Para isso, acesse o seu perfi l e clique 
em editar. No menu adicionar uma conta, 
clique em adicionar uma conta do Twitter. 
Informe os dados e autorize a vinculação 
das contas. Acesse o menu "Confi guração 
no LinkedIn" e depois selecione a opção 
"Gerencie a sua Confi guração do Twitter" 
para poder personalizar a sincronização. 
Ao publicar atualizações no LinkedIn, 
selecione a opção "Compartilhar com: 
Público + Twitter". Assim, seus seguidores 
do Twitter conseguirão ver todos os seus 
posts no LinkedIn! 

Aumente o engajamento e transforme 
a sua marca em um sucesso na internet.

(*) É especialista em Marketing DIgital e CEO
da Macfor, consultoria especializada

em marketing de alta performance.

Blasting News

Projeto para conectar startups às principais 
empresas do Brasil

– A Mutant, empresa expert em customer experience, lança 
o programa Mutant Garage, que tem o objetivo de acelerar 
startups na criação de produtos, serviços ou soluções exclusi-
vamente voltadas a experiência do consumidor. As inscrições 
poderão ser feitas até o dia 26 de julho e as startups poderão 
se inscrever para terem uma série de benefícios.

O formulário está disponível no site (mutantbr.com/garage) 
e os candidatos poderão preencher com os dados da empresa. 
As informações serão submetidas a uma avaliação para partici-
pação no projeto. “Estamos em busca de parceiros que tenham 
modelos de negócios inovadores, assim como a Mutant. Nossa 
intenção é elevar o nível de ofertas para as empresas e, conse-
quentemente, para os consumidores. Para oferecer um formato 
efi ciente, nos unimos a Ace, referência como aceleradora no 
mercado de startups”, conta Eduardo Gallo, Head de Inovação 
da Mutant e um dos criadores do projeto. 

Entre os benefícios oferecidos aos participantes estão o contato 
com 250 mentores da rede global da Ace; participação em uma 
comunidade de mais de 300 empresas aceleradas; e equity free, 
ou seja, a Mutant não fará investimentos na startup. Durante 
todo o programa, os empreendedores poderão contar com solu-
ções de marketing, relacionamento com clientes, atendimento, 
retenção, fi delização, entre outros serviços. 

Como grande diferencial, o Mutant Garage vai facilitar o acesso 
dos participantes aos seus 200 clientes, as maiores companhias 
do Brasil no ramo de telecomunicações, banda larga, TV por 
assinatura, bancos, seguradoras, saúde e transporte. “Para as 
startups, além da nossa expertise, é uma alternativa inteligente, 
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pois eles podem economizar em torno de R$ 500 mil com ferra-
mentas de automação marketing, gestão e outras ferramentas 
necessárias para potencializar uma empresa”, completa Gallo. 
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D - Crédito para Empreendedores 
O governo paulista lançou o Programa Empreenda Rápido, que oferece 
tudo o que empreendedor precisa para abrir ou ampliar ou seu negócio 
em um só lugar, reunindo toda a rede de fomento ao empreendedorismo 
em uma única plataforma (www.empreendarapido.sp.gov.br). Objetiva 
gerar oportunidade, ativar o setor do comércio, serviços e também as 
pequenas indústrias. O programa é realizado em parceria com o Sebrae 
SP e conta com a participação do Banco do Povo, Desenvolve SP, Jucesp, 
Centro Paula Souza e Poupatempo. 

E - Conectando Startups
A Mutant, empresa expert em customer experience, lança o programa Mutant 
Garage, que objetiva acelerar startups na criação de produtos, serviços ou 
soluções exclusivamente voltadas a experiência do consumidor. O formulário 
está disponível no site (mutantbr.com/garage) e os candidatos poderão pre-
encher com os dados da empresa. As informações serão submetidas a uma 
avaliação para participação no projeto. A intenção é elevar o nível de ofertas 
para as empresas e, consequentemente, para os consumidores. As inscrições 
poderão ser feitas até o próximo dia 26 e as startups poderão se inscrever 
para terem uma série de benefícios. Saiba mais em: (www.mutantbr.com). 

F - Vida sem Crachá
Dia 10 de agosto, a teraupeuta quântica Deborah Souza ministra o 
workshop “Minha Vida sem Crachá”, no Mercure Hotel São Paulo Bela 
Vista. Com esse programa o participante terá mais clareza por onde e 
como começar a mudança; estará mais consciente dos pontos importantes 
a serem analisados; terá a consciência de que é possível fazer a mudança 
com abundância e terá consciência de que é possível fazer o que ama e 
amar o que faz. O evento acontece das 10h às 19h e as inscrições podem 
ser feitas pelo site (https://www.conscienciatheta.com.br).

G - Material Reciclado
A cada minuto, 1 milhão de garrafas plásticas são compradas ao redor 
do mundo – o que dá 526 bilhões por ano – e a maioria acaba descartada 

A - Conhecimento Científi co 
O Internacional Life Sciences Institute (ILSI) Brasil lança a primeira 
edição do prêmio da instituição que vai reconhecer novos talentos do 
setor científi co. O Prêmio ILSI Brasil 2020 visa identifi car e premiar 
textos científi cos, elaborados a partir de pesquisas que demonstrem 
a importância do conhecimento científi co na área de alimentos no 
desenvolvimento da sociedade. Com este tema, os artigos, que devem 
ter de 15 a 20 páginas, devem ser enviados para análise e cumprimento 
das normas ofi ciais. O regulamento e instruções para inscrição estão no 
site (www.ilsibrasil.org).

B - ‘Let’s Go Festival 
Pensar em uma escola atraente, interativa, moderna e que permita ao 
aluno, cada vez mais, a possibilidade de criar e de ser protagonista. Com 
essa proposta e idealizado com um formato inovador e atraente, Curitiba 
irá sediar a segunda edição do Let’s Go Festival. O evento, nos dias 3 e 
4 de setembro, se consolida como palco privilegiado para debater essas 
ideias e projetar o ambiente escolar para os próximos 20 anos. O avanço 
tecnológico tem se tornado, em muitos casos, um “obstáculo” para o 
professor em sala de aula. Quando não precisa e nem deve ser assim. 
É o que evento irá provar e mostrar na prática. Veja a programação no 
site (https://www.letsgofestival.com.br/). 

C - Vagas Direcionadas 
A Linx, líder e especialista em tecnologia para o varejo, anuncia a abertura 
de mais de 140 vagas direcionadas a diferentes áreas, como Tecnologia, 
Suporte, Administração e Customer Success. Interessados deverão passar 
pelo processo seletivo para atuar no apoio aos segmentos atendidos pela 
empresa, como Moda, E-commerce, Postos, Food Service, Farmácias, 
Automotivo, Big Retail, além de Meios de Pagamento e serviços cor-
porativos. As oportunidades estão concentradas nas regiões Sudeste 
e Sul; 60 são para  São Paulo. No Sul, estados como Santa Catarina, 
Paraná e Rio Grande do Sul também contam com oportunidades. Mais 
informações: (https://www.vagas.com.br/linx).   

em aterros, rios e oceanos. A Ford encontrou um modo inteligente de 
reciclar esse material, transformando-o em peças para veículos. Cada 
EcoSport traz o equivalente a 470 garrafas plásticas em material reciclado 
na forma de tapetes e carpetes. Desde o lançamento da nova geração 
global do utilitário esportivo, em 2012, mais de 650 milhões de garrafas 
já foram recicladas para esse fi m – que se enfi leiradas dariam duas voltas 
ao redor do mundo, pesando mais de 8.000 toneladas. A Ford começou a 
usar plástico reciclado em seus veículos há mais de 20 anos, no Mondeo. 

H - Indústria e Varejo
A SP Negócios e a Abiesv se uniram para promover, no dia 7 de agosto, a 
‘Rodada de Negócios da Indústria Paulista com o Varejo’, das 9h às 18h, 
na Câmara Árabe (Av. Paulista 283/287). O objetivo do encontro é reunir 
empresários interessados em estabelecer novos negócios ou parcerias e 
contatos para o futuro, uma forma de aproximar, criar relacionamento 
e gerar leads. Fornecedores dos setores de alimentos e bebidas, pets, 
soluções para o varejo, têxtil e cosméticos, poderão apresentar suas em-
presas, produtos e serviços, para os varejistas. Serão organizadas reuniões 
individuais, marcadas conforme cruzamento de perfi s e demandas dos 
participantes. Mais informações e inscrições em: (http://bit.ly/2SlQSqn).

I - Marketing de Aplicativos
A AppsFlyer, líder global em atribuição e análise de dados para aplicativos, 
traz o principal evento para Mobile marketing no Brasil. O MAMA reunirá 
no dia 6 de agosto, no Villagio JK, Rua Funchal, 500,  líderes, visionários 
e tomadores de decisões dos principais app’s e empresas de internet. 
Uma grade de conteúdo com apresentações inspiradoras e educativas, 
com a presença de speakers como Simon Borrero, CEO e cofundador 
da Rappi; Oren Kaniel - CEO da AppsFlyer; e Ignacio Ortiz, CMO da 
Etermax, são alguns dos nomes que apresentarão suas experiências. 
Para maiores informações: (connect.appsfl yer.com/mamasaopaulo).  

J - Gestão de Entregas
Monitorar e gerenciar toda frota, o índice de satisfação, e os problemas 
ligados ao processo de entrega de mais de 1.200 veículos e 100 mil pe-
didos por dia em todo o Brasil, era um desafi o enfrentado pela AVON. 
Até que a companhia adotou a solução MyTracking, da startup Point 
Sistemas com a qual conseguiu mais qualidade de gestão, enquanto o 
índice de satisfação com a entrega começou a mudar e apresentar cada 
vez mais melhoras signifi cativas. O software passou por confi gurações 
específi cas para atender a operação da Avon e resultou no Tracking360, 
que faz o monitoramento e o rastreamento da frota e das cargas que 
saem do Centros de Distribuição até o recebimento pelo destinatário 
fi nal. Saiba mais em: (www.pointsistemas.com.br).

D - Crédito para Empreendedores
O governo paulista lançou o Programa Empreenda Rápido, que oferece 

A - Conhecimento Científi co
O Internacional Life Sciences Institute (ILSI) Brasil lança a primeira 

Já parou para pensar o 

que seria das marcas se 

elas trabalhassem com 

qualquer embalagem? 

Será que o consumidor 
teria a mesma confi an-
ça em um pacote sem 

identifi cação do fabricante, 
do fast food ou de qualquer 
outro negócio? É por isso 
que a identidade visual pode 
representar um grande passo 
na vida de qualquer empre-
endedor. De primeira, vem 
aquela dúvida: “ah, mas ter 
embalagens padronizadas não 
é um privilégio exclusivo de 
grandes empresas?”. 

A resposta é ‘não’. Graças 
ao avanço da tecnologia, 
empreendedores de todos os 
portes já podem oferecer ao 
consumidor caixas, sacolas, 
papéis e uma série de outros 
materiais personalizados.

Isso porque fornecedores já 
personalizam embalagens nas 
mais diversas tiragens e fazem 
com que os estabelecimentos 
passem uma credibilidade ain-
da maior aos seus clientes, que 
percebem o quão profi ssional é 
o produto vendido ou o serviço 
prestado. Uma hamburgueria, 
por exemplo, pode estampar 
sua marca até mesmo nos 
papéis usados para embrulhar 
os lanches.

Os benefícios para os empre-
endedores são muito atraentes, 
mas os números do setor tam-
bém empolgam. A produção de 
embalagens cresceu 10,4% de 
2017 para 2018, totalizando R$ 
78,5 bilhões, segundo dados 
do Euromonitor. De todo esse 
montante, 32% corresponde 
aos pacotes feitos com papel, 
cartão e papelão, fatia que só 
fi ca atrás dos plásticos, que 
representam 40%.

Coincidentemente, as em-
balagens de papel, cartão e 

papelão são as mais utiliza-
das pelos empreendedores. 
Elas são também as grandes 
responsáveis por viabilizar 
o uso de pacotes estilizados 
para sazonalidades, como dia 
dos namorados, Black Friday, 
Natal e Páscoa, e podem ser 
encomendadas com tiragens 
que partem de apenas uma 
unidade.

Estes materiais são, inclu-
sive, os mais indicados para 
os empreendedores que es-
tão começando a padronizar 
sua identidade visual, já que 
podem se transformar em 
formatos mais fáceis de se 
trabalhar e que podem servir 
para diversos produtos. São os 
sacos de papel, sacolas, caixas 
de papelão, envelopes e muitos 
outros.

Neste sentido, é possível 
concluir que diferentes tipos 
de negócios podem utilizar as 
embalagens para se profi ssio-
nalizar e encantar os clientes. 
É o caso de restaurantes, bares, 
lojas de acessórios, de roupas, 
de calçados, pequenos e-com-
merces, perfumarias, adegas e 
uma série de empreendimen-
tos que precisam embalar os 
itens que comercializam.

Já está mais do que provado 
que a tecnologia é uma grande 
aliada daqueles que se aventu-
ram em empreender. Agora, 
está claro que a embalagem é 
uma ferramenta que ajuda no 
processo de profi ssionalização. 
De acordo com um estudo do 
Content Marketing Institute, 
51% dos profi ssionais de Ma-
rketing dão prioridade máxima 
à concepção de elementos 
visuais. Para donos do próprio 
negócio, essa proporção tem 
de atingir os 100%. 

E você? Já descobriu sua 
embalagem?

(*) - É CMO da Printi, indústria
gráfi ca brasileira.

Eduardo Lopes (*)

O ritmo de liberação dos 
novos pesticidas é con-
siderado o mais alto já 

registrado para o período. Do 
número total, 44 são genéri-
cos, com princípios ativos já 
autorizados, sete são produtos 
formulados, sendo seis inseti-
cidas e um herbicida. 

Os inseticidas contêm o 
ingrediente ativo sulfoxafl or, 
que controla pragas como pul-
gão, mosca branca e psilídeo, 
conhecidos por atacar frutas 
e grãos. 

Na listagem publicada, 28 
estão classifi cados como me-
dianamente tóxicos, 17 como 
extremamente tóxicos, cinco 
são pouco tóxicos e um é alta-
mente tóxico. Ainda de acordo 
com o documento, 27 desses 
produtos são perigosos ao meio 
ambiente, 18 são muito perigo-
sos, cinco são pouco perigosos 
e um altamente perigoso.Se-
gundo dados do Greenpeace, 
desde o início do governo do 

Os inseticidas contêm o ingrediente ativo sulfoxafl or, que controla pragas.

A China abriu mercado 
para os produtos lácteos 
brasileiros. Os chineses habi-
litaram 24 estabelecimentos 
para exportação de produtos 
como leite em pó e queijos. O 
anúncio foi feito pela ministra 
Tereza Cristina (Agricultura) 
ontem (23). Ela destacou que 
a abertura do mercado irá im-
pulsionar a cadeia produtiva 
do leite. “É uma notícia excep-
cional para o setor leiteiro que 
passa por um momento muito 
difícil. E isso traz esperança 
para a indústria de leite”, 
comemorou. 

Atualmente, há 1,2 milhão 
de pequenos produtores de 
leite no Brasil. 

Tereza Cristina destacou 
que “o Brasil sempre quis ter 
acesso ao mercado chinês, 
para poder tirar o produto do 
Brasil, melhorando, inclusive 
o preço dos produtores brasi-
leiros”. A certifi cação estava 
acordada com a China desde 
2007, mas não havia nenhuma 

Atualmente, há 1,2 milhão de pequenos produtores

de leite no Brasil.

O pagamento do abono salarial do PIS e de Pa-
sep, exercício 2019/2020, começa amanhã (25). A 
liberação do dinheiro para os cadastrados no PIS vai 
considerar a data de nascimento. No caso do Pasep, 
o calendário é defi nido pelo dígito fi nal do número 
de inscrição.

Os trabalhadores que nasceram entre julho e 
dezembro receberão o abono do PIS ainda este ano. 

Já os nascidos entre janeiro e junho terão o recurso 

disponível para saque em 2020. Recebem também este 
ano os servidores públicos cadastrados no Pasep com 
dígito fi nal do número de inscrição entre 0 e 4. Os 
registros com fi nal entre 5 e 9 receberão no próximo 
ano.  A estimativa é de que sejam destinados R$ 19,3 
bilhões a 23,6 milhões de trabalhadores. O pagamento 
do abono salarial referente ao PIS será feito pela Caixa 
em suas agências em todo o país; e o abono do Pasep 
será pago no Banco do Brasil (ABr).

O Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), 
que mede a prévia da infl ação ofi -
cial, registrou taxa de 0,09% em 
julho. A taxa é superior ao resultado 
de junho, de 0,06%. Com os dados 
divulgados ontem (23), o IPCA-15 
acumula taxas de infl ação de 2,42% 
no ano e de 3,27% em 12 meses, 
abaixo, portanto, do centro da meta 
de infl ação do Banco Central, que 
é de 4,25%.

A infl ação da prévia de julho foi 
provocada principalmente pelos 
gastos com habitação, que fi caram 
0,43% mais caros no período, prin-
cipalmente devido à alta de preços 
de 1,13% da energia elétrica. 

Outros grupos de despesas com 

impactos importantes na prévia de 
julho foram as despesas pessoais, 
que registraram infl ação de 0,48%, 
e saúde e cuidados pessoais, com 
taxa de 0,34%. Os alimentos tive-
ram infl ação de 0,03%.

Por outro lado, os gastos com 
transportes tiveram deflação 
(queda de preços) de 0,44% e 
evitaram um IPCA-15 mais alto em 
julho. O resultado foi infl uenciado 
pela queda de preços de 3% dos 
combustíveis. Ficaram mais bara-
tos a gasolina (-2,79%), o etanol 
(-4,57%), o óleo diesel (-1,59%) 
e o gás veicular (-0,49%). Outros 
grupos com defl ação foram vestuá-
rio (-0,19%) e artigos de residência 
(-0,06%) (ABr).

TIM e Vivo 
compartilharão rede 
de infraestrutura

A Telecom Italia anunciou que 
sua subsidiária no Brasil, a TIM 
Brasil, assinou um protocolo 
de entendimento com a Vivo, 
da Telefonica, para o compar-
tilhamento da infraestrutura 
de rede. O memorando prevê 
o compartilhamento da rede 
de 700 MHz nas cidades com 
menos de 30 mil habitantes, e da 
rede 2G, em um modelo de Sin-
gle Grid a nível internacional. 

“TIM Brasil e Vivo manterão 
sua independência comercial 
e de gestão de clientes”, ex-
plicou o grupo, por meio de 
um comunicado. “O protocolo 
não cria uma joint venture nem 
nenhuma parceria comercial ou 
relação comercial formal, nem 
cria ou implica uma relação 
exclusiva entre as partes”, des-
tacou a nota. O movimento da 
TIM é uma forma de replicar a 
operação que está estruturando 
na Itália com a Vodafone.

“Além disso, serão exploradas 
oportunidades de eficiência 
e redução dos custos opera-
cionais e de manutenção das 
infraestruturas, como a de 
consumo de energia elétrica e 
de gestão de plantas. As duas 
operadora avaliarão a exten-
são da cooperação a outras 
áreas tecnológicas”, informou 
a nota. O CEO da TIM Brasil, 
Pietro Labriola, afi rmou que “o 
compartilhamento das infraes-
truturas é a solução industrial 
crucial para o desenvolvimento 
das telecomunicações no país, 
com o objetivo de introduzir 
novas tecnologias” (ANSA).
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Governo libera 51 agrotóxicos 
e totaliza 290 no ano

O Ministério da Agricultura aprovou na segunda-feira (22) o uso de mais 51 tipos de agrotóxicos no 
mercado brasileiro

presidente Jair Bolsonaro, 290 
substâncias foram liberadas 
para utilização.

A análise ainda revela que, 
deste número total, pelo me-
nos 32% dos produtos já são 
proibidos em toda a União 

Europeia. Em 2018, 229 pro-
dutos foram liberados entre 
janeiro e julho, totalizando 
422 no ano, enquanto que em 
2017, foram 195 produtos no 
primeiro semestre e 405 no 
ano. O Brasil é considerado o 

maior consumidor de agrotó-
xicos do mundo em números 
absolutos. Um relatório divul-
gado pelo Ibama revelou que 
a agricultura brasileira chegou 
a usar 539,9 mil toneladas de 
pesticidas em 2017 (ANSA).

China abre mercado para 
produtos lácteos brasileiros

planta brasileira habilitada a 
exportar. 

Na viagem que fez ao país 
em maio, o assunto foi uma 
das prioridades da ministra. “O 
Brasil é um grande produtor e 
a China é a o maior importador 
do mundo. O Brasil produz 
600 milhões de toneladas de 
leite, mas a China importa 
800 milhões de toneladas, 200 

milhões de toneladas a mais 
do que produzimos”. Entre 
os produtos que poderão 
ser exportados estão não 
fl uidos, como leite em pó, 
queijos e leite condensado. 
“Queijos brasileiros poderão 
ser exportados e, com isso, 
regulamentar o mercado de 
leite brasileiro”, ressaltou a 
ministra (AI/Mapa).

Abono do PIS/Pasep começa a ser pago

Prévia da infl ação ofi cial fi ca 
em 0,09% em julho
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A excelência é exceção

Em conversa com dois 

amigos, levantei uma 

das questões que me 

intrigam: por que o 

Brasil continua tão 

pobre e atrasado?

Minha indignação com 
a pobreza brasileira 
vem de alguns fatores. 

Primeiro, o país tem recursos 
naturais abundantes. Segundo, 
a população brasileira é for-
mada por pessoas de origens 
diversas, entre elas imigrantes 
e descendentes vindos de 
praticamente todos os países 
desenvolvidos e de várias cul-
turas, portanto, com facilidade 
para importar tecnologias, 
costumes e habilidades. 

Terceiro, o país não tem 
resistência cultural na absor-
ção do que o mundo inventa. 
Quarto, o sistema econômico 
(capitalista), o regime político 
(democrático) e a Constituição 
Federal são a favor da abertura 
ao comércio exterior e à inser-
ção internacional. Apesar des-
ses atributos, de um total de 
193 países (número ofi cial da 
ONU), o Brasil tem renda por 
habitante de US$ 10.869/ano e 
ocupa a posição de número 64. 
Ou seja, há 63 países com renda 
pessoal anual média superior à 
do Brasil, muitos deles pobres 
de recursos naturais, como é o 
caso do Japão, mas que mesmo 
assim conseguiram a riqueza 
econômica. 

Convém lembrar que esses 
números e posições mudam 
constantemente, e os dados 
dependem da data em que 
a comparação é feita. O nú-
mero de países considerados 
desenvolvidos não passa de 
30. Isso signifi ca que há países 
pobres em posição melhor 
que a brasileira em termos 
de renda por habitante. Daí 
se pode tirar outra pergunta: 
por que há tão poucas nações 
desenvolvidas em relação ao 
total de 193 países? 

No decorrer da conversa, 
uma amiga disse: “A excelência 
é a exceção; se não em tudo, 
em quase tudo”. Na música, no 
esporte, na literatura, nas artes 
e na ciência, a alta excelência 
é a exceção. Fiquei pensando 
sobre o assunto. Quantos teno-
res há no nível de um Lucia-
no Pavarotti? Pouquíssimos. 
Quantos futebolistas houve ou 
há no padrão de Pelé, Messi, 
Maradona? Praticamente, so-
mente esses três mesmos. Mas, 
baixando um pouco a régua, 
quantos houve no padrão de 
Zidane, Rivellino, Ronaldo? 
Pouquíssimos. E tenistas no 
nível de Rafael Nadal, Andre 

Agassi e Pete Sampras? Ra-
ríssimos, quase ninguém. E 
na literatura? Na pintura? A 
mesma coisa. 

Realmente, parece que a ex-
celência é exceção. Claro, essa 
lista é aleatória, sem pretensão 
científi ca. Mas o fato é que dá 
para afi rmar que a excelência 
em alto nível é a exceção. E 
aí me vem outra questão: se o 
destino do mundo é ser assim, 
então o Brasil não chegará tão 
cedo – se é que um dia chegará 
– à condição de qualquer dos 30 
países desenvolvidos. Se bem 
que, para ter bom padrão de 
vida para todos, bastaria ir até 
próximo dos US$ 26 mil/ano de 
renda por habitante, desde que 
a desigualdade fosse reduzida. 

O Brasil tem amplas con-
dições materiais e humanas 
para chegar a esse nível de 
renda e só não consegue por 
causa de nossos próprios de-
feitos políticos, econômicos 
e culturais. O ministro Paulo 
Guedes vem dizendo que to-
dos os governos nos últimos 
50 anos cometeram o mesmo 
equívoco: política fi scal desas-
trosa, com défi cits crônicos e 
explosão da dívida pública, e 
não perceberam que o país 
caminhava celeremente para 
a atrofi a do setor estatal. Isso 
ocorreu nos 5.570 municípios, 
26 estados, Distrito Federal e 
União federal. 

Política fi scal defi citária e dí-
vida governamental gigantesca 
provocam sempre elevação de 
juros e aumento de tributos, 
fazendo o país ser um paraíso 
para quem vive de juros, ao 
tempo em que inibe o espírito 
de iniciativa, sufoca o empre-
endedorismo e desestimula os 
negócios.

Mesmo com uma carga 
tributária efetivamente arre-
cadada na faixa dos 34% do 
PIB, a atrofi a do setor estatal, 
a inefi ciência e a corrupção 
levaram a défi cits que, acu-
mulados, construíram uma 
dívida pública bruta perto de 
80% do PIB. 

Vale mencionar que esses 
34% ingressados nos cofres pú-
blicos ocorreram mesmo com 
inadimplência, sonegação, 
renúncias fi scais e economia 
informal. Ou seja, em matéria 
de construir o monstro, todos 
os partidos que estiveram no 
poder cometeram os mesmos 
erros. Outro amigo pessimis-
ta costuma dizer: nenhuma 
pessoa que está viva hoje verá 
o Brasil desenvolvido e sem 
pobreza. Se ele estiver certo, 
a esperança tem de ser trans-
ferida para o século 22.

 
(*) - Economista, é reitor da 

Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

O político Boris Johnson 
foi confi rmado como o novo 
primeiro-ministro do Reino 
Unido. Ele sucederá Theresa 
May, que renunciou devido ao 
impasse no processo de saída da 
União Europeia (UE), o chama-
do “Brexit”. Johnson disputou 
durante um mês a liderança do 
Partido Conservador com Jere-
my Hunt, mas já era apontado 
como favorito desde o início. 
Conhecido por seu tempera-
mento explosivo, Boris tem 55 
anos e é um defensor ferrenho 
do Brexit - com ou sem acordo 
de saída com a UE. 

Ele foi um dos garotos-
-propaganda da campanha 
do “Leave” no referendo de 
2016 e promete concluir o 
“divórcio” até 31 de outubro. 
“Concluir o Brexit, unir o 
país e enfrentar [a oposição] 

de Jeremy Corbyn”, ilustrou 
Johnson, em seu discurso de 
vitória, sobre seus principais 
objetivos de governo. O pre-
sidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump, tem simpatia 
por Boris Johnson e já teceu 
elogios em público ao novo 
líder britânico. Já em relação 
à antecessora Theresa May, o 
magnata era um crítico. 

Após uma rápida passagem 
no jornalismo e na televisão, 
Boris foi eleito em 2007 prefeito 
de Londres e chegou também a 
ocupar o cargo de secretário de 
Relações Exteriores. Seu nome 
foi cogitado para o posto de 
primeiro-ministro logo após a 
renúncia de David Cameron, em 
2016, mas confl itos internos no 
Partido Conservador levaram 
à nomeação de Theresa May 
(ANSA).

O novo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Ele afi rmou que houve 
grandes debates sobre 
a necessidade de o país 

diversifi car e desconcentrar a 
matriz de transportes.

“Temos poucas ferrovias, 
que funcionam precariamente. 
As hidrovias funcionam muito 
aquém do que poderiam.  Não 
é só colocar uma embarcação, 
colocar a carga em cima e sair 
navegando. Temos rios navegá-
veis excelentes, como Madeira, 
Amazonas... Mas não possuem 
sinalização, não têm dragagem. 
Nos períodos de seca, os rios 
baixam, e sem dragagem o 
transporte de cargas é inter-
rompido”, apontou Rogério.

Há 30 anos, os maiores cami-
nhões eram de três eixos, lem-
brou. “Agora temos carretas, 
treminhões, mas a infraestru-
tura rodoviária permaneceu a 
mesma. Como é que se suporta 
isso? Troca-se o asfalto, mas 
a base e a sub-base não são 

O presidente da CI, senador Marcos Rogério, em reunião da comissão.

Recuperação 
judicial e 
falência de 
microempresas

A melhoria das condições 
para micro e pequenas em-
presas (MPEs) entrarem com 
pedido de recuperação judicial 
é o objetivo de projeto do sena-
dor Ângelo Coronel (PSD-BA). 
O objetivo é agilizar o processo 
e diminuir a burocracia para 
que essas empresas possam 
levar adiante sua recuperação 
judicial ou mesmo sua falência.

“Defendemos a criação de um 
ambiente que possibilite a recu-
peração da MPEs, alterações na 
Lei de Recuperações e Falências 
— não só na recuperação judicial 
especial, mas também nas dispo-
sições gerais — na recuperação 
extrajudicial e na falência, além 
de criar o procedimento extra-
judicial de encerramento da 
empresa — esclarece o senador. 

Outro ponto importante 
é a extensão dos prazos de 
pagamentos de débitos traba-
lhistas, que pela lei atual é de 
um ano. No projeto, o prazo é 
para até três anos. O projeto 
foi encaminhado para exame 
das comissões de Assuntos 
Econômicos e de Constituição 
e Justiça  (Ag.Senado).

Um projeto que tramita pela 
CCJ do Senado altera a Lei dos 
Agrotóxicos para introduzir 
conceitos relativos a “produto 
novo”, “produto equivalente” e 
“avaliação de risco”. De autoria 
do senador Luiz Carlos Heinze 
(PP-RS), estabelece procedi-
mentos relativos aos processos 
de análise de riscos, à classifi ca-
ção e ao registro de produtos. 
Segundo o senador, é necessário 
que a Lei dos Agrotóxicos seja 
reavaliada em diversos pontos, 
pois contém imperfeições que 
difi cultam sua aplicação. 

O objetivo, afi rma, é me-
lhorar a aplicabilidade da lei, 
padronizando e agilizando os 
processos de avaliação dos 
agrotóxicos. “O artigo 2º da Lei 
7.802 apresenta os conceitos 
de agrotóxicos, seus compo-
nentes e afi ns. Ocorre que, com 
o avanço dos conhecimentos 
técnicos e científi cos, há ou-
tros conceitos que devem ser 
previstos, de forma a restringir 
a margem de divergência em 
sua interpretação por todas 
as partes envolvidas”, explica 
o senador.

Senador Luiz Carlos Heinze (PP-RS).

No primeiro semestre, o 
Plenário da Câmara aprovou 
o projeto do Senado, criando 
o Fundo de Expansão dos 
Gasodutos de Transporte e 
de Escoamento da Produção 
(Brasduto). O texto trata ainda 
de mudanças no setor elétrico 
para compensar hidrelétri-
cas pela falta de chuvas que 
ocasionou perdas fi nanceiras. 
A matéria está em análise no 
Senado devido a mudanças 
feitas pelos deputados.

A principal polêmica quanto 
ao Brasduto foi o uso de parte 
das verbas que abastecem o 
Fundo Social, para acumular 
parte de recursos obtidos 
com o petróleo do pré-sal e 
direcioná-los a programas nas 
áreas de educação; cultura; 
esporte; saúde pública; ciência 
e tecnologia; e meio ambiente. 
O gasoduto é uma rede de tu-
bulações que leva o gás natural 
das fontes produtoras até os 
centros consumidores

Pelo texto aprovado, o Fun-

O gasoduto é uma rede de tubulações que leva o gás natural das 

fontes produtoras até os centros consumidores.

Atendimento a 
defi ciente como 
direito básico

Projeto em análise na 
Câmara, de autoria do depu-
tado Fabio Faria, estabelece 
a promoção de mutirões de 
atendimento a pessoas com 
defi ciência como forma de 
garantir o direito básico 
dessa população a ser pro-
movido pelo poder público 
na área da saúde. Estabelece 
entre os direitos básicos da 
área, a garantia de atendi-
mento domiciliar de saúde 
ao defi ciente grave não inter-
nado e a criação de rede de 
serviços especializados em 
reabilitação e habilitação.

Faria afi rmou que a pro-
posta vai dar tratamento 
adequado e acabar com 
as longas fi las de espera. 
“O tratamento tardio das 
pessoas com deficiência 
acarreta uma verdadeira 
barreira ao desenvolvimento 
de capacidades, habilidades 
e competências, impedindo 
a independência destes indi-
víduos”, disse Faria. Quase 
24% da população brasileira 
têm algum tipo de defi ciên-
cia, segundo o IBGE.

No último censo (2010), 
a deficiência visual foi a 
que mais apareceu entre as 
respostas dos entrevistados 
(35,7 milhões de pessoas). A 
proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada 
pelas comissões de Defesa 
dos Direitos das Pessoas com 
Defi ciência; e de Constitui-
ção e Justiça (Ag.Câmara).

ANSA
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Diversifi cação dos transportes 
mobilizou Comissão de Infraestrutura
A diversifi cação da matriz do transporte brasileiro, em que 80% das cargas são transportadas pelas 
rodovias, foi um dos principais temas tratados pela Comissão de Infraestrutura do Senado no primeiro 
semestre, avaliou o presidente do colegiado, Marcos Rogério (DEM-RO)

refeitas. A base rodoviária está 
esgotada”. 

O modelo rodoviarista se 
esgotou, mas a matriz rodovi-
ária ainda tem quase todos os 
investimentos canalizados para 
si: restauração, recapeamento, 
terceira faixa, duplicação e 
concessão, frisou o senador, 

lembrando que a dependência 
do sistema de cargas de cami-
nhões fi cou evidente em 2018, 
com a greve dos caminhoneiros. 

A resposta do governo em acei-
tar estabelecer um tabelamento 
de valor mínimo de tabelamento 
de fretes gerou incômodo. “A 
demanda deve determinar o 

preço do frete, e não o governo. 
O modelo de tabelamento muda 
o modelo das empresas, que 
contratam um caminhoneiro 
com caminhão, para o modelo de 
constituição de frotas próprias. 
Toda vez que o governo inter-
vém, ele pode prejudicar um dos 
lados” (Ag.Senado).

Projeto introduz novos conceitos 
na Lei dos Agrotóxicos

O texto adiciona os conceitos 
de produto novo (aquele que 
contém ingrediente ativo ainda 
não registrado no Brasil), pro-
duto equivalente (o que contém 
ingrediente ativo presente em 
outro produto já registrado e 
cujo teor não varia a ponto de 
alterar seu perfi l toxicológico) 
e de avaliação de risco (que diz 
respeito aos procedimentos que 
investigam os possíveis efeitos 
adversos resultantes da expo-
sição às substâncias).

Segundo o autor do ptojeto, 

a inclusão do conceito de 
avaliação de risco é necessá-
ria, pois no Brasil há diversos 
agrotóxicos registrados sem 
que esteja claro o risco que 
eles podem representar à 
saúde das pessoas ou ao 
meio ambiente. Por meio da 
legislação atual, considera-se 
apenas a classe toxicológica 
da substância, mas não o risco 
que ela representa, ou seja, a 
probabilidade de ocorrência 
dos danos à saúde ou ao meio 
ambiente (Ag.Senado). 

O uso de dinheiro do pré-sal 
para fi nanciar gasodutos

do Social fi cará com 30% do 
dinheiro obtido com a venda 
do petróleo da União segundo 
as regras do regime de partilha 
para o pré-sal. Outros 20% irão 
para o Brasduto; e 50% serão 
repartidos entre estados e mu-
nicípios (30%) e União (20%) 
para aplicação em educação 
(75%) e saúde (25%). 

O projeto também muda 
várias regras do setor elétrico 
nacional, permitindo o aumento 
do prazo de outorga de usinas 
hidrelétricas que tiveram per-
das fi nanceiras por falta de 
chuvas e atrasos na operação 
de grandes geradoras, como 
da usina de Belo Monte (Ag.
Câmara).

Boris Johnson é o novo 
premier do Reino Unido

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, anun-
ciou que quer votar neste semestre propostas 
que garantam mais segurança jurídica e mais 
investimentos privados no País. Maia postou o 
comentário em sua rede social e citou o projeto 
da nova Lei do Saneamento, que reformula as 
contratações no setor, e a reforma tributária, 
que simplifi ca a tributação, como propostas 
que podem ser apreciadas pelos parlamentares.

Maia também destacou a necessidade de 
discutir propostas que reduzam a pobreza e 
a desigualdade no País. Segundo ele, cabe ao 
governo apresentar políticas que protejam os 
cidadãos mais necessitados. “Cabe ao governo 
apresentar políticas para gerar um colchão nesse 
não crescimento da economia. É preciso pensar 
nas políticas de proteção para os brasileiros mais 
pobres”, disse (Ag.Câmara).

Maia: aumentar a segurança para 
atrair investimentos
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1057410-68. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Andréa Galhardo Palma, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Francisco Marcelino Gomes, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Comum Cível por parte de Adidas Ag e outros, pois a requerida está reproduzindo 
suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por 
danos materiais e morais pelos prejuízos. 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, bem 
como presumir-se-ão aceitos pelo réu, como verdadeiros, os fatos articulados pelos requerentes. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 05 de junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1000943-54.2015.8. 26. 0008. O Dr. Luis Fernando Nardelli, 
Juiz de Direito da 3ºVC do Foro Regional do Tatuapé - SP, Faz Saber a Corré Magali Rosa Riera 
CPF Nº 049.462.578-37, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
cobrança no valor de R$ 3.665,89 referente a taxa de conservação do lote 07, da Quadra QY, do 
Empreendimento Terras de Sta Cristina III, em 04/01/1982. Estando a corré 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, 24 de Maio de 2019 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0064393-95. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 18ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Jaqueline de Paula Silva, CPF 280.476.388-90, que por este Juízo, tramita de uma 
ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a ré em 
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.220,37, devidamente atualizada, sob pena de 
multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo 
Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 
(quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/04/2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0704116-31.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a).Fernanda Mendes  
Simões Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Leda Batista da Silva, e Helio Batista 
da Silva, Brasileiro, Solteiro, RG 13.964.984, CPF 849.733.078-15, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, alegando 
em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.760,32, Referente às taxas de 
conservação do lote 06, da Quadra BX, do Empreendimento Terras de Sta Cristina II. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07/12/2018.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008795-21. 2019.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª VC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a). Luís Fernando Cardinale Opde 
beeck, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Patricia Alves Silva, Bras., Solteira, RG 285552703, CPF 
263.936.538-09, que por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 9.653,65, 
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que 
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0001950-59. 2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ªVC,do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Selma S. B. S. Evangelista, RG 26.524.064-5, CPF 101.296.688-
77, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 14.997,68, devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de 
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo 
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 28/06/2019.  

2ª VC – Regional Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001545-85.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Deborah Lopes, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
FERNANDO DONIZETE ESTEFFEM, CPF 903.156.508-34, que AMC Serviços Educacionais LTDA, 
lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 9.989,81 (Jan/2014), oriundos das 
mensalidades vencidas e não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre 
as partes. Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir 
após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em 
caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo 
advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005970-53.2017.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha 
de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a MAYARA ALVES AZEVEDO, CPF 429.102.618-83, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória, para o recebimento de R$9.624,58 (Maio/2017), oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, referente ás mensalidades dos meses 07 a 10 e do 
mês 12 do ano de 2012, vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se o 
presente edital, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, pague o valor supra, atualizado ficando 
consignado, neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios, ou no mesmo prazo ofereça 
embargos, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-se curador 
especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019. 

4ª VC – Reg. Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001031-
26.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNA NATALIA 
SCALIONI DE SOUSA, CPF 368.561.228-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de AMC - Serviços Educacionais LTDA., objetivando o recebimento de R$11.328,39 (Janeiro/2014), 
referente as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para 
que em quinze dias, a fluir após os vinte dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido e 
honorários advocatícios do valor do débito, que os tornarão isentos das custas e honorários em caso 
de pagamento ou apresente embargos monitórios, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, presumindo-se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

SIFRA S/A
CNPJ n°. 03.729.970/0001-10 - NIRE 35.300.196.392

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 10 de Junho de 2019
Data, Hora e Local: 10 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social à Rua Eduardo 
de Souza Aranha, n°. 153, sala 31, Bairro Itaim Bibi, São Paulo-SP. Presenças: Acionistas 
representando a totalidade do capital social, conforme as assinaturas lançadas no "Livro de
Presença de Acionistas". Convocação: Dispensado o edital de convocação pela imprensa
conforme faculta o artigo 124 § 4° da Lei 6.404/76. Mesa: Por aclamação dos presentes, 
assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Paulo Eugenio Schonenberg, que convidou a mim, 
Luis Geraldo Schonenberg, para secretariá-lo. Ordem do dia: (a) Deliberar sobre as contas 
dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício 
findo em 31.12.2018, e publicação das Demonstrações Financeiras; (b) A consolidação do
Estatuto Social; (c) Outros assuntos de interesse social. Deliberações: Foram aprovadas pela 
unanimidade dos acionistas presentes com as abstenções legais, as seguintes matérias: (a) 
As contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras 
do exercício findo em 31.12.2018, as quais foram publicadas no Diario Oficial do Estado e 
no Jornal O Dia na edição de 08.06.2019 simultaneamente; (b) A consolidação do Estatuto
Social por melhor atender aos objetivos sociais. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar e como ninguém mais quisesse fazer uso da palavra, foi suspensa a Assembléia
pelo tempo necessário à lavratura desta Ata que, lida e achada conforme, vai assinada por 
todos os presentes. São Paulo, 10 de junho de 2019. Presidente da Mesa: Paulo Eugenio
Schonenberg; Secretário da Mesa: Luis Geraldo Schonenberg. Acioninistas Presentes: 
Luis Geraldo Schonenberg, Roberto Carlos Pestana Filho, Ilana Renata Schonenberg 
Bolognese, Eleonor Regina Feliciana Schonenberg e Osher Boutique de Investimentos e
Participações Ltda. representada pelos sócios: Luis Geraldo Schonenberg e Marco Aurélio 
Galhardo Rennó. Conforme original lavrado em livro próprio. Paulo Eugenio Schonenberg
- Presidente da mesa. Registrada na JUCESP sob n° 388.685/19-0 em 18.07.2019

Judori Administração,
Empreendimentos e Participações S/A

CNPJ 01.089464/0001-89 - NIRE 35.300.151.101
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 03/06/2019

Data: 03/06/2019; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da Judori Administração, Empreendimentos
e Participações S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 01.089.464/0001-89, NIRE 35.300.151.101, com sede
social na Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de
São Paulo; Publicações: a) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos
acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; b) Balanço Patrimonial de 31/12/2018
Comparado com 31/12/2017, Demonstrações dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicação dispensada em
razão da sociedade preencher os requisitos previstos no artigo 294, “caput” e inciso II da Lei nº 6404/76;
c) Mesa: Sob a presidência do acionista Riccardo Arduini, secretariada por mim Antonio Afonso Simões;
d) Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações:
d-1) Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações
contábeis retro mencionados; d-2) A sociedade apresentou resultado negativo de R$ 2.128,30 (dois mil,
cento e vinte e oito reais e trinta centavos) no exercício de 2018; d-3) Deliberado por unanimidade que não
será constituída reserva legal em razão da existência de prejuízos acumulados. d-4) Eleição da diretoria e
fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: d-4-1) Direto Presi-
dente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 26/09/1948, portador da cédula de
identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91; d-4-2) Diretor: Giancarlo
Arduini, brasileiro, solteiro advogado, nascido em 17/11/1982, portador da cédula de identidade
RG. 33.830.765-5-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 308.224.798-93 e na OAB/SP sob o nº 248.738,
d-4-3) Diretor: Antonio Afonso Simões, brasileiro, casado, advogado, nascido em 05/02/1943, portador da
cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87 e na OAB/SP
sob o nº 51.078, todos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo
Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, que exercerão seus car-
gos sem qualquer remuneração; e) Declaração de desimpedimento: O diretor eleito e os diretores
reeleitos que subscrevem a presente ata declaram expressamente para os fins do disposto no artigo 37,
II da Lei nº 8.934/94, com a redação dada pelo artigo 4º da Lei nº 10.194/2001, sob as penas da lei, e sob
responsabilidade, civil e criminal de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas fun-
ções o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus
próprios negócios, que não estão incursos nas restrições que impedem, o exercício das atividades comer-
ciais, não estão impedidos por lei especial nem condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, 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 concor-
rência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da
condenação. f) Outros assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a serem objeto de de-
liberação foram encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que,
na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. Taboão da Serra, 21 de
março de 2018. (aa.) Riccardo Arduini - Presidente da mesa; Antonio Afonso Simões - Secretario da
Mesa; Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Riccardo Arduini, Riccardo Arduini -
Diretor Presidente, Antonio Afonso Simões - Diretor. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata la-
vrada em livro próprio. Taboão da Serra, 03 de junho de 2019. Mesa: Riccardo Arduini - Presidente da
Mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da Mesa. Diretores Eleitos: Riccardo Arduini - Diretor
Presidente, Giancarlo Arduini - Diretor, Antonio Afonso Simões - Diretor. JUCESP nº 334.574/19-5
em 26.06.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Eduardo Moisés

Como saber se 
sua empresa está 
em crise

Geralmente o 

empresário tende a 

ignorar os primeiros 

sinais de crise, 

achando que é apenas 

um período ruim, 

continuando a gerir 

seu negócio da mesma 

forma a espera que 

a situação melhore. 

Entretanto, muitas 

vezes não é isso que 

acontece e o empresário 

se vê no meio do olho 

do furacão, fechando 

meses em defi cit, tendo 

que injetar dinheiro 

e literalmente “nadar 

contra a maré”. Muitas 

vezes o naufrágio é 

eminente e poderia ter 

sido evitado se a crise 

fosse diagnosticada a 

tempo.

A identifi cação rápi-

da da crise propicia 
um leque maior de 

alternativas disponíveis e a 
solução fi nanceira pode ser 
alcançada mais facilmente, 
quando acompanhada da re-
estruturação do negócio, seja 
através de análise operacional 
ou do próprio mercado no qual 
a empresa atua. Entretanto, 
quando os primeiros sinais 
de crise são ignorados e os 
recursos da empresa passam 
a ser deteriorados, o resgate 
dessa empresa se torna mais 
difícil, havendo a necessidade 
de lidar com credores e muitas 
vezes tomar medidas jurídicas 
para preservação da empresa. 
Para evitar um diagnóstico 
tardio, o empresário deve 
ater-se à alguns sinais, como: 
perda de clientes, falta 

de caixa para pagamento 

de fornecedores, cresci-

mento da inadimplência 

dos credores, descontrole 

do estoque, rotatividade 

de funcionários anormal, 

falta de planejamento, 

perda de qualidade, falta 

de reserva para investi-

mento no negócio, perda 

de liderança, desânimo 

motivacional, dentre outros. 
Ao ver seu negócio desa-

bando diante dos seus olhos 
o empresário tende primeiro 
a negar a situação, depois a 
agir com raiva, buscando um 
culpado para a situação que 
se encontra. Apenas quando 
aceita o que esta acontecendo, 
reconhece de fato a situação 
em que se encontra e passa 

a buscar racionalmente solu-
ções que lhe tirem do buraco. 
Portanto, ao reconhecer a cri-
se, deve se buscar um diagnós-
tico inicial rápido, destacando 
os principais problemas da 
empresa, as ações necessá-
rias, o custo estimado para as 
medidas, com respectivos pra-
zos bem como as alterações 
operacionais eventualmente 
necessárias para resgatar essa 
empresa. A implementação de 
tais medidas depende do com-
prometimento dos gestores e 
dos funcionários, da compre-
ensão dos fornecedores e de 
muita determinação e calma 
durante todo o processo. 

Quanto mais rápido o em-
presário agir diante dos 
primeiros sinais de crise, 
menores serão os estragos e 
maior a chance de retomar a 
saúde da empresa “doente”.

Essas ações corretivas para 
recuperação da empresa, 
evitando seu estado de insol-
vência ou restrição de caixa, 
denominam-se turnaround, 

sendo que quem liderar a 
implementação dessas ações 
deve agir com transparên-
cia, rapidez e organização, 
resolvendo os problemas em 
escala de acordo com a sua 
gravidade.  O líder do tur-
naround deve ocupar cargo 
de alto escalão na empresa, 
sendo que algumas ações para 
reestruturação fi nanceira e 
operacional da empresa em 
crise pode englobar o reperfi -

lamento de dívida (apresen-
tação de plano de pagamento 
aos credores, evitando falta 
de fornecimento de matéria 
prima ou mesmo de crédito 
bancário); a análise de 

projetos e investimentos 
(com a suspensão provisória 
daquilo que não for essencial à 
continuidade do negócio); e a 
análise na distribuição dos 

lucros (gerando maior fl uxo 
de caixa livre, adequando-se 
o pró-labore dos sócios de 
forma razoável, dando maior 
credibilidade ao projeto de 
reestruturação perante os 
credores).

Ressalta-se que cada ne-
gócio é único, possuindo 
características que lhe são 
peculiares, cabendo a crise 
ser analisada caso a caso. 
Porém, algo é essencial em 
todos os casos: a percepção 
precoce da crise pelo gestor 
e a implementação urgente 
de medidas que possam salvar 
a empresa e colocá-la nos 
trilhos novamente. 
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Marubeni Grãos Brasil S.A.
CNPJ nº 25.142.875/0001-59

Retificação - Demonstrações Financeiras 
Exercícios Findos em 31/12/18 e 17 (Em milhares de reais)

Nas Demonstrações Financeiras publicadas neste jornal, na edição de 17.07.19, no campo diretoria, onde se lê: 
Marcus Vinicius Menezes Cardoso, leia-se: Miki Kim.

A demanda por engenheiros de mobilidade será seis vezes maior. 

De acordo com análise da 
consultoria, intitulada 
The US Mobility Indus-

try’s Great Talent Hunt, a nova 
geração de carros elétricos e 
outros serviços de mobilidade 
autônomos vão criar, apenas 
nos Estados Unidos, até 115 
mil novos empregos na próxima 
década. 

Destes 115 mil novos tra-
balhadores, 45 mil exercerão 
funções ligadas à engenharia 
de mobilidade e à computação, 
enquanto outras 70 mil vagas 
serão criadas para profi ssionais 
encarregados de testar e fazer 
a manutenções dos veículos 
elétricos. O estudo destaca 
que não será fácil encontrar 
esses profi ssionais: a demanda 
por engenheiros de mobilidade 
será seis vezes maior que o 
número de habilitados nessas 
áreas previsto para ingressar 
na indústria automotiva.

Hoje, menos de 1% dos 
recém-formados em áreas 
como engenharia ou ciência da 
computação vai para a área au-
tomotiva. Dos engenheiros de 
mobilidade requeridos, oito mil 

Elétricos vão gerar mais de 100 mil 
novos empregos na próxima década

Enquanto alguns se preocupam com os empregos que poderão desaparecer com o avanço da 
tecnologia, estudo do Boston Consulting Group (BCG) em parceria com o Michigan Mobility Institute 
traz dados otimistas para o futuro
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serão apenas para desenvolver 
e construir veículos elétricos, 
outros 5 mil para construir ve-
ículos autônomos e mais 2 mil 
para desenvolver infraestrutura 
das estradas. As fabricantes 
também precisarão de 50 mil 
motoristas para testas os novos 
carros autônomos. 

Mais 10 mil vagas surgirão 
para reparadores de veículos 
elétricos que entendam de 
alta voltagem e baterias; e, 
enfi m, mais 10 mil vagas serão 
oferecidas para profi ssionais 
treinados para calibrar senso-
res e consertar peças robóti-
cas. Em 2030, carros elétricos 

representarão metade de toda 
a venda de veículos novos nos 
EUA. Já os serviços de mobili-
dade, como taxis autônomos, 
representarão outros 10% dos 
novos carros em circulação no 
mesmo período.

Fonte e mais informações: 
(www.bcg.com).

 Cristian Townsend (*) 
 
Para alavancar os números de qualquer empresa, estratégias 

de marketing e vendas são essenciais. 
Quando os profi ssionais de ambas as equipes atuam de forma 

alinhada e planejada, é possível prever bons resultados. Mas, in-
felizmente, o contrário também é válido. Se não há embasamento 
por trás das ações dessas equipes ou a falta de comunicação 
resulta em metas que se perdem pelo caminho, a empresa pode 
acabar pagando um preço alto.  

Para não correr esse risco, avalie 3 falhas em estratégias de 
marketing e vendas que você não pode cometer: 

1- Não entender seus clientes - Abordagens erradas, tanto na 
hora da divulgação quanto na venda, podem afastar ou causar 
uma má impressão nas prospecções. Por isso, é imprescindível 
coletar o maior número possível de dados sobre clientes, como 
metas, comportamentos, preferências, objeções e renda. Com tais 
informações, os gestores podem traçar um tom de comunicação 
ideal, aproximando-se do universo do seu público-alvo.  

2- Agir na hora errada - Para ter um plano de ações assertivo, é 
preciso entender os hábitos de seus clientes e como eles mudam 
de acordo com os dias, semanas e meses. Por exemplo, é possível 
que uma campanha de utensílios domésticos tenha um resulta-
do melhor na primeira semana de junho, pois se entende que é 
quando determinada segmentação compra produtos para casa. 

Atualmente, existem ferramentas tecnológicas que utilizam 
o conceito de Big Data, a interceptação de um grande número 
de dados. Isso porque, com a internet e outros dispositivos, 
temos acesso a uma quantidade humanamente imensurável de 
informações. 

Com sistemas automatizados, é possível verifi car todos esses 
dados de maneira organizada, através de painéis. Assim, gestores 
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de equipes poderão obter muito mais conhecimento acerca de 
seu público, gerando ações mais objetivas e planejadas. Conte-
údos que instiguem o cliente no tempo certo devem ser parte 
das estratégias de marketing e vendas. 

3- Não dispor dos instrumentos certos - Outro erro comum é 
não dispor das ferramentas certas. Se a empresa quiser manter 
a competitividade de mercado, deve procurar por inovações 
que otimizem processos e ofereçam insights assertivos. Um bom 
exemplo são sistemas que usam Inteligência Artifi cial. A IA já está 
em diversos aplicativos e serviços que utilizamos, e a tendência é 
que essa presença ganhe ainda mais força em um futuro próximo. 

Nos dias de hoje, é possível combinar ferramentas que utilizem 
esse conceito aliado à Big Data, com cruzamento entre dados 
de clientes e dados do mercado. Tais sistemas são capazes de 
entender padrões de comportamento e oferecer previsões sólidas 
do futuro. Ou seja, será possível obter análises profundas e insi-
ghts inovadores – tudo muito bem embasado. Um planejamento 
efi ciente serve não só para manter a posição de sua empresa no 
mercado, mas para ganhar autoridade. 

 
(*) - É fundador e CMO (Chief Marriage Offi  cer) da Osorno Analytics, startup de 

Account-Based Marketing, Big Data e Inteligência Artifi cial,
com foco em Marketing e Vendas (www.osorno.ai).

Erros em marketing que podem 
levar uma empresa à falência
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Os refugiados ambientais 
sofrem com a ausência de seu 
reconhecimento legal

Luiz Eduardo Filizzola D’Urso (*)

Apesar de toda atenção com a sustenta-
bilidade e a preocupação com o meio 

ambiente, consequências decorrentes das 
ações do homem, e também dos desastres 
naturais, são, por vezes, ignoradas. Exem-
plo clássico disto são os refugiados am-
bientais. O termo “refugiados ambientais” 
abrange as migrações decorrentes tanto de 
desastres naturais, como de tragédias am-
bientais provocadas pela ação do homem, 
além da migração provocada pelo simples 
desenvolvimento humano. 

Para entender melhor quem são os 
refugiados ambientais, toma-se por base 
a primeira defi nição do termo, datada de 
1985, do professor Essam El-Hinnawi, a 
qual estabelece que são indivíduos forçados 
a sair de seus habitats, temporariamente ou 
permanentemente, por alguma alteração 
no cenário ambiental, de ação humana ou 
não, que de maneira necessária compro-
meta ou afete gravemente a qualidade de 
vida do ser humano.

Dentre as causas do surgimento desta 
categoria de refugiados, temos os desas-
tres naturais, como o aumento do nível 
do mar, as inundações, os tsunamis, a 
desertificação, os terremotos de grande 

magnitude, dentre outros. Estes desas-
tres, segundo dados de 2018, publicados 
pela Cruz Vermelha, afetaram, na última 
década, aproximadamente, 2 bilhões de 
pessoas, além de provocarem mais de 
700 mil mortes, entre 2008 e 2017.

O Relatório Mundial de Desastres, data-
do de 2001, também publicado pela Cruz 
Vermelha, revelou que mais pessoas são 
forçadas a abandonar suas casas em razão 
dos desastres ambientais do que pelas 
guerras já ocorridas. Outra causa que jus-
tifi ca o aparecimento destes refugiados é 
o desenvolvimento humano. 

Exemplo claro disto foi a construção da 
barragem de Sobradinho, que represou as 
águas do Rio São Francisco, formando um 
lago artifi cial, de mais de 4 mil km², o qual 
fez submergir quatro cidades e diversos 
vilarejos, obrigando o deslocamento de 
cerca de 70 mil pessoas, consideradas, 
pela defi nição de El-Hinnawi, refugiados 
ambientais.

Mais uma causa são as tragédias, como os 
casos de Mariana e Brumadinho, refl exos da 
intervenção do homem no meio ambiente, 
com ou sem a intenção de modifi cá-lo, 
fazendo com que pessoas se deslocassem 
de seus habitats, considerando-as, também 
nestes casos, refugiados ambientais.

Todos estes refugiados citados, migram 
em busca de lugares nos quais tenham 
condições e qualidade de vida para que 
possam viver em paz, sem precisar su-

MyBrain

 os refugiados ambientais sofrem com a ausência de 
seu reconhecimento legal, pela Convenção

das Nações Unidas

portar situações de risco, 
decorrentes de perturbações 
ambientais, compreendendo 
estas, como qualquer mudan-
ça física, química ou biológica 
no ecossistema, tornando-o 
impróprio para o sustento 
da vida.

Além dessas complicações, 
os refugiados ambientais 
sofrem com a ausência de 
seu reconhecimento legal, 
pela Convenção das Nações 
Unidas relativa ao Estatuto 
dos Refugiados de 1951, de 
modo que, os refugiados am-
bientais não são portadores 
de nenhuma proteção legal 
e nem de direitos, situação 
que os difere dos demais 
tipos de refugiados, os não 
ambientais, que gozam de proteção legal, 
prevista na Constituição Federal brasileira 
e na Lei nº 9.474/1997.

Como não é possível evitar os desastres na-
turais, há de se evitar os danos causados pelo 
desenvolvimento humano, o que se dará por 
meio de investimentos em sustentabilidade 
e conscientização. Além disso, fi ca o alerta 
aos nossos legisladores, que devem destinar 
a devida atenção ao problema, suprindo a 
omissão e elaborando leis que garantam os 
direitos destes refugiados ambientais.

A necessária preservação do meio am-

biente (que sustenta a vida), acarretará, 
naturalmente, a diminuição dos refugiados 
ambientais, porém, ainda assim, é preciso 
lhes dar a devida proteção legal, garantindo 
seus direitos. Por fi m, fi ca a advertência de 
que o meio ambiente é globalizado, portanto, 
este problema indicado não está restrito 
ao território brasileiro, devendo ser uma 
urgente preocupação mundial. Se cada um 
fi zer a sua parte, toda a humanidade será 
benefi ciada!

 
(*) - Acadêmico de Direito do Centro Universitário das 

Faculdades Metropolitanas Unidas, é membro do Rotaract 
Club Universidade Mackenzie e da MDIO Rotaract Brasil.

Refugiados ambientais: um desafi o humanitário
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Especial

Mais de 400 famílias de áreas 
rurais de nove cidades paulistas 
foram benefi ciadas pelo projeto 
Plantando Águas, que integra ações 
de saneamento básico, recuperação 
fl orestal e educação ambiental com 
o objetivo de proteger os recursos 
hídricos

As fossas biodigestoras instaladas pelo projeto, por 
exemplo, tratam cerca de 5.400 litros de esgoto de 
vasos sanitários por mês, que seriam lançados em 

fossas rudimentares com risco de contaminação de águas 
e plantações.

O modelo integrado do projeto para conservação de re-
cursos hídricos, desenvolvido pela organização Iniciativa 
Verde, é uma das 24 tecnologias sociais fi nalistas do Prêmio 
de Tecnologia Social da Fundação Banco do Brasil (FBB). 
As iniciativas fi nalistas são de 13 estados brasileiros e de 
três países da América Latina – Guatemala, Colômbia e 
República Dominicana. Os critérios para escolha das fi -
nalistas incluem efetividade, inovação, sistematização da 
tecnologia e a interação com a comunidade. As vencedoras 
serão anunciadas em outubro.

“Essa integração de tecnologias [no projeto] é funda-
mental porque uma sozinha não vai longe. Muitas vezes, 
não conseguimos adesão das pessoas porque não atende 
à demanda imediata delas. E, às vezes, uma tecnologia 
simples que pode resolver um problema de saneamento é 
entrada para trabalhar outros temas ambientais naquela 
comunidade, naquele sítio”, disse Roberto Ulisses Resende, 
presidente da Iniciativa Verde.

O projeto nasceu restaurando matas ciliares para fi xação 

Ações para proteção de recursos 
hídricos benefi ciam comunidades rurais

Os sistemas agrofl orestais permitem conciliar produção e conservação.
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Agricultoras Silvia e Argentina dos Santos, do assentamento Bela Vista do Chibarro 
(Araraquara-SP) em frente fossa biodigestora que trata esgoto doméstico. 

de carbono e compensação de emissões de poluentes, 
mas, em campo, a equipe descobriu outras necessidades 
das comunidades. “Com esse trabalho, que fazemos em 
parceria com [pequenos] proprietários rurais, entidades, 
cooperativas e prefeituras, tivemos a oportunidade de ver 
a importância de outros temas além da questão da mata 
ciliar, como a questão da produção sustentável e do sane-

amento”.

No Plantando Águas, pe-
quenos agricultores fami-
liares, assentados rurais, 
comunidades tradicionais e 
residentes de unidades de 
conservação tiveram acesso 
a técnicas de baixo custo e 
fácil implementação para 
tratamento de esgoto, im-
plantação de agrofl orestas 
– aliando produção de ali-
mentos e proteção do solo –, 
assistência na recuperação 
fl orestal e cisternas de capta-
ção de águas de chuvas, além 
da recuperação de matas 
ciliares, aquelas localizadas 
às margens de rios.

Ao todo 438 famílias já 
receberam pelo menos uma 
ação do Plantando Águas, al-
cançando diretamente cerca 
de 1740 pessoas. De acordo 

com a Iniciativa Verde, o problema do saneamento básico 
no Brasil é ainda pior nas áreas rurais. Com base em dados 
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2015, 
a entidade destaca que cerca de 60% das casas despejam 
os dejetos em fossas rudimentares, diretamente nos cursos 
d'água ou no solo, e que apenas um terço das casas na área 
rural são ligadas à rede de abastecimento de água.

Outro fator que prejudica a conservação das águas é a 
degradação do solo e a falta de cobertura vegetal nativa. 
Segundo divulgou a entidade, no estado de São Paulo, 
estima-se que apenas 20% do território está coberto com 
vegetação nativa. Os sistemas agrofl orestais permitem 
conciliar produção e conservação, no entanto é uma téc-
nica com retorno econômico mais demorado, segundo a 
entidade, o que exige assistência técnica e maior estímulo 
a esse modelo de produção.

Para Resende, as pessoas e o modo de produção agrícola 
são determinantes na conservação da água e tecnologias 
como as do projeto proporcionam resultados positivos na 
renda dos produtores. “Quando ele vê que [as tecnologias] 
têm um impacto na qualidade da água dele, na produção 
dele no [modelo] agrofl orestal, ele já começa a ver ganhos 
imediatos [na renda] e mais concretos para ele, mesmo que 
ele não visualize que a longo prazo também é bom [para 
conservação do ambiente]”, disse.

Um total de 1.110 tecnologias certifi cadas pela Fundação 
Banco do Brasil estão disponíveis em um banco de tecno-
logias online para serem replicadas em qualquer parte do 
país e ajudar a solucionar problemas comuns a diversas 
comunidades (ABr).
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Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa de 
relacionamento e o SEXO DO BEBÊ - – fone (11) 5585-4000.

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

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 24 de Julho de 2019. 
Dia de São Vitor, São Ursino, Santa Cristina, Santa Niceta, Santa Luísa de 
Sabóia, e Dia do Anjo Nithael, cuja virtude é a justiça. 
Hoje aniversaria a atriz norte-americana Lynda Carter (a mulher Maravilha) 
que nasceu em 1951, a cantora e atriz Jennifer Lopez que completa 49  anos e 
o piloto brasileiro de corridas Thiago Medeiros nascido em 1982.

O nativo do dia
O nativo de Leão deste dia e grau é uma pessoa de muitos talentos, tem 
interesse por vários assuntos e gosta de se manter bem informado através da 
busca de novas ideias. Costuma ter facilidade para expressar-se, tanto falando, 
quanto escrevendo. Um legalista, muito ordeiro, tem uma visão organizada 
do mundo e dos fatos, vendo em tudo de uma forma lógica. Normalmente 
gosta de fantasiar ou devanear com coisa que considera realizável e não perde 
seu tempo com pensamentos que não levem a nada. Trabalhador, mas muito 
instável no que se refere às emoções. No lado negativo precisa superar a 
tendência a ser teimoso ou a ter ideias fi xas.

Magia dos sonhos
PÉS - Cortados, aborrecimento. Doendo, difi culdades. Descalços, 
difi culdades fi nanceiras. Limpos, novos amores. Sujos, doença. 
Grandes, vida longa. Pequenos, preocupação passageira. Ser 
mordido no pé por cobra ou outro animal, viagem. Lava-los, irá 
superar difi culdades. Cortar os dois, infi delidade. Ter diversos, 
sorte no jogo durante a fase da Lua em que sonhou. Números da 
sorte: 07, 13, 27, 40, 72 e 99

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

Esta quarta é o vigésimo terceiro dia da lunação. O dia tende a ser de tensão. A Lua entra na fase Minguante no 
fi nal da noite, momento de fi nalização e recolhimento. De manhã a Lua faz maus aspectos com Plutão, Vênus e 
Mercúrio que tendem a gerar difi culdades na comunicação e nos relacionamentos. A Lua vai fi car fora de curso 
das 11h49 às 18h43 quando vai ingressar em Touro. Mercúrio faz conjunção com Vênus à noite o que ajuda a 
refl etir melhor e acertar alguns pontos nos relacionamentos. Caso ocorra algum desentendimento, será importante 
expressar os sentimentos e usar o coração.
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Procure cumprir metas com dedicação 
para que sua vontade se realize neste 
seu dia favorável da semana. O senso 
de prático fi ca em alta e a tendência 
será manter a postura adotada com 
muita fi rmeza nas decisões. Cuide da 
sua saúde e restabeleça suas energias. 
45/345 – Verde.

Seu modo de encarar os compromissos 
terá que ser sacrifi cado por causa de 
alguém. Cumpra as obrigações e não 
deixe as situações difíceis estourarem 
em suas mãos. O dia é excelente para 
fazer acordos e acertar condições 
sendo menos teimoso e mais fl exível. 
65/765 – Azul.

Boas relações sociais ajudarão no tra-
balho ainda mais se ele for ligado à arte, 
a beleza e estética. A Lua em Touro 
no começo da noite leva a fi rmeza e 
infl exibilidade pelo domínio ajudando 
a inovar e sair na frente em situações 
pioneiras. 68/468 – Amarelo.

De manhã a Lua faz maus aspectos com 
Plutão, Vênus e Mercúrio que tendem 
a gerar difi culdades na comunicação 
e nos relacionamentos. Dedique-se 
inteiramente aos assuntos que quer 
resolver. O dia é bom para pensar na 
maioria e dar apoio a alguém. 50/50 
– Branco.

Está melhorando a situação material 
e fi nanceira. O crescimento da autos-
sufi ciência e da confi ança um tanto 
exagerado pode atrapalhar. Alguém 
sua volta deve ser ouvido irá ajudá-lo 
muito. O melhor será agir em parceria 
para aquilo que se deseje conquistar. 
69/469 – Amarelo.

O contato com as pessoas será im-
portante para sua paz, harmonia e 
tranquilidade. O dia é muito propício 
é bom para tratamento de saúde e o 
restabelecimento das energias vitais. 
Os desejos serão realizados devido ao 
senso prático mais apurado. 29/229 
- Branco

Uma decisão precisará ser tomada, 
não deixe para depois, resolva tudo 
agora. Uma fase de intensa emoção 
o leva a expor tudo o que se passa no 
seu fundo do seu ser. O dia é bom para 
os interesses imobiliários, bom gosto 
na decoração e ótimo senso estético. 
75/675 – Escuras.

Mercúrio faz conjunção com Vênus à 
noite o que ajuda a refl etir melhor e 
acertar alguns pontos nos relaciona-
mentos. Caso ocorra algum desenten-
dimento, será importante expressar os 
sentimentos e usar o coração. O entu-
siasmo nas relações o leva a encantar 
as pessoas próximas. 12/712 – Azul.

As relações amorosas devem ser mais 
fáceis e intensas na parte da manhã 
nesta terça. Compromissos materiais 
poderão gerar lucros através de ne-
gócios novos. Arrisque-se se precisar, 
mas antecipe e se proteja das difi cul-
dades que possam perturbar o seu dia. 
23/523 – Verde.

O dia é excelente para fazer acordos 
e acertar condições. Tente realizar 
algo que não deu certo antes usando 
a dedicação, o esforço e fazendo a 
intermediação necessária. É tempo 
de novas uniões e parcerias enquanto 
o Sol estiver na casa sete em Leão. 
79/379 – Branco.

Lua plena em Touro a noite confere 
paciência e determinação, podemos 
investir em tarefas que exigem persis-
tência e que envolvam várias etapas. 
Aconselhável se deter num só assunto 
e ir até o fi m dele. O seu conforto pes-
soal deve melhorar na busca de maior 
segurança material.  47/547 – Azul.

Simpatias que funcionam
Ter felicidade sempre
Pegue 3 colheres (sopa) de açúcar e coloque em 1 panela. Leve ao 
fogo até formar um caramelo. Depois que esfriar, coloque 1 copo 
de água na panela, cubra com 1 pano branco que nunca  tenha 
sido usado e guarde na geladeira. Durante 3 dias seguidos, tome 
3 colheres (sopa) dessa água. No quarto dia, acenda 1 vela sobre 
o açúcar que sobrou no fundo da panela e ofereça ao seu Anjo da 
Guarda, pedindo a ele muita calma e tranquilidade para enfrentar 
qualquer tipo de problema por mais complicado que seja. Depois, 
jogue os restos da vela no lixo, lave e use a panela normalmente.

Receberá o apoio que precisa para 
realizar um desejo. É preciso agir em 
parceria para aquilo que se deseje 
conquistar neste oitavo mês do ano. 
Ouça um conselho que lhe será dado 
por pessoas à sua volta e tome atitudes 
para evitar problemas depois da uma 
da tarde. 39/539 - Azul.

Refl exõesRefl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Descanse e relaxe

Descanso e Relaxamento são essenciais para o seu bem-estar!
É hora de descansar ou tirar férias. Comece a planejar agora 

como você gostaria que fosse, para que tudo ocorra da melhor forma 
possível, pois uma vez que as coisas comecem a se mover, elas se 
moverão muito rapidamente novamente.

Tire um tempo e aproveite os pequenos luxos da vida. Passe 
algum tempo na natureza, sozinho ou com aqueles que são almas 
afi ns. Quando você faz pausas, isto o ajuda a encontrar clareza e é 
bom para você considerar uma abordagem mais divertida da vida.

Pensamento para hoje: Descanse e relaxe! Tire um tempo e brinque, 
divirta-se e rejuvenesça sua alma.

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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Parafina
líquida 
de uso

hidratante
Aluno da
Escola
Naval
(bras.)

Ato
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sanção
(Polít.)

Sebastião
Tapajós,

violonista
paraense

Cicatriz
na testa
de Harry 

Potter (Lit.)

Cada veí-
culo dos

atentados
ao WTC

Ferramen-
ta do ser-
ralheiro

Um dos
cuidados

com a
árvore

Objeto de
estudo da
Zoologia

O sétimo
dia da

semana

Vesti-
menta da
mulher
indiana

Sacerdote
budista
Trapo, 

em inglês

Boxe de
estábulos
Na com-

panhia de

Estrutura de tecido
linfoide cuja infla-

mação causa dores
na garganta (Anat.)

Inexistem
nos ápodes
Espécie de
palmeira

Matemáti-
ca (abrev.)

Que é
inerente

Item da
homepage
Variedade

de café

Persona-
gem de "O
Guarani"
Analisar
(algo) a 
fim de

atribuir-
lhe preço

Troféu
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Faixa do cartão 
de crédito

Infusões
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ma para
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(pl.)
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Evento que reúne
jovens acadêmicos
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primárias

"Tudo",
em "oni-
potente"
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(?)-delta,
artefato
para voo

livre

3/rag. 4/fair — lama — menu — moca. 5/ariri. 7/tarjeta.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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OPTANTES PELO SIMPLES
Sociedade de advogados que são optantes pelo simples, devem reco-
lher a parte empresa na folha de pagamento? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA ENVIA ADMISSÃO NO PRAZO PARA O E-SOCIAL, ENTRE-
TANTO A ADMISSÃO NÃO SE CONFIRMOU, PODEMOS EXCLUIR O 
EVENTO DO E-SOCIAL, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não tem previsão legal para cancelamento de 
registro (admissão) de empregado, ou em quais circunstâncias 
essas poderá ser feita, orienta-se de forma preventiva que esta 
seja feita apenas mediante ação judicial.

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIO
Como devo proceder no caso de transferência de funcionário 
entre Matriz e filial, junto ao eSocial e demais obrigações? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMISSÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO
Empresa ao gerar a Nota Fiscal de Serviços (cessão de mão de obra) 
pela Lei 9.711/98 está obrigada a reter os 11% de INSS. Entretanto 
com o eSocial, como proceder para a emissão da guia de recolhimento 
dessa retenção? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA IRÁ CONCEDER LICENÇA REMUNERADA DE 30 DIAS PARA 
UMA FUNCIONÁRIA, DEVERÁ IMPACTAR NO PERÍODO AQUISITIVO 
DE FÉRIAS, COMO PROCEDER?

A licença remunerada de 30 dias concedida pelo empregador é por este 
suportada de modo que a empregada percebe normalmente os seus ven-
cimentos, e o FGTS depositado em conta vinculada, ou seja, não impacta 
as férias. No entanto, se a licença remunerada fosse a partir de 31 dias 
o empregado perderia as férias conforme Inciso II do Artigo 133 da CLT.

RESCISÃO POR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Empresa pode rescindir o contrato de trabalho de funcionária que se aposentou 
por invalidez, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A propriedade, cuja venda 
foi confi ada exclusiva-
mente à agência imo-

biliária Lionard Luxury Real 
Estate, conta com a fusão de 
três casas típicas e segue a 
tendência da costa recortada 
de rochas vulcânicas. 

O valor do imóvel ainda é 
um mistério e será informado 
apenas para clientes em poten-
cial. A “vila” está localizada em 
uma das mais belas e selvagens 
das sete ilhas do arquipélago 
das Eólias, na Sicília, que se 
tornou famosa na década de 
1950, quando o diretor Ro-
berto Rossellini lançou o fi lme 
“Stromboli”. A mansão só pode 
ser acessada por barco ou heli-
cóptero e, além de ser sinônimo 
de tranquilidade, tem uma 
vista deslumbrante da ilhota 
de Strombolicchio, em frente 
ao vulcão Stromboli.

Comprada pelos designers 
nos anos 1990, a residência 
já foi palco de grandes festas 
e recebeu diversas estrelas 
internacionais. Os terraços são 

Mansão de Dolce e Gabbana na 
ilha de Stromboli está à venda

A propriedade conta com a fusão de três casas típicas e segue 

a tendência da costa recortada de rochas vulcânicas.
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Com vista panorâmica do mar, 300 metros quadrados de terraços rodeados por jardins e sete suítes, 
a elegante mansão de verão dos estilistas italianos Domenico Dolce e Stefano Gabbana, na ilha de 
Stromboli, no sul da Itália, foi colocada à venda

cercados por jardins, com plan-
tas típicas do Mediterrâneo, 
permitindo assim um contato 
direto com a natureza. No total, 
a propriedade se estende por 
mais de 500 metros quadrados, 
dos quais 235 metros são dis-
tribuídos em sete suítes, cada 

uma de uma cor diferente.
Caracterizada externamente 

pelo rigor das linhas arquitetô-
nicas e pela pintura totalmente 
branca, em contraste com as 
rochas vulcânicas e o azul do mar, 
a vila foi reformada e mobiliada 
de acordo com o estilo das peças 

de Dolce & Gabbana. O amor 
incondicional que os dois desig-
ners têm pela Sicília é conhecido, 
principalmente por ser a terra 
natal de Dolce. Inclusive, a ilha é 
considerada uma fonte constante 
e essencial de inspiração para 
suas coleções (ANSA).

A prefeitura de Paris irá inau-
gurar em setembro um espaço 
dedicado a enterros ecológicos no 
cemitério de Ivry, nos arredores 
da capital francesa. De acordo 
com o governo, o objetivo é res-
ponder aos pedidos de cidadãos 
que cada vez mais optam por 
rituais que respeitem o meio 
ambiente, já que a cremação e o 
sepultamento são considerados 
poluentes. O projeto prevê a 
proibição do uso de mausoléus 
e revestimento de cimento nos 
jazigos subterrâneos, além de 
produtos químicos.

A utilização de herbicidas nos 
cemitérios e até nos parques já 
havia sido abolida há dois anos 
pela prefeitura. O ritual funerário 
sustentável também não aceitará 
o enterro de corpos embalsama-
dos, o que é proposto geralmente 
quando a cerimônia fúnebre acon-

Objetivo é responder pedidos de cidadãos 

preocupados com ambiente. 

Paris abrirá 1º cemitério ecológico em setembro
tece depois de mais de quatro 
dias do falecimento. Segundo a 
prefeitura, os produtos usados 
para evitar a decomposição, in-
cluindo o formol, são tidos como 
cancerígenos e contaminam o 
lençol freático do solo. 

Além disso, os caixões e urnas 
precisarão ser feitos de madeira 
ou papelão biodegradável, sem 
verniz, tinta ou almofada sinté-
tica. As placas de identifi cação 
dos jazigos também terão de ser 
de madeiras. Já em relação aos 
corpos, eles só serão enterrados 
caso estejam vestindo peças de 
roupas de fi bras naturais. Por 
fi m, os coveiros serão obrigados 
a retirar a terra das covas com 
as mãos e com o auxílio de pás 
e enxadas, porque as retroes-
cavadeiras funcionam por meio 
de um motor à diesel (ANSA).
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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
 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
ANDRÉ ALVES SILVA BRITO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e setenta 
e oito (28/03/1978), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 875, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Silva Brito e de Ozelia Alves Silva. MA-
RIA JOSÉ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Ipojuca, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/012.FLS.269-1º DISTRITO DE RIO FORMOSO/PE), 
Ipojuca, PE no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e três (18/07/1983), re-
sidente e domiciliada Rua das Boas Noites, 875, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Amara Celina da Silva.

DANIEL AUGUSTO DE SOUZA E SILVA, estado civil divorciado, profi ssão metroviário, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de julho de mil novecentos e 
oitenta e seis (12/07/1986), residente e domiciliado Rua Abelardo Luz, 32, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Fernando Pedro da Silva e de Maria Lucia de Souza e Silva. 
JÚLIA DE FREITAS FALKENBERG, estado civil solteira, profi ssão metroviária, nascida 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV A-146,FLS.171-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e três (18/06/1993), 
residente e domiciliada Rua Abelardo Luz, 32, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Wanderlei Falkenberg e de Sonia Maria de Freitas do Nascimento.

CARLOS EDUARDO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analis-
ta de sistemas, nascido em Taubaté, neste Estado (CN:LV.A/021.FLS.231V-TAUBATÉ/
SP), Taubaté, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (10/08/1989), 
residente e domiciliado Rua Fernão Mendes Pinto, 385, Parque Boturussu, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Batista dos Santos e de Margarida Verrengia 
dos Santos. VERÔNICA PINHEIRO MAURO, estado civil solteira, profi ssão agente de 
viagens, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/102.FLS.180V-
JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e oiten-
ta e oito (06/08/1988), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 186, 
apartamento 14, bloco 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norberto 
Mauro e de Joyce Pinheiro Borges Mauro.

MAYCON ORTIZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-054,FLS.011 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (13/02/1981), residente e domiciliado Rua 
Baltazar Nunes, 600, bloco 02, apartamento 64, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Juvencio Ortiz e de Maria Teixeira dos Santos. KELLY CRISTINA 
SANTOS RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão contadora, nascida em Itaqua-
quecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP no dia dez de março de mil novecentos 
e setenta e oito (10/03/1978), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 
02, apartamento 64, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deogracio 
Joaquim Ribeiro e de Railde Santos Ribeiro.

LUCIO CAMARGO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de exportação, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/211.FLS.200 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (05/10/1994), residente 
e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 839, casa 04, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lucio Camargo e de Andrea Eli dos Santos Camar-
go. INGRID MEIRA JAHNKE, estado civil solteira, profi ssão consultora de seguros, 
nascida em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.019-CAMBUCI/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e seis 
(29/05/1996), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 839, casa 04, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Jahnke e de Ilzanete 
Maria Meira Jahnke.

ALEX NUNES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/115.FLS.197-1º OFÍCIO DE ITABUNA/
BA), Itabuna, BA no dia sete de agosto de mil novecentos e setenta e nove (07/08/1979), 
residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Domingos de Jesus Nascimento e de Luzia Nunes de Souza. ELIZANGELA 
BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em 
Uiraúna, Estado da Paraíba (CN:LV.A/013.FLS.336 UIRAÚNA/PB), Uiraúna, PB no dia 
vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/11/1985), residente 
e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 33, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cornélio Barbosa da Silva e de Angelina Maria de Jesus.

MAURO VINICIUS FACCHIN RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
manutenção, nascido em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV-A-222,FLS.279-LA-
PA/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e noventa e três 
(02/04/1993), residente e domiciliado Rua Coração Confi ante, 30, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Donizete Fernandes Ribeiro e de Neu-
sa Facchin. TATIANE SUSIN PAULINO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 179,FLS.174-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/04/1995), residente e domiciliada Rua Tomé Álvares de Castro, 98, bloco B, apar-
tamento 44, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Admilson Paulino e 
de Irene das Dores Susin Paulino.

ANDERSON PEREIRA LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Arapongas, Estado do Paraná (CN:LV.A/003.FLS.294 ARAPONGAS/PR), Arapon-
gas, PR no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e setenta e sete (18/02/1977), 
residente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 122, apartamento 11-B, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lunga Lourenço e 
de Marlí Pereira Lourenço. VANESSA PATRICIA OLIVEIRA MICIONEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital 
(CN:LV.A/020.FLS.051-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de 
mil novecentos e setenta e sete (14/10/1977), residente e domiciliada Rua Juiz do Mato, 
122, apartamento 11-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Darcí Micioneiro Junior e de Rita Oliveira Micioneiro.

WILLIAM SIDNEY SOARES CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão copeiro, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos 
e oitenta e cinco (19/05/1985), residente e domiciliado Rua Pirapora do Bom Jesus, 
63, casa 01, Vila Menck, Osasco, neste Estado, Osasco, SP, fi lho de Zuleide Soares 
da Cruz. LUCIANA FREITAS PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
cobrança I, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e nove (14/11/1979), residente e 
domiciliada Rua Moiporá, 35, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Edvaldo Alves Pereira e de Cicera Freitas Pereira.

EVERTON DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.037V SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e um (09/07/1981), 
residente e domiciliado Rua Itamar Franco, 21, casa 02, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ismail das Dores de Jesus e de Maura 
da Silva. SIRLENE QUIRINO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/016.FLS.104V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e oitenta e um (29/06/1981), residente 
e domiciliada Rua Itamar Franco, 21, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Irson Quirino de Oliveira e de Maria Aparecida 
de Oliveira.

ANDERSON DO CARMO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/026.FLS.096-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (10/08/1983), residente e domiciliado Rua 
Ponche Verde, 612, casa 01, Cidade Líder, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Anto-
nio João do Carmo e de Audenir Antonia da Conceição. ELAINE CARDOSO SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capi-
tal (CN:LV.A/098.FLS.042 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dois de novembro 
de mil novecentos e oitenta e nove (02/11/1989), residente e domiciliada Rua Guichi 
Shigueta, 67, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Neusa Cardoso 
Santos.

THIAGO ROBERTO MATIAS SIQUEIRA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil nove-
centos e oitenta e sete (07/02/1987), residente e domiciliado Travessa Gaspar Romano, 
19, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliseu Barbosa Siqueira e 
de Maria Abgail Barbosa Matias. JESSICA THALITA FONSECA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/149.FLS.273-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(26/09/1991), residente e domiciliada Travessa Gaspar Romano, 19, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Fonseca e de Eliude Cristina de 
Santana Fonseca.

JESSÉ DE JESUS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/176.FLS.021-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e seis de novembro de mil novecentos e noventa e dois (26/11/1992), residente e domi-
ciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 418, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Gedeon José de Santana e de Elina Jesus Santana. RAQUEL RAMOS DE 
SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Santo Amaro, 
nesta Capital (CN:LV.A/670.FLS.061 SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e três de novembro de mil novecentos e noventa e sete (23/11/1997), residente e domi-
ciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 418, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lucio Pereira de Souza e de Balbina Ramos Alves de Souza.

HEDNEY CARLOS GOMES, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Sub-
distrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/020.FLS.102-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e quatro (30/04/1974), 
residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, apartamento 41, bloco 03, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Gomes e de Ivone Apa-
recida Gomes. MARILEIDE DA SILVA RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil 
novecentos e setenta (10/02/1970), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, 
apartamento 41, bloco 03, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Barboza da Silva e de Maria José de Lima da Silva.

DJALMA CARLOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão agricultor, nascido em 
Lapão, Estado da Bahia (CN:LV.A/023.FLS.289-LAPÃO/BA), Lapão, BA no dia dezeno-
ve de novembro de mil novecentos e sessenta e cinco (19/11/1965), residente e domi-
ciliado Rua Hisaji Morita, 297, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Dermival José Ferreira e de Irene Carlos da Costa. EDILAMAR BARBOSA DO NASCI-
MENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Canarana, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/009.FLS.019V CANARANA/BA), Canarana, BA no dia quatorze de maio de 
mil novecentos e setenta e dois (14/05/1972), residente e domiciliada Rua Hisaji Morita, 
297, casa 02, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Barbosa do Nasci-
mento e de Odelita Barbosa de Macêdo.

CAIO CÉSAR MONTEIRO GRANGEIRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/187.FLS.011V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa e três (05/08/1993), residente e domi-
ciliado Travessa Geraldo Raphael Filho, 09, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Quintino Grangeiro Neto e de Claudia Regina Monteiro de Souza. 
BRUNA REZENDE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/140.FLS.072V SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e três (09/01/1993), residente e 
domiciliada Travessa Geraldo Raphael Filho, 09, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Alberto Alves da Silva e de Elisabete Aparecida Rezende 
da Silva.

RENATO IZAIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de enferma-
gem, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/252.FLS.237-CAPELA DO SOCOR-
RO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e oitenta 
e oito (14/11/1988), residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, apartamento 
909, bloco C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marimeire Conceição Santos. 
JÉSSICA BRITO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Vitória da Conquista, Estado da Bahia (CN:LV.A/190.FLS.001V DIADEMA/SP), 
Vitória da Conquista, BA no dia dezenove de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (19/06/1992), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, apartamento 
909, bloco C, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Florisvaldo França dos Santos e 
de Neuza Pereira Brito.

LUCAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cobrança, nascido 
em Mauá, neste Estado (CN:LV-A-123,FLS.267-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia cinco de 
setembro de mil novecentos e noventa e seis (05/09/1996), residente e domiciliado Rua 
Lagoa do Campelo, 565, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Boaz dos Santos e de 
Edilene Ferreira dos Santos. NATALIA DOS SANTOS ESMERIO, estado civil soltei-
ra, profi ssão teleoperadora nível I, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 049,FLS.
207-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e um (01/02/1991), residente e domiciliada Rua Lagoa do Campelo, 565, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Esmerio e de Rosilane Evaristo dos Santos 
Esmerio.

ELIEL RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/451.FLS.232V-1º SUBDIS-
TRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Caetano do Sul, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (08/12/1995), residente e domiciliado 
Rua John Speers, 254, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robelio 
Ramos dos Santos e de Valdirene Ribeiro dos Santos. MAYARA CRISTINA MORAIS 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/285.FLS.141-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de 
mil novecentos e noventa e sete (30/07/1997), residente e domiciliada Rua Ferdinando 
Ramponi, 237, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Morais da Silva Filho e de Monica Maria Moura da Silva.

LUCAS MARCOS BUTTI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Itapevi, 
neste Estado (CN:LV.A/074.FLS.420-ITAPEVI/SP), Itapevi, SP no dia vinte de novembro 
de mil novecentos e noventa e cinco (20/11/1995), residente e domiciliado Rua B. B. 
Varela, 29, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Butti e de Rosilda 
Guilhermina Butti. MARCELA KENIA MARTINS JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
demostradora de beleza, nascida em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/119.
FLS.162-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e quatro (18/02/1994), residente e domiciliada Rua Pascoal 
Zimbardi, 274, Jardim Nair, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo de Jesus e de 
Andreza Martins do Nascimento.

JOHANN GEORG SCHMID, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Adligenswil-LU - Suíça, Adligenswil-LU - Suíça no dia dezenove de agosto de mil nove-
centos e quarenta e três (19/08/1943), residente e domiciliado Rua Pedro de Labatut, 
235, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hans Schmid e de Marie Berta 
Schmid. JOÉLIA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Guaratinga, Estado da Bahia, Guaratinga, BA no dia três de outubro de 
mil novecentos e sessenta e dois (03/10/1962), residente e domiciliada Rua Pedro de 
Labatut, 235, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira da Silva 
e de Amélia Vitorino da Silva.

ALLAN VICTOR QUIRINO, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/130.FLS.054-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e noventa e cin-
co (18/07/1995), residente e domiciliado Rua Waldemar Mancini, 552, casa 03, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Quirino e de Ester Pinto. GABRIELE ARAUJO 
RINCON, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/360.
FLS.044V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de novembro de mil nove-
centos e noventa e nove (22/11/1999), residente e domiciliada Rua Waldemar Mancini, 
552, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Douglas Garcia Rincon e de Joice 
Aparecida Araujo.

BRUNO BARROS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão orientador socioeducati-
vo, nascido em Sorocaba, neste Estado (CN:LV.A/717.FLS.074 1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Sorocaba, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e no-
venta e sete (12/12/1997), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 08, Colô-
nia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Barros de Souza e de Vera Lucia de 
Souza. EDNA VIEIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão repositora, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.178-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de agosto de dois mil (21/08/2000), residente e domiciliada Rua Professor 
Hasegawa, 173, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Severino de Lima 
e de Edinolia de Jesus Vieira.

RAFAEL FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Ibotirama, Estado da Bahia (CN:LV.A/011.FLS.094V QUIXABA/BA), Ibotirama, BA 
no dia dezesseis de maio de mil novecentos e oitenta e oito (16/05/1988), residente e 
domiciliado Rua Flor das Almas, 298, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Djalma Santos e de Marly Ferreira dos Santos. JACQUELINE GONÇALVES DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV.A/366.FLS.052-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (08/09/1986), 
residente e domiciliada Rua Flor das Almas, 298, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Gonçalves do Nascimento e de Margarida Maria Batista 
do Nascimento.

FERNANDO CAIQUE RIBEIRO TENORIO, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de restaurante, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/332.FLS.114V-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e oito 
(06/07/1998), residente e domiciliado Rua Santo Cristo, 07, Jardim Norma, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Ernandes Vieira Tenorio e de Cristiane Ribeiro. GABRIELA 
EDUARDA SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de vendas, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste estado (CN:LV.A/097.FLS.155-FERRAZ DE 
VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dois de novembro de dois mil 
(02/11/2000), residente e domiciliada Rua Santo Cristo, 07, Jardim Norma, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Lindomar Dourado da Silva e de Cleide Roberta Souza da 
Silva.

DOUGLAS VIEIRA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.268 CAMBUCI/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (15/11/1985), resi-
dente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 405, apartamento 44, bloco 03, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anselmo Leite Machado e de Janete Vieira da Concei-
ção Machado. KELEN CRISTINA ROSATI, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e três (07/01/1983), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 
405, apartamento 44, bloco 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rosati e de 
Aparecida Felipe Pereira Rosati.

REINALDO DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/051.FLS.284-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro 
de mil novecentos e setenta e um (10/02/1971), residente e domiciliado Avenida Caiti-
tu, 01, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Miguel Arcanjo da Cruz e de Isabel Alexandrina da Cruz. MARIA ELIANE DA SILVA 
COUTINHO, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em Cícero 
Dantas, Estado da Bahia (CN:LV.A/049.FLS.182-CÍCERO DANTAS/SP), Cícero Dantas, 
BA no dia seis de dezembro de mil novecentos e setenta e três (06/12/1973), residente 
e domiciliada Avenida Caititu, 01, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ferreira Coutinho e de Ana Maria da Silva.

ANTONIO CANDIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão condutor de ambu-
lância, nascido em Timbaúba, Estado de Pernambuco, Timbaúba, PE no dia vinte e 
nove de janeiro de mil novecentos e sessenta (29/01/1960), residente e domiciliado 
Rua Álvaro de Mendonça, 1250, apartamento 32, bloco 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Candido da Silva e de Neci Alexandre da Silva. ADRIANA EMILIA 
GARCIA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/154.FLS.183-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro 
de mil novecentos e setenta e um (30/11/1971), residente e domiciliada Rua Álvaro de 
Mendonça, 1250, apartamento 32, bloco 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Itos Garcia e de Girlene Emilia dos Santos Garcia.

JEFFERSON DIAS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enfermagem, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-075,FLS.066 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (03/05/1984), residente e domiciliado 
Rua Waldemar Mancini, 50, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
Alves e de Doroti Dias. CLAÚDIA CONSTANTINO DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/081.FLS.084 ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de julho de mil novecentos e setenta (11/07/1970), residente 
e domiciliada Rua Waldemar Mancini, 50, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rogério Constantino de Souza e de Severina Leal de Souza.

JOSÉ RIBEIRO DA CRUZ FILHO, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido 
em São Domingos do Maranhão, Estado do Maranhão (CN:LV.A/030.FLS.126-SÃO DO-
MINGOS DO MARANHÃO/MA), São Domingos do Maranhão, MA no dia dez de abril 
de mil novecentos e setenta e quatro (10/04/1974), residente e domiciliado Rua Teodoro 
Xavier, 176, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ribeiro 
da Cruz e de Domingas Alves Pereira Cruz. AURENIR ROSA DE SOUSA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santa Luzia, Estado do Maranhão, Santa Luzia, 
MA no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (26/01/1979), resi-
dente e domiciliada Rua Teodoro Xavier, 176, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Rosa de Sousa.

SEBASTIÃO BEZERRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão mestre de obras, 
nascido em Brejinho, Estado de Pernambuco (CN:LV-A-076,FLS.257 SÃO JOSÉ DO 
EGITO/PE), Brejinho, PE no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e sessenta e 
nove (21/12/1969), residente e domiciliado Rua Aldeia da Formiga, 62, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Bezerra de Sousa e de Maria das Dôres de 
Sousa. JOCILENE PINHEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Olindina, Estado da Bahia, Olindina, BA no dia quatro de maio 
de mil novecentos e setenta e três (04/05/1973), residente e domiciliada Rua Aldeia da 
Formiga, 62, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdice Pinheiro 
dos Santos.

LUCAS IMPERIO LIMA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/610.FLS.162-SANTO AMARO/SP), 
São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e noventa e seis (06/03/1996), 
residente e domiciliado Rua Terra Brasileira, 655, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Lima de Jesus e de Marilza Imperio. AN-
GELICA CAROLINE ASSIS TEOFILO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/386.FLS.071V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de outubro de dois mil (25/10/2000), residente e domiciliada Rua Terra Brasileira, 
655, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agui-
naldo Antonio Teofi lo e de Terezinha Santos de Assis.

WESLEY LEAL LANDIM, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/132.FLS.151V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e sete de março de mil novecentos e noventa (27/03/1990), residente e domiciliado Rua 
Hisaji Morita, 29, casa 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Paes 
Landim e de Urania Rodrigues Leal Landim. BARBARA SOARES GRANJA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/291.FLS.019-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(03/10/1997), residente e domiciliada Rua Hisaji Morita, 29, casa 03, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emerson Ribeiro Granja e de Andréia Soares.

ADRIANO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão líder de seção, nascido em Ibirapi-
tanga, Estado da Bahia (CN:LV-A-026,FLS.009 IBIRAPITANGA/BA), Ibirapitanga, BA no 
dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e noventa e dois (25/05/1992), residente e 
domiciliado Rua Doutor Costa, 364, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdice Luzia de Jesus. ALINE NASCIMENTO SALES, estado 
civil solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida em Subdistrito Moóca, 
nesta Capital (CN:LV A-054,FLS.047-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia doze de abril 
de mil novecentos e oitenta e nove (12/04/1989), residente e domiciliada Rua Surucuás, 
334, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Sales e de Josefa de Jesus Nascimento.

JOEL CANALI PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão controlador de acesso, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e 
oitenta e dois (13/07/1982), residente e domiciliado Rua Roque Polidoro, 206, Jardim 
Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Pereira e de Marlene Canali Pe-
reira. JAKELINE ALMEIDA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/222.FLS.243-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de abril de mil novecentos e noventa e cinco (08/04/1995), residente e domiciliada 
Rua Roque Polidoro, 206, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ma-
noel Jose Batista e de Vera Lucia Silva de Almeida.

ALEXANDRE RICARD DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/145.FLS.266V GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e sete 
(14/11/1977), residente e domiciliado Rua Gonçalo Temudo, 121, casa 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Reis dos Santos e de Sandra Maria dos 
Santos. ELIANE CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
dez de novembro de mil novecentos e setenta e um (10/11/1971), residente e domicilia-
da Rua Gonçalo Temudo, 121, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jonas Sebastião de Oliveira e de Aparecida Reis de Oliveira.

CÉLIO CAETANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.099-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(23/12/1984), residente e domiciliado Rua Germano Limeira, 223, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Caetano da Silva e de Ednei Lopes da 
Silva. ALINE AGOSTINHA MUROLO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira obs-
tetra, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.200V GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(21/09/1989), residente e domiciliada Rua Germano Limeira, 223, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio Murolo e de Quiteria Agostinha 
da Silva.

ALEX FERNANDES DIAS ISRAEL, estado civil solteiro, profi ssão analista comercial, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/084.FLS.245-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e sete (29/12/1987), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 04, 
apartamento 86, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson Dias Israel e 
de Angelica Fernandes Dias Israel. NADJA KATARYNE SANCHES GARRIGÓS, esta-
do civil divorciada, profi ssão analista comercial, nascida em Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP no dia oito de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (08/09/1988), 
residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 04, apartamento 86, Colô-
nia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jony Andre Garrigós e de Aurea Sanches de 
Almeida.

IRONILDO SANTOS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Pedra Azul, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-059,FLS.106V PEDRA AZUL/MG), Pedra 
Azul, MG no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e seis (09/03/1986), residen-
te e domiciliado Rua Mariz Sarmento, 246, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Ribeiro da Cruz e de Anelina Rodrigues dos Santos. NUBIA TATIANA 
GOMES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito Vila Pruden-
te, nesta Capital (CN:LV-A 067,FLS.345-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta (23/04/1980), residente e domiciliada 
Rua Mariz Sarmento, 246, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de MARIA 
Aparecida Gomes.

VALTER DE OLIVEIRA BEZERRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão técnico de su-
porte de atendimento, nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/579.
FLS.144-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e 
noventa e cinco (10/06/1995), residente e domiciliado Rua Malmequer-do-campo, 1918, 
casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bezerra 
Leite e de Francisca Batista de Oliveira. JADE STHEFANNY TOYAMA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Seto, Província de Aichi - Japão (CN:LV.E/004.
FLS.130-1º SUBDISTRITO DE SANTOS/SP), Seto, Província de Aichi - Japão no dia 
vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (27/02/1998), residente e 
domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 1918, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Mara Toyama.

WILSON SILVA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/033.FLS.007V-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e um (14/10/1981), residente e do-
miciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 623, apartamento 41-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Arluz do Nascimento e 
de Aparecida da Conceição Silva Nascimento. VANESSA SAEZ, estado civil sol-
teira, profi ssão analista de RH, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/154.FLS.272V INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/12/1985), residente e domicilia-
da Avenida Nagib Farah Maluf, 623, apartamento 41-B, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio Saez e de Lana Maria 
Anastacio de Lima Saez.

ADELMO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão instrutor de 
treinamento, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV-A-238,FLS.
047-PENHA DE FRANÇA/SP, São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos 
e noventa e dois (20/10/1992), residente e domiciliado Rua Beira Alta, 79, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adelmo Alves dos Santos e de Cacilda das Neves 
da Silva dos Santos. RITA DE CÁSSIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gerente 
de treinamento, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A 106,FLS.
242-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e oitenta 
e quatro (30/05/1984), residente e domiciliada Rua das Pérolas, 113, Vila do Encontro, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Maria Inês da Silva.

JOSUÉ RIBEIRO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor técnico, 
nascido em Lupionópolis, Estado do Paraná, Lupionópolis, PR no dia vinte e sete de 
novembro de mil novecentos e sessenta e cinco (27/11/1965), residente e domiciliado 
Rua Adriano Alvarez, 55, bloco C, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcidio Ribeiro Rodrigues e de Clara da Silva 
Felix. JOSENILDE SOARES DE CARVALHO, estado civil divorciada, profi ssão ofi cial 
administrativo, nascida em Belém de São Francisco, Estado de Pernambuco, Belém 
de São Francisco, PE no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e sessenta e nove 
(27/04/1969), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1335, bloco A, apartamento 
33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Soares Pinto e de Jusanira Maximo de Carvalho.

LUCAS DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/198.FLS.216V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (08/01/1994), residente e domiciliado Rua 
Guriri, 27, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Santos Junior 
e de Rita de Cassia Filomena de Souza. SARA LEMES DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/310.
FLS.239 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e noventa e oito (23/05/1998), residente e domiciliada Rua Manoel Bacelar, 450, casa 
03, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genilson Severiano dos Santos 
e de Rosangela da Silva Lemes.

LOUDIVALDO SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Uruçuca, Estado da Bahia (CN:LV.A/052.FLS.120 URUÇUCA/BA), Uruçuca, 
BA no dia quinze de março de mil novecentos e setenta e nove (15/03/1979), residente 
e domiciliado Rua Fascinação, 278, bloco 04, apartamento 12, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Maria Santos Nascimento. 
FRANCISCA SANTANA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Oeiras, Estado do Piauí (CN:LV.A/018.FLS.151-4º OFÍCIO DE OEIRAS/PI), Oeiras, PI 
no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e oitenta (25/03/1980), residente e 
domiciliada Rua Fascinação, 278, bloco 04, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Santana de Sousa e de Julia 
Vieira da Silva Sousa.

CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante de 
distribuição, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
novembro de mil novecentos e setenta e nove (26/11/1979), residente e domiciliado 
Rua Victório Santim, 445, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Tomé de Souza e de Aurora Cândida de Souza. ROSANGELA ALVES DE LIMA, 
estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta e cinco 
(28/08/1975), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 445, casa 02, Vila Carmosi-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Alves de Lima e de Adalgisa Maria 
de Lima.
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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

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

MAGDIEL DA SILVA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão consultor de implantação, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/361.FLS.195 1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e no-
venta e cinco (19/05/1995), residente e domiciliado Avenida Flor da Abissínia, 245, casa 
02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Alves de Araújo e de 
Maria Marta da Silva Araújo. JAQUELINE OTERO DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
educadora de saúde, nascida em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/256.
FLS.227-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de novembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (30/11/1994), residente e domiciliada Rua Orlando Silva, 180, Vila 
Camilópolis, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lha de Eli de Macedo Dias 
e de Miriam Otero Dias.

ELIAS INACIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista de faturamento, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.047-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e um 
(24/01/1981), residente e domiciliado Rua Oliveira Roma, 240, apartamento 12-B, Cida-
de Tiradentes, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Fatima Pereira de Souza. VIVIA-
NE BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista de departamento 
pessoal, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/031.FLS.167-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta 
(20/03/1980), residente e domiciliada Rua Tombu, 145, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldo Gonçalves Macedo dos Santos e de Leda Maria Oliveira 
Barbosa dos Santos.

LEANDRO DE MORAIS RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão agente administra-
tivo, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-178,FLS.052 ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de março de mil novecentos e noventa e três (11/03/1993), residente 
e domiciliado Rua Shinzaburo Mizutani, 880, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Agripino Gomes Ramos e de Cleonice de Morais Ramos. JULIA-
NA EDITH NEVES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão gerente, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 097,FLS.156-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (15/11/1994), 
residente e domiciliada Rua Mateus Soares, 116, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jurandi Ferraz de Sousa e de Isaura Neves 
Fagundes de Sousa.

EDVALDO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão apontador, nascido 
em Solânea, Estado da Paraíba (CN:LV.A/003.FLS.267V CACIMBA DE DENTRO/PB), 
Solânea, PB no dia onze de agosto de mil novecentos e setenta e sete (11/08/1977), 
residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 34, casa 02, Jardim São Gonçalo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco dos Santos e de Maria Ferreira dos 
Santos. MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Cacimba de Dentro, Estado da Paraíba (CN:LV.A/011.FLS.286V-CA-
CIMBA DE DENTRO/PB), Cacimba de Dentro, PB no dia seis de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (06/11/1986), residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 34, 
casa 02, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Teotônio 
da Silva e de Irene Pereira da Silva.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

ROBSON CHAVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Resende, Estado do Rio Janeiro (CN:LV.A/003.FLS.264-1º DISTRITO DE RE-
SENDE/RJ), Resende, RJ no dia vinte de julho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(20/07/1985), residente e domiciliado Rua Ponta de Lucena, 118, Jardim Marabá, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vantuil e de Maria Edna Chaves Santos 
Oliveira. THAINA DA SILVA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão técnico em 
edifi cações, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/106.FLS.123-TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa 
e seis (22/01/1996), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 118, Jardim Mara-
bá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Rogério de Almeida e de Marinalva 
Ribeiro da Silva de Almeida.

VERISVALDO HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido em Gongogi, Estado da Bahia (CN:LV.A/007.FLS.173-ARATACA/BA), 
Gongogi, BA no dia três de março de mil novecentos e oitenta (03/03/1980), residen-
te e domiciliado Rua Morubixaba, 440, apartamento 03, bloco 01, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Domingos Henrique e de Alda Maria dos Santos. 
DOMENICA FONSECA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
atendimento, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.
195-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos 
e oitenta (26/06/1980), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 440, apartamento 03, 
bloco 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio dos Santos e de 
Neide Aparecida Fonseca dos Santos.

CRISTIANO JOHNSON FERREIRA MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão coorde-
nador, nascido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.400-VILA 
PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e sete 
(03/07/1987), residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 176, bloco 03, apartamento 02, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Adeil-
ton Leite Ferreira e de Vanderleia Ferreira Machado. JESSICA APARECIDA BARBOSA 
LESTE, estado civil solteira, profi ssão supervisora de atendimento, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/091.FLS.278V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de março de mil novecentos e noventa e um (05/03/1991), residente e domiciliada 
Rua Waldemar Mancini, 99, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo Barbosa 
Leste e de Cleodenir Toninho dos Reis Leste.

RAFAEL VILELA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em São Paulo - 
Capital (CN:LV-A-051,FLS.090-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (30/12/1986), residente e domiciliado Rua 
Guilherme Valencia, 130, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelio Francisco Vilela e de Ana Maria da 
Silva Vilela. MARCELA APARECIDA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-073,FLS.164V-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (29/04/1989), 
residente e domiciliada Rua Guilherme Valencia, 130, bloco A, apartamento 24, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Jose de 
Freitas e de Vera Aparecida de Freitas.

ANTONIO FERNANDO SANTOS BARROS, estado civil divorciado, profi ssão militar re-
formado, nascido em Aracaju, Estado de Sergipe, Aracaju, SE no dia dez de novembro 
de mil novecentos e sessenta e um (10/11/1961), residente e domiciliado Rua Rolan-
te, 131, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dias Barros e de 
Maria do Socorro dos Santos Barros. SUZANA FERNANDES, estado civil divorciada, 
profi ssão aposentada, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito 
de agosto de mil novecentos e cinquenta e nove (18/08/1959), residente e domiciliada 
Rua Rolante, 131, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Quintino 
Fernandes e de Maria Jose Rezende.

RAFAEL LUIS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão churrasqueiro, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-246,FLS.174-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezoito de julho de mil novecentos e oitenta e oito (18/07/1988), 
residente e domiciliado Rua Laurentino Xavier dos Santos, 595, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Luis de Souza e de Vânia Costa de Souza. GA-
BRIELA DO NASCIMENTO QUIEM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-261,FLS.236V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de outubro de mil novecentos e noventa e seis (13/10/1996), residente e 
domiciliada Rua Laurentino Xavier dos Santos, 595, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Guilherme Nunes Quiem e de Sonia Maria Leite Quiem.

FÁBIO FERREIRA FETI, estado civil solteiro, profi ssão programador, nascido em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/175.FLS.199-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e setenta e sete (04/09/1977), 
residente e domiciliado Rua Morubixaba, 712, bloco goiás, apartamento 98, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Messias Feti e de Norvinda Ferreira Feti. TÂNIA 
SOMBRA DA SILVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente de coordenação, nas-
cida em neste Distrito (CN:LV.A/016.FLS.085V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e sete (18/09/1977), residente e domici-
liada Rua Morubixaba, 712, bloco goiás, apartamento 98, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Sombra da Silveira e de Maria Vilma de Lima Silveira.

ALEXANDRE OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de farmá-
cia, nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A 129,FLS.229V-BELA 
VISTA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis 
(01/01/1986), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 154, bloco 03, apartamento 
201, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Francisco da Cos-
ta e de Maria Aparecida de Oliveira. JESSICA DOS SANTOS CANDIDO, estado civil 
solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A 
148,FLS.147V-IPIRANGA/SP, São Paulo, SP no dia dois de abril de mil novecentos e 
noventa e um (02/04/1991), residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, 154, bloco 
03, apartamento 201, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Luiz 
Candido e de Maria Perpetua dos Santos Candido.

GEOVANE MAIOTO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico de farmácia, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.121 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e quatro (19/05/1994), residente e domi-
ciliado Rua Senador Amaral Furlan, 193, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Mauro Benedito Cunha dos Santos e de Sueli Perpétua Maioto dos Santos. ALES-
SANDRA NOGUEIRA NOVAES, estado civil solteira, profi ssão esteticísta, nascida em Er-
melino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.248-ERMELINO MATARAZZO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa e três (20/03/1993), residente 
e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 193, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Sousa Novaes e de Rosangela Miguel Nogueira.

ANDERSON DE JESUS VERGILIO, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial eletricista de 
manutenção predial, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.
175-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta 
e sete (06/03/1977), residente e domiciliado Rua Serrana, 1243, casa 04, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido Vergilio e de Angelica Pinheiro de 
Jesus. KELLY ROBERTA VIANA VITOR, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/049.FLS.083V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
setembro de mil novecentos e oitenta (08/09/1980), residente e domiciliada Rua Serrana, 
1243, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Moreira 
Vitor e de Eunice Viana Vitor.

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: WILLIAM CARDOSO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão jardineiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (27/10/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Moises Cardoso Silva e de Dirce Mariano. A pretendente: DENISE APARECIDA 
RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, 
no dia doze de maio de mil novecentos e sessenta e cinco (12/05/1965), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Rodrigues e de Zilda Almeida Rodrigues.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE DO CARMO MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Evaldo Miranda e de Cicera do Carmo Miranda. A 
pretendente: REGIANE RODRIGUES DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/03/1985), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Gomes de Jesus e de Denise Aparecida Rodrigues de Jesus.

O pretendente: RIVALDO FARIA DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão tatuador, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (05/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Rivaldo Claudino de Assis e de Maria Aparecida de Souza. A pretendente: 
BEATRIZ LOURENÇO DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (03/07/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vadilson de Andrade e de Rita de Cassia de Silva Lourenço.

O pretendente: SIDNEY OLIVEIRA LIMA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
programador, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/04/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geovane Lima de Santana e de Patricia de Oliveira Mendes. 
A pretendente: THAINA DA SILVA GALHAS, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Nascimento Galhas e de Edna Francisca da Silva.

O pretendente: RAIMUNDO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Ribeira do Pombal, BA, no dia (27/10/1968), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Marques dos Santos e de Joana Valdete de 
Oliveira. A pretendente: EDILMA REIS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Ribeira do Pombal, BA, no dia (20/03/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton dos Santos Reis e de Maria Josefa dos Santos Reis.

O pretendente: WILLIAM ROBERTO ANTONIO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente de Call Center, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Roberto Soares e de Maristela Antonio. A 
pretendente: THAIS RIBEIRO DE CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (30/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mauricio Ricardo de Camargo e de Maria de Fatima Almeida Ribeiro de Camargo.

O pretendente: JOSÉ BOMFIM DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão co-
zinheiro, nascido em Olindina, BA, no dia (15/06/1967), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julieta Maria da Conceição. A pretendente: JAILDA DA 
ROCHA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão saladeira, nascida em Itapicuru, BA, 
no dia (15/12/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Xavier de Almeida e de Brigida Pereira da Rocha.

O pretendente: JOÃO PAULO GALVÃO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Batista Galvão e de Maria Galvão. A pretendente: TAMIRYS DAS 
NEVES CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/01/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Wilson Cordeiro e de Lindinalva Lina das Neves Cordeiro.

O pretendente: ALBERTO SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Itapé, BA, no dia (09/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Roberto Pereira de Souza e de Lusinete Florencio dos Santos. A 
pretendente: CLAUDIANA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Palamares, PE, no dia (07/11/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Cicera da Silva.

O pretendente: EDSON PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de cad, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/04/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira de Souza e de Etelvina Pereira de Souza. A 
pretendente: CLEONICE FRANCISCA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Inajá, PR, no dia (27/06/1975), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Francisco de Souza e de Maria Vitória de Souza.

O pretendente: ADEILTON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em 
eletronica, nascido em Garanhuns, PE, no dia (08/09/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. A 
pretendente: TALITA FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luis Cipriano de Souza e de Eloi Ferreira Souza.

O pretendente: DARYUS PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Poá, SP, no dia (26/03/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Oswaldo de Souza Junior e de Elizete Pereira da Silva Souza. A pretendente: 
MARIANA RITA MERLI, estado civil solteira, profi ssão bancaria, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (30/10/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Mario Merli e de Maria Helena Vieira.

O pretendente: WÉVERTON DEOLINDO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (24/10/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aguinaldo de Oliveira e de Renata Aparecida Deolindo. A 
pretendente: MICHELE CRISTINA GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edileusa Maria Gomes.

O pretendente: RUAN FERNANDES DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Timbauba, PE, no dia (02/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ramon Elizio Ribeiro dos Santos e de Edivania Maria da Silva. 
A pretendente: MICHELI CARDOSO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão vendedo-
ra, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/06/1995), residente e domiciliada neste distritos, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Edmilson Moraes Rodrigues e de Vanuza Rodrigues Cardoso.

O pretendente: THIAGO FERREIRA DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/2001), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdimeri Ferreira de França e de Maria Eva Rodrigues 
de Souza. A pretendente: SUÉLEN MAYUMI SUGIMITSU, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Suzano, SP, no dia (27/03/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Masaharu Sugimitsu e de Erika Marina Gomes.

O pretendente: DIEGO COSME SANTOS ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Matinha, MA, no dia (21/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldeilson Batista Rocha e de Simone Silva Santos. A 
pretendente: NANCÍ DAS NEVES NUNES, estado civil divorciada, profi ssão baba, nascida 
em Jaboatão, PE, no dia (03/03/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Joaquim Sebastião Nunes e de Ligia Maria da Silva.

O pretendente: DANIELA DOS SANTOS CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/10/1981), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo do Nascimento Carvalho e de Maria Aparecida 
Luiz dos Santos Carvalho. A pretendente: ROSELI FERREIRA BOMBINI, estado civil 
solteira, profi ssão bar tender, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Luiz Bombini e de Maria José 
do Carmo Ferreira Bombini.

O pretendente: OLIVEIROS DE FREITAS LUCIO, estado civil solteiro, profi ssão coordena-
dor pedagogico, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oliveiros Lucio Neto e de Marluci Gomes Freitas. A 
pretendente: VANESSA RIBEIRO HONORATO, estado civil solteira, profi ssão consutora 
comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1992), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo de Lima Honorato e de Catia Cilene Ribeito 
da Silva Honorato.

O pretendente: VALDENOR JOSE BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Petrolina, PE, no dia (12/01/1961), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Basilio de Souza e de Maria Martiniana de Souza. A pretendente: 
ELISA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Petrolina, PE, no dia (02/12/1961), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ulisses Mendes da Silva e de Maria Clara da Conceição.

O pretendente: EDIMAR FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/02/1982), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Fernandes da Silva e de Sueli Santos Silva. A pretendente: 
ANDREIA PEREIRA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (16/10/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Wilson Pereira de Araujo e de Neusa Tobias Pereira de Araujo.

O pretendente: DIEGO AMARAL FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Vitória da Conquista, BA, no dia (02/07/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando José Moreira Fernandes e de Joana Amaral 
dos Santos. A pretendente: GÉSICA PAULA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Lourenço da Mata, PE, no dia (08/04/1986), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto da Silva e de Maria de 
Jesus Gonçalves da Silva.

O pretendente: JOÃO VICTOR LOPES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Charlles Adriano Lopes de Lima e de Ana Cristina Lopes 
da Silva. A pretendente: SIBELE BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/07/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Silvino Francisco Andre da Silva e de Ester Batista.

O pretendente: VITOR VIANER RODRIGUES PEIXOTO, estado civil solteiro, profi ssão 
supervisor de logistica, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (06/07/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vianer Souza Peixoto e de Or-
tência Maria Rodrigues Peixoto. A pretendente: KAROLINE BANDEIRA GRISOSTOMO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/02/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Batista 
Grisostomo e de Maria Diomar Dias Bandeira Grisostomo.

O pretendente: THIAGO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão carpiteiro, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (20/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maria Lindaci Pereira. A pretendente: JULIETE SILVA FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Araci, BA, no dia (05/09/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Sousa Ferreira e de Josenilda Santos da Silva.

O pretendente: ORLANDO ALVES DE MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão esfi heiro, 
nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (13/12/1969), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Paes Landim e de Gessi Alves de Macedo. 
A pretendente: DÉBLIA ALVES PAES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (12/08/1971), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ivaldo José Alves e de Anatalia Dias Alves.

O pretendente: CLEITON VIEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/03/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberico Soares de Souza e de Nailza Santos Vieira 
de Souza. A pretendente: BIANCA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/2000), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Pereira dos Santos e de Adail Aparecida Santos.

O pretendente: DAVID EUGENIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/07/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Eugenio da Silva e de Maria Antonieta Bento 
da Silva. A pretendente: ROSANA CLAUDIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão promotora de vendas, nascida em Barueri, SP, no dia (27/11/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito dos Santos e de Deonila 
Lopes dos Santos.

O pretendente: MARCOS ANDRÉ BARBOSA TENÓRIO, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido em Arapiraca, AL, no dia (07/07/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ferreira Tenorio e de Maria Aparecida Barbosa 
Tenorio. A pretendente: ANDRESSA FÁRIDA ALMEIDA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Juazeiro, BA, no dia (23/06/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luís Augusto Pereira dos Santos e de 
Maria Ocilene Almeida Silva dos Santos.

O pretendente: ROMENIQUE ROSALVO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão es-
tudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/12/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rosalvo da Silva e de Lindra Nilza Teixeira da 
Silva. A pretendente: CAMILA DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/09/1988), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Galdino da Silva e de Maria da Conceição Silva.

O pretendente: ALESSANDRO SCHNEIDER, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/12/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rudi Schneider e de Leocardina Rosa Schneider. 
A pretendente: ANA CAROLINE TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Lima Teixeira e de Diva Coutinho.

O pretendente: VAGNER LOPES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/08/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Lopes de Lima e de Maria Amara dos Santos. A pretendente: 
LEIDIENE SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida 
em Aracaju, SE, no dia (18/04/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Roberto de Oliveira e de Maria Zilza Santos Silva.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Limeira da Silva e de Perciliana Ferreira de 
Souza. A pretendente: SUELI DOS SANTOS ELIAS, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
em imobilização ortopedica, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Elias e de Odete Senhorinha 
dos Santos Elias.

O pretendente: ALEX BEZERRA DA SILVA MUÑOZ, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de expedição, nascido em Palmeira dos indios, AL, no dia (17/11/1983), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves da Silva e de Marlene 
Bezerra da Silva. A pretendente: EDILAINE SILVA DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1983), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Silva de Souza e de Eliete Silva de Souza.

O pretendente: SULLIVAN BRANDÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão lavador 
de autos, nascido em Guarulhos, SP, no dia (12/05/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Mario da Silva e de Eunice de Jesus Brandão Silva. 
A pretendente: RENATA APARECIDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/1985), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gerson Pereira da Silva e de Vera Alice da Silva.

O pretendente: OLIVER ADRIANO DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Garanhuns, PE, no dia (14/06/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Orlando Ferreira da Silva e de Maria José da Silva 
Ferreira. A pretendente: ATHAÍS REGIS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão super-
visora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/08/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Regis da Silva e de Maria Lucia de Moura Silva.

O pretendente: UESLI DOS SANTOS PLACIDO, estado civil solteiro, profi ssão monta-
dor, nascido em Simões Filho, BA, no dia (29/08/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Bosco Placido e de Sara Rodrigues dos Santos. A 
pretendente: JAILANE DE JESUS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Itubera, BA, no dia (21/05/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jailton de Jesus Santos e de Gilneide Matos de Jesus.

O pretendente: DHEMISON GOMES FRANCELINO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em Atalaia, AL, no dia (12/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Francelino Alves e de Irailda Gomes da Silva. A 
pretendente: CAROLINA PEREIRA BRITO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/03/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Valdir Brito e de Helena Pereira de Brito.

O pretendente: ALBERTO LUIZ GOMES MELLO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1991), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir dos Santos Mello e de Vera Lúcia Gomes Mello. A 
pretendente: MARIA JOSE TIMOTEO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Carapicuida, SP, no dia (01/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas Timoteo da Silva e de Maria Ozana da Silva.

O pretendente: DIOGO VIEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco dos Santos e de Adeni Vieira Dias. A pretendente: 
KAREN CRISTINE TAMANDARE LIMA, estado civil solteira, profi ssão promotora de 
vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/11/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson Lima e de Zildinalia Tamandare Lima.

O pretendente: JONES EVANGELISTA GOMES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/06/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noelio Evangelista de Sousa e de Clarice Gomes 
da Silva. A pretendente: MARIANE CAMILA DE FREITAS VALEIS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/02/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Camilo Lellis Valeis e de Helia Marcia de Freitas.

O pretendente: RODRIGO DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de loja, 
nascido em Camaragibe, PE, no dia (08/01/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Dias da Silva Filho e de Maria Luiza Paula. A pretendente: 
MICHELE SOUZA BOTO, estado civil solteira, profi ssão gerente de loja, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (28/10/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Jose Boto e de Luzia de Souza Santos Boto.

O pretendente: EUZEBIO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido em 
Juquiá, SP, no dia (16/08/1959), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Marcelina Lopes. A pretendente: GERALDA SALVADOR NOGUEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1970), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Nogueira e de Geralda Vicentina Nogueira.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: VALMIR NEPOSIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Palmeira dos Índios - AL (Registrado Distrito de Canafi stula), no dia (27/01/1975), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Neposiano da Silva 
e de Adalgisa Maria da Silva. A pretendente: MARIA DILCE DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão faxineira, nascida em Caetes - PE, no dia (25/03/1971), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Reinaldo da Silva e de Quitéria Alice da Conceição.

O pretendente: CLARISVALDO BONFIM JARDIM, estado civil divorciado, profi ssão gerente 
comercial, nascido em Ituaçu - BA, no dia (26/09/1961), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Abdias de Oliveira Jardim e de Geni Bonfi m Jardim. A pretendente: 
SUELEN SILVA DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, 
Ermelino Matarazzo - SP, no dia (06/02/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Josemir Nascimento de Freitas e de Ana Paula da Silva.

O pretendente: LUIZ ANTONIO DE SOUSA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão operador loja 
de supermercado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (12/07/1989), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio de Sousa e de Cleusa Maria 
Ferreira. A pretendente: JOSIANE CRISTINA DA SILVA BARBOSA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Santo André - SP, no dia (09/02/1979), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edebaldo Barbosa e de Dalva da Silva Barbosa.

O pretendente: ARNALDO PINHEIRO DO RÊGO SOARES, estado civil divorciado, profi s-
são auxiliar administrativo, nascido em Recife - PE (Registrado Distrito de Varzea), no dia 
(24/01/1964), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evaldo Pinheiro 
Soares e de Avani do Rêgo Soares. A pretendente: ROSIMEIRE ABROSIO GOMES, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Terra Boa - PR, no dia (13/08/1968), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Tomaz Gomes Luque e de 
Lenice Ambrosio Gomes.

O pretendente: ALEXANDRE EMANUEL GONÇALES PAGONE, estado civil divorciado, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (02/11/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Salvatore Pagone e de Berenice Espinosa 
Gonçales Pagone. A pretendente: KELCIONE REIS PINTO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de cobrança, nascida em Ubá - MG, no dia (23/06/1977), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edgar Neves Pinto e de Magna Reis Pinto.
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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

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
Distrito São Miguel Paulista

Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JEFFERSON PEREIRA DE CARVALHO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Odvaldo Boga de Carvalho e de Ruth Pereira 
dos Santos Carvalho. A pretendente: TALITA SOUZA ANASTACIO, profi ssão: 
recreacionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/08/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Anastacio 
e de Maria de Fatima Souza Anastacio.

O pretendente: FÁBIO MÁRCIO SANTOS SOBRINHO, profi ssão: policial militar, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Milton Almeida Sobrinho e de Lindaura Santos 
Sobrinho. A pretendente: DÉBORA RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: empresária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Diorama, GO, data-nascimento: 02/02/1973, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moacyr Ribeiro da Silva e de Maria Ronan de 
Carvalho.

O pretendente: JEAN MOURA CUPERTINO, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: divorciado, naturalidade: 6º Ofício de Aracaju, SE, data-nascimento: 29/04/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josué Cupertino dos Santos e de 
Enivalda Moura Cupertino. A pretendente: FRANCILEUDE DA SILVA OLIVEIRA, 
profi ssão: auxiliar de vida escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Marianopolis. 
Pedreiras, MA, data-nascimento: 27/06/1982, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de José Batista de Oliveira e de Maria das Graças da Silva Oliveira.

O pretendente: AMILTON SANTOS AMPARO, profi ssão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaibó-Munic. Jequié, BA, data-nascimento: 
21/11/1977, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Jesus 
Amparo e de Jailda Santos Amparo. A pretendente: IOLENE PEREIRA JESUS, 
profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 
19/02/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Ribeiro Jesus e de 
Maurina Pereira dos Santos.

O pretendente: EDSON ALCANTARA DE SOUSA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 11/05/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Correia de Sousa e de Maria Amélia de 
Alcantara Sousa. A pretendente: DANIELI DA SILVA FRANÇA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Antonio de França e de Maria das Neves 
da Silva.

O pretendente: FABIANO FRANCE RAMIRO, profi ssão: tec.telecomunicação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fabio Eduardo Ramiro e de Marli France dos 
Santos. A pretendente: CINTIA DE SOUZA VALADÃO, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: Crisópolis, BA, data-nascimento: 26/05/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celso de Jesus Valadão e de 
Gilmaria de Souza Santos.

O pretendente: ALAN DE OLIVEIRA ROCHA, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Claudio Ribeiro da Rocha e de Suze Cleide Gomes de 
Oliveira. A pretendente: CAROLINA APARECIDA ALMEIDA DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1995, 
residente e domiciliada em Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Antonio Mauricio dos Santos e 
de Edvania Gonçalves de Almeida.

O pretendente: EVERTON BARROS DE CARVALHO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvio Lima de Carvalho e de Eunice da Silva 
Barros de Carvalho. A pretendente: GIOVANNA RIBEIRO DE ANDRADE, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Joaquim de 
Andrade e de Sônia Ribeiro de Andrade.

O pretendente: GILVAN DOS SANTOS ROCHA, profi ssão: desenho de interiores, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Itapetinga, BA, data-nascimento: 07/08/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Damásio Rodrigues Rocha e de 
Vera Lúcia Silva dos Santos. A pretendente: RAQUEL LORENA DUARTE, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/03/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Theodoro 
Duarte e de Laura Aparecida Lorena Duarte.

O pretendente: CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: operador de 
jumbo, estado civil: solteiro, naturalidade: Itiuba, BA, data-nascimento: 24/02/1977, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedrina Gonçalves dos Santos. 
A pretendente: IDAIANE EVANGELISTA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 09/10/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Isaias Evangelista de Souza e de Silvandira 
Duarte da Silva.

O pretendente: SERGIO ZULZKE, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1963, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Adercio Zulzke e de Lilia Checan Zulzke. A pretendente: MAGALI 
MARIA DOS SANTOS, profi ssão: aposentada, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1963, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Cipriano dos Santos e de Inês Maria de Souza Santos.

O pretendente: ALEX COELHO CAVALCANTE, profi ssão: conferente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 24/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonçalves Cavalcante e de 
Valdete Coelho dos Santos. A pretendente: GISELE DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/03/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francinildo Modesto da 
Silva e de Geralda Francisca de Oliveira Silva.

O pretendente: VANELSON BERNARDO DE ARAÚJO, profi ssão: vigilante de base, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Esperança, PB, data-nascimento: 03/09/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Mariano de Araújo e de 
Maria Sônia Bernardo de Araújo. A pretendente: MARINARA MARI NASCIMENTO 
FIGUEIREDO, profi ssão: auxiliar de classe, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Arnaldo Alves Figueiredo e de Jocicleide do Nascimento Alves Figueiredo.

O pretendente: ISRAEL DE SOUSA PEREIRA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paulistana, PI, data-nascimento: 15/07/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Raimundo de Sousa e de Maria dos Humildes Pereira. 
A pretendente: ANA VITORIA LOPES DE SOUZA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Ronaldo Leoncio de Souza e de Cleonice 
Lopes Araujo.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Jose da Silva e de Selma Luciana 
dos Santos Silva. A pretendente: GABRIELLE LIMA FERREIRA, profi ssão: assistente 
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
19/04/1998, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Dirceu Rodrigues 
Ferreira e de Iranete Soares de Lima.

O pretendente: ANTONIO LUIZ FREITAS DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pau dos Ferros, RN, data-nascimento: 15/06/1966, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Luiz da Silva e de Angelita Alves de 
Freitas. A pretendente: VALDECI ROSA DA SILVA, profi ssão: aposentada, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itiuba, BA, data-nascimento: 08/05/1954, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Guilhermina Rosa da Silva.

O pretendente: ALEXANDER DOS SANTOS LANDIM, profi ssão: ajudante de 
serviços diversos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/08/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose de Sousa Landim 
e de Vera Antunes dos Santos. A pretendente: CARLA MARIANE DA SILVA COSTA, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rosilene 
da Silva Costa.

O pretendente: ROBSON EDUARDO SOARES PÉROLA, profi ssão: auxiliar de 
enfermagem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fabio Maurus Pérola 
e de Alessandra Soares dos Santos. A pretendente: JULIANA FERREIRA SALVIANO 
DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 14/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Daniel 
Salviano da Silva e de Simone Ferreira da Silva.

O pretendente: GABRIEL LIMA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Souza da Silva e de Maria Julia Lima 
da Silva. A pretendente: BRUNA SANTANA DE SOUZA, profi ssão: recuperadora de 
crédito, estado civil: solteira, naturalidade: Gandu, BA, data-nascimento: 08/07/2001, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Santos de Souza e de 
Tatiane dos Santos Santana.

O pretendente: JOSÉ VALDEQUE CORREIA NASCIMENTO, profi ssão: consultor técnico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Vila de Batinga-Munic. Itanhém, BA, data-nascimento: 
17/11/1968, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Almerindo Dias do Nascimento 
e de Elza Correia do Nascimento. A pretendente: JANICLEIDE NAZÁRIO DE SOUZA, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Tacaratu, PE, data-nascimento: 
04/10/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria do Carmo de Souza.

O pretendente: JONATHA DA CRUZ SANTOS, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 21/07/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Carlos da Conceição Santos e de Genália Araújo da Cruz. A 
pretendente: JAYNE LIMA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Souza da Silva e de Maria Júlia Lima dos Santos.

O pretendente: JAILTON RIBEIRO DA CUNHA FILHO, profi ssão: analista de PCP, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jailton Ribeiro da Cunha e de Dirce 
Selini da Cunha. A pretendente: ANA JANAINE GOMES DE MEDEIROS, profi ssão: 
analista contábil senior, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/11/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Agenor 
Minervino de Medeiros e de Maria Janete Gomes de Medeiros.

O pretendente: DIEGO LEITE DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edinoel Leite dos Santos e de Josefi na Alves Gundim Leite dos 
Santos. A pretendente: TÂNIA BASTOS BARBOSA, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Caetano Barbosa e de 
Flaviana Bastos.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SANTOS DA SILVA, profi ssão: operador de loja, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Jose das Silva e de Maria Milena dos Santos. 
A pretendente: RAISSA BATISTA DANTAS, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1999, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Rubens Vieira Dantas e de Luciana Rosa Batista Dantas.

O pretendente: JEKSON AQUINO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cedro, PE, data-nascimento: 06/01/1992, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Aquino Miguel da Silva e de Maria Angelita da Silva. A pretendente: DÉBORA 
ROSANA DOS REIS SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: Várzea da Palma, MG, data-nascimento: 05/01/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Ildeu Azevedo dos Reis e de Maria Valdete Santos Azevedo.

O pretendente: DOMÍCIO ALVES DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: assistente de 
faturamento, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/12/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Domício Alves dos 
Santos e de Rosemary Ferreira Alves dos Santos. A pretendente: DANIELA VIANA 
GONÇALVES, profi ssão: secretária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/03/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Gonçalves e de Maria Dorcelina Viana Gonçalves.

O pretendente: RAFAEL SILVA SIQUEIRA, profi ssão: assistente de gerencia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Abilio Siqueira e de Angela Maria 
da Silva Torres Siqueira. A pretendente: ELIZENE DO CARMO PARDINHO, profi ssão: 
auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domingos 
Pereira Pardinho e de Maria do Carmo Pardinho.

O pretendente: YOHANES LOPES GONÇALVES, profi ssão: analista de sistema, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Donizete Jose Gonçalves e de Iraci Melana 
Lopes Gonçalves. A pretendente: GRAZIELA BITENCOURT DE SOUZA, profi ssão: 
assistente fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Isaías do Carmo de 
Souza e de Lenice Caetano Bitencourt de Souza.

O pretendente: JONAS DE LAU MARTINS, profi ssão: servidor público municipal, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Martins Neto e de Rosineide 
de Andrade de Lau. A pretendente: CAMILLA DUARTE FERNANDES, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gildenberg 
Silva Fernandes e de Maria Iris Duarte Pereira Fernandes.

O pretendente: FLÁVIO TEIXEIRA SANTOS, profi ssão: eletricista de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/04/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lídio Alves dos Santos e de Maria 
Eniece Teixeira Santos. A pretendente: TAMIRIS FERNANDA GONÇALVES NUNES, 
profi ssão: servidora pública municipal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 19/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Donisete Pereira Nunes e de Sueli Gonçalves Pereira Nunes.

O pretendente: ANTONIO GERALDO PEDREIRA GONÇALVES JUNIOR, profi ssão: 
analista de prevenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 
09/03/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Geraldo 
Pedreira Gonçalves e de Neuza Oliveira Rios. A pretendente: TALITA ANDRADE 
SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 06/09/1994, residente e domiciliada em Suzano, SP, fi lha 
de Heleno José da Silva e de Jurema Andrade Silva.

O pretendente: LUIZ GUILHERME BISPO DA CUNHA, profi ssão: engenheiro mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Bispo da Cunha e de 
Marina Celia Pinto da Cunha. A pretendente: KARIMA ABDUL FATTAH, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
11/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ziad Abdul Fattah e de 
Elaine Montanhe Ferreira Abdul Fattah.

O pretendente: ANACLEON DA SILVA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campos Sales, CE, data-nascimento: 09/07/1970, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cicero Pedro da Silva e de Raimunda Nogueira da Silva. A pretendente: 
RAQUEL OLIVEIRA DE ALMEIDA, profi ssão: funcionária pública estadual, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1970, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Valter Ferreira de Almeida e de Maria Oliveira de Almeida.

O pretendente: KENECHUKWU ANTHONY EKPECHI, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Onitsha-Nigeria, data-nascimento: 14/02/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Micheal Ekpechi e de Josephine Ekpechi. A pretendente: 
LECIANA MARIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar de necrópsia, estado civil: solteira, 
naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 26/02/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Francisco dos Santos e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: DANIEL DANTAS DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Severino Antonio da Silva e de Luciana Alencar Dantas da 
Silva. A pretendente: THAIS SANTOS LIMA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Dias de Lima e de Patricia de Jesus Santos Lima.

O pretendente: WILLIAM RODRIGUES DE ALCANTARA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 24/05/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sabino de Alcantara 
Neto e de Luciana Rodrigues. A pretendente: CAROLINE RIBEIRO DOS SANTOS, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos 
Batista dos Santos e de Marcia Ribeiro.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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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: CARLOS ALBERTO RAFANINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
mecânico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/10/1983, resi-
dente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Jose Roberto Rafanini e de 
Cleusa Aparecida da Silva Rafanini. A pretendente: SUELEN FERREIRA DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente social, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 19/02/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo SP, fi lha de Claudio Francisco dos Santos e de Marlene Ferreira Lima dos Santos.

O pretendente: DIEGO ROMERO HERNANDES, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/09/1993, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Romero Hernandes Junior 
e de Raquel Martins Estanqueiro. A pretendente: NATALIA DA SILVA EVANGELISTA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão dentista, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 28/09/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Evanildo Evangelista e de Selma Silva Bonfi m Evangelista.

O pretendente: PHILIPE GARCIA AIOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão admi-
nistrador, estado civil solteiro, nascido em Sorocaba - SP, no dia 19/11/1985, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Aiosa e de Sandra 
Regina Garcia Aiosa. A pretendente: FERNANDA PEREIRA DIAS BARBOZA DA SILVA, 
de nacionalida de brasileira, profi ssão bacharel em direito, estado civil solteira, nascida 
em Santos - SP, no dia 07/04/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Estenio Barboza da Silva e de Manoela Pereira Dias.

O pretendente: LEANDRO COVRE, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro, estado 
civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/05/1982, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldevir Covre e de Roseli de Souza Covre. A pretendente: 
ANA PAULA GRENFELL, de nacionali dade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 19/06/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo SP, fi lha de Oscar William Zimbres Grenfell e de Ana Laura Mingardo Grenfell.

O pretendente: MARCO AURELIO DOS SANTOS FERREIRA, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão manobrista, estado civil solteiro, nascido em Belo Horizonte - MG, no 
dia 08/08/1982, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jones 
Catarino Ferreira e de Maria Cecilia Oliveira Santos. A pretendente: TALLITA CRISTYNS 
NOLASCO DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de produção, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/07/1987), residente e domi-
ciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Andreia Nolasco dos Santos.

O pretendente: ALEX BRIAN ALONSO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de negócios, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/04/1992, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Admir de Oliveira 
e de Marjorye Elizabeth Martoni Alonso Oliveira. A pretendente: MARIANE LUCAS DE ME-
NEZES, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente administrativo, estado civil solteira, 
nascida em Esplanada - BA, no dia 16/02/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo SP, fi lha de Denival Cezar Dantas de Menezes e de Marcia de Jesus Lucas.

O pretendente: RODNEY ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 30/03/1982, residente e domiciliado nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lho de Izabel Alves Calafati. A pretendente: BIANCA GOUVEIA 
BOCICOVAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão contadora, estado civil solteira, 
nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 20/04/1984, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lha de João Rogério Bocicovar e de Iclair Gomes Gouveia.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
soldador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/02/1983, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Inacio de Araujo e de Maria 
José Francisca da Conceição Araujo. A pretendente: GRAZIELE CRISTIANE TULINI, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão ajudante de cozinha, estado civil divorciada, nascida em 
Mineiros do Tietê - SP, no dia 10/10/1987, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Nelson Sebastião Tulini Filho e de Ivanil Aparecida dos Santos Tulini.

O pretendente: WILLIAN BONIFÁCIO PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de seguros, estado civil solteiro, nascido em Caieiras - SP, no dia 29/04/1992, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Wagner Pinheiro e de 
Marcia Bonifacio Pinheiro. A pretendente: ANDRESSA DE SOUZA PRADO, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão analista de marketing, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 14/07/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wilson Roberto Prado e de Angela Alves de Souza.
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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: FRANK CHAO CHIEN TANG, de nacionalidade brasileira, engenheiro, 
divorciado, nascido na China, no dia 18/12/1941, residente e domiciliado nos Estados 
Unidos, fi lho de Tang Yeh Chun e de Georgette Yan Nan Tang. A pretendente: FRAN-
CILETE MARTINS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, do lar, solteira, nascida 
em Unaí, MG, no dia 09/03/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Anisio Martins de Oliveira e de Dorvalina Francisca Ribeiro.

O pretendente: SILVIO ANTONIO DOS SANTOS, profi ssão: operadeor de máquina 
de acabam, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/09/1967, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Antonio dos 
Santos e de Maria Ribeiro dos Santos. A pretendente: MARIA LUZINEIDE SANTOS 
CARDOSO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Floresta Azul, BA, 
data-nascimento: 11/11/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Gonzaga Cardoso e de Maria de Jesus Santos.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de informática, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elizete Meira dos Santos Shimabukuro. A 
pretendente: VANESSA SOUZA BARBOSA, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/10/1993, residente e domiciliada em 
Guarulhos, SP, fi lha de Francisco Bezerra Barbosa e de Vânia Zeferina Barbosa.

O pretendente: PATRYCK RIBEIRO DA CRUZ, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/07/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Davi Santos da Cruz e de Maria Joseane 
Ribeiro dos Santos. A pretendente: SCHEYLA CHRYSTINA MIRANDA DA SILVA, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/05/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edimalsso 
Soares da Silva e de Dulcineia dos Santos Miranda.

O pretendente: LUÍS ANTÔNIO DE AVILA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/06/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Rodrigues de Avila e de Zelia da Penha de 
Avila. A pretendente: NEUSA MARIA FELIX, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1969, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilton Felix e de Maria de Fatima Lanza.

Jornalista Alexandre Garcia: “A gente tem que respeitar os fatos”.

Na hora que a gente for 
ajudar os fatos, a gente 
estará deturpando-os 

sob o nosso ponto de vista, sob 
a nossa ética. Porque nós não 
somos isentos, neutros, anjos, 
assexuados. A gente tem que 
respeitar os fatos”.

Em entrevista à jornalista 
Roseann Kennedy, no pro-
grama Impressões, que foi ao 
ar ontem (23), na TV Brasil, 
Garcia se revela assustado 
com a militância exercida por 
alguns profi ssionais, desde o 
ambiente acadêmico. “Eu teste-
munhei um professor gritando 
comigo, dizendo que ensina os 
seus alunos a serem militantes 

 ideológicos para combater o 
status quo opressor. Ora, isso 
não é jornalismo, isso é militân-
cia, é partido político”, avalia.

Depois de passar por reda-
ções de grandes veículos de 
imprensa do país - somente na 
TV Globo trabalhou durante 30 
anos -, Alexandre Garcia mi-
grou para o ambiente virtual. No 
Twitter, tem quase 1,6 milhão 
de seguidores, no Youtube, mais 
de 700 mil. Mas ele também 
faz análises políticas para 300 
rádios e 20 jornais, sempre sem 
medo de polêmicas.

Garcia brinca quando é 
perguntado sobre o ambiente 
hostil nas redes sociais. “Que 

agressividade?”, indaga. Ele 
conclui que o problema nesses 
casos é de quem agride.

“O sujeito está gastando os 
humores do corpo dele. Meu 
Deus, que burrice! No jornalis-
mo, a gente não deve se envol-
ver na notícia como não deve 
se envolver nas agressividades. 
O problema do agressor é do 
agressor”, afi rma, ao revelar 
que foi da mãe que guardou 
esse pragmatismo. “Eu falava 
com ela todas as noites, às 
21h30, e um dia eu disse a ela 
que morreu um amigo do pai. Aí 
ela disse: meu fi lho, desculpa, 
mas o Grêmio está entrando 
em campo agora, e mudou de 

assunto”.
Para Alexandre, focar nas 

coisas boas faz bem para o 
coração, o cérebro e o espíri-
to.  O jornalista ressalta que 
preza pelas raízes. “Cultivar 
a vida das famílias é cultivar 
a história do país também. O 
nome disso é patriotismo”, 
diz, relatando que, todo fi m de 
semana, hasteia a bandeira do 
Brasil no topo de sua casa. Na 
entrevista, ele falou, ainda, das 
transformações que o país está 
vivendo, da vitória da direita 
na política e da importância do 
entusiasmo para impulsionar a 
economia no país (ABr).

O jornalismo tem que ser escravo dos fatos
Com mais de 50 anos de profi ssão, o jornalista Alexandre Garcia é taxativo ao afi rmar que “o jornalismo tem que ser escravo dos fatos” e complementa: “os fatos não precisam de ajuda.
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