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“Abraçar é dizer 
com as mãos o 
que a boca não 
consegue, porque 
nem sempre existe 
palavra para dizer 
tudo”.
Mario Quintana (1906/1994)
Jornalista brasileiro
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A ministra da Mulher, 
Damares Alves, afir-
mou que o Brasil “está 

diante do caos da epidemia de 
suicídio”. Para ela, o país pode 
fi car impressionado quando 
tiver números atualizados 
sobre o problema. “É possível 
que a gente se assuste. Que 
a gente esteja entre os cinco 
primeiros no mundo em suicí-
dio e automutilação”, afi rmou. 
Damares ressaltou que há um 
fenômeno dessas ocorrências 
entre crianças. 

“Nós temos registro de crian-
ças de seis anos no Brasil que 

Damares Alves alerta:
Brasil está enfrentando 
“epidemia de suicídio”

se suicidaram. A menina mais 
jovem que conversou comigo, 
que estava se automutilando e 
querendo se matar, tinha sete 
anos”, revelou. Em entrevista à 
jornalista Roseann Kennedy, no 
programa Impressões, que foi 
ao ar ontem (6), na TV Brasil, 
a ministra fez um apelo: “Essa 
geração está em profundo sofri-
mento. Nós vamos ter que enten-
der, saber o que está causando 
esse sofrimento. Essa geração 
não sabe lidar com confl itos”. 

Damares disse ainda que acre-
dita que enfrentar esse tema é 
um desafi o da humanidade e 

que o Brasil já amarga números 
absurdos. Lembrou que o país já 
é o oitavo no mundo, mas que 
o relatório é de um período em 
que havia subnotifi cação. Com a 
nova legislação será obrigatório 
informar suicídio, tentativa e o 
resultado de investigação crimi-
nal que comprove que a pessoa 
optou pela própria morte. A 
automutilação também terá de 
ser registrada.

“Vamos ter que fazer uma 
revisão de valores, ir para a 
escola, conversar com os pais, 
trazer todo mundo para esse 
debate. Temos que ter muito 

Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.

cuidado e delicadeza para fa-
lar. Obedecer protocolos. Nós 
precisamos começar a falar 

com os líderes religiosos que a 
oração é importante, a fé nesse 
processo é importante, mas a 

gente também está diante de 
uma questão de saúde mental”, 
alertou Damares (ABr).

O Ministério do Comércio da 
China anunciou que empresas 
do país suspenderam a com-
pra de produtos agrícolas dos 
Estados Unidos. A medida é 
uma resposta ao anúncio do 
presidente americano, Donald 
Trump, sobre novas taxas 
a importações chinesas. A 
China também não descarta a 
possibilidade de impor tarifas 
adicionais aos produtos agrí-
colas importados dos Estados 
Unidos.

No comunicado, Pequim 
afirmou que espera que os 
Estados Unidos cumpram sua 
promessa e criem as condições 
necessárias para a cooperação 
bilateral. A paralisação nas 
compras ocorreu alguns dias 
depois de Trump anunciar no-
vas sobretaxas de 10% sobre 

outros 300 bilhões de dólares 
em produtos importados da 
China. Trump alegou que os 
dirigentes de Pequim não 
cumpriram promessas de au-
mentar o volume de compras 
de produtos agrícolas dos EUA.

As novas tarifas atingem as 
importações que haviam sido 
poupadas até agora e se unem 
às sobretaxas de 25% já impos-
tas sobre 250 bilhões de dólares 
em produtos importados da 
China, país que exporta 500 
bilhões de dólares em bens para 
os Estados Unidos anualmen-
te. O Ministério do Comércio 
chinês afi rmou que as novas 
tarifas americanas representam 
uma “séria violação” na guerra 
comercial travada entre as duas 
maiores economias do mundo 
(ABr).

A China não descarta impor tarifas adicionais aos produtos 

agrícolas importados dos Estados Unidos.

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (6) que a eco-
nomia está dando sinais de 
recuperação e reafi rmou que 
está trabalhando para des-
burocratizar e facilitar a vida 
dos empresários brasileiros, 
ao falar a executivos do setor 
automotivo durante a abertura 
do 29º congresso da Federação 
Nacional de Distribuição de 
Veículos Automotores (Fena-
brave), em São Paulo.

“A economia, como dá sinais 
fortes de reação, devemos sim, 
em grande parte, ao Ministério 
da Economia, que temos a 

Bolsonaro falou a empresário 

do setor automotivo no 

Congresso da Fenabrave,

em São Paulo.

O presidente do Banco Cen-
tral (BC), Roberto Campos 
Neto, disse ontem (6), ao par-
ticipar, em Brasília, de evento 
organizado pelo jornal Correio 
Braziliense, que é preciso fazer 
com que os juros baixos che-
guem na ponta, ao consumidor 
fi nal, e que o cheque especial e 
o rotativo do cartão de crédito 
ainda têm juros muito altos. “O 
grande vilão de hoje são cheque 
especial e rotativo do cartão”, 
enfatizou.

“Quando o banco disponibili-
za um limite para alguém tomar 
dinheiro no cheque especial, há 
um consumo de capital para o 
banco. Quem tem mais dinheiro 
na conta, vai ter um limite de 
cheque especial maior, logo vai 
consumir mais capital. Quem 
usa o produto é basicamente 
a pessoa que ganha até dois 
salários mínimos. Basicamente, 
quem está na parte de baixo 
da pirâmide está pagando para 

Presidente do BC, Roberto Campos Neto.

A venda de veículos no país 
aumentou 12,1% de janeiro a 
julho, na comparação com o 
mesmo período do ano ante-
rior, passando de 1,38 milhão 
de unidades para 1,55 milhão. 
Quando comparadas as vendas 
de julho de 2019 (243,6 mil) 
com o mesmo mês de 2018 
(217,5 mil), houve elevação 
de 12%. Na comparação com 
junho, os licenciamentos au-
mentaram 9,1%. Os dados 
foram divulgados ontem (6) 
pela Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Auto-
motores (Anfavea).

A exportação de veículos 
montados caiu 38,4% de janeiro 
a julho na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 

A venda de veículos passou de 1,38 para

1,55 milhão de unidades.

Pelo menos 148 mil pessoas morreram por causa

do ataque nuclear.

Com uma cerimônia no 
parque da Paz, Hiroshima, no 
Japão, relembrou ontem (6) 
os 74 anos do lançamento da 
bomba atômica sobre a cida-
de, durante a Segunda Guerra 
Mundial. Além de moradores 
da cidade, representantes de 
cerca de 90 países participaram 
do ato e lembraram as milhares 
de vítimas do bombardeio.

Durante seu discurso, o 
prefeito de Hiroshima, Kazumi 

Matsui, afi rmou que os jovens 
não devem ‘desprezar’ a tragé-
dia e a guerra ‘como meros fatos 
do passado’. “Para enfrentar 
nossas circunstâncias atuais e 
conseguir um mundo pacífi co 
e sustentável, devemos trans-
cender as diferenças de status 
ou opinião. Para consegui-lo, as 
gerações vindouras não devem 
desprezar os bombardeios atô-
micos e a guerra como meros 
fatos do passado” (ANSA).

USP é a melhor
latino-americana

O Centro para Rankings Mun-
diais de Universidades dos Emi-
rados Árabes Unidos, classifi cou a 
USP como a 128ª melhor universi-
dade do mundo e a instituição mais 
bem classifi cada da América Lati-
na. As cinco primeiras posições são 
ocupadas pela Harvard, Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts, 
Stanford, Cambridge e Oxford.

TV Brasil/ABr
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Presidente do BC: Juros baixos 
‘precisam chegar’ ao consumidor fi nal

sobe para 21,1%, quando se 
consideram os 10% mais endivi-
dados. Para quem ganha entre 
dois e cinco salários mínimos, 
o comprometimento de renda 
fi ca em 1,62% e aqueles com 
renda entre cinco e 10 salários 
mínimos, 1,21%. 

Com relação à indústria de 
cartões, o presidente do BC 
disse que houve “grande evo-
lução” e que a concentração do 
mercado “diminuiu bastante”.

De acordo com Campos Neto, 
a inadimplência é o principal 
fator para que o crédito ainda 
seja caro no Brasil. Ele explicou 
que isso ocorre porque faltam 
informações sobre o tomador 
de crédito, o que eleva a taxa, e 
que há demora na recuperação 
do crédito quando há inadim-
plência, na comparação com 
outros países. Na sua avaliação, 
o Cadastro Positivo e a imple-
mentação do open banking vão 
diminuir esse problema (ABr).

quem está em cima”, afi rmou, 
destacando que os juros do 
cheque especial estão em cerca 
de 320% ao ano.

Ele disse que tem conversado 
com os bancos para encontrar 
soluções para esse problema. 
Estudo do BC apresentado 

por Campos Neto revela que, 
quanto maior a renda do 
tomador, menor seu com-
prometimento de renda com 
o cheque especial. Entre os 
que ganham até dois salários 
mínimos, o comprometimento 
é de 2,75%. Esse percentual 

China suspende compra 
de produtos agrícolas 
dos Estados Unidos

Hiroshima relembrou 
os 74 anos

da bomba atômica

Para Bolsonaro, 
economia está dando 
sinais de recuperação

frente o nosso [ministro] Paulo 
Guedes. E dia após dia, ele vem 
mostrando ao Brasil que eu 
mudei também, que no passa-
do eu era estatizante”, disse o 
presidente. “O homem evolui 
e eu venho aprendendo muito 
com as pessoas que tenho ao 
meu lado. A maior contribuição 
que podemos dar aos senhores 
é não interferir no seu trabalho, 
é tirar o Estado de cima de 
vocês, é acreditar em vocês”, 
completou.

Entre as ações já realiza-
das pelo seu governo para 
estimular a economia e atrair 
investimentos para o país, 
Bolsonaro destacou a edição da 
MP da liberdade econômica, o 
projeto que propõe mudanças 
para obtenção da habilitação 
para motoristas, a liberação de 
recursos do FGTS para os tra-
balhadores e a MP que garante 
a antecipação do pagamento 
da metade do décimo terceiro 
salário para os aposentados e 
pensionistas todos os anos.

Depois no evento na capital 
paulista, Bolsonaro foi para 
Itapira, no interior do estado, 
onde participou da inauguração 
da nova planta de farmoquímica 
oncológica do grupo Cristália, 
de fabricação de medicamentos 
contra o câncer (ABr).

Venda de veículos 
aumentou 12,1% no 
primeiro semestre

Em relação a julho de 2018, 
a venda para o exterior caiu 
15,7% e ante junho deste ano 
houve aumento de 4,2%.

“Continuamos tendo queda 
nas exportações basicamente 
por conta da Argentina. Este 
mês tivemos um pequeno 
acréscimo de exportações 
para Colômbia e México que 
ajudou a diminuir essa queda, 
mas exportação é um número 
que estamos estimando que 
poderá gerar queda no total 
do ano de cerca de 29%”, afi r-
mou o presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes. Segundo 
a associação, a produção dos 
sete meses de 2019 aumentou 
3,6% ante o mesmo período 
do ano passado, ao passar de 
1,68 milhão para 1,74 milhão 
de veículos produzidos. 

Na comparação entre os me-
ses de julho houve crescimento 
de 8,4%. No sétimo mês deste 
ano a produção chegou a 266,4 
mil. Na comparação com junho 
o aumento foi de 14,2%. “A 
produção teve um crescimen-
to importante em linha com o 
crescimento do mercado inter-
no e também compatível com o 
novo cenário das exportações”, 
disse Moraes (ABr).



Página 2

Geral
São Paulo, quarta-feira, 07 de agosto de 2019

www.netjen.com.br
OPINIÃO

Como vencer o confl ito de 
gerações nas empresas?

Muito tem se falado 

sobre o confl ito de 

gerações dentro das 

empresas. É a primeira 

vez que vemos, três, 

quatro e até cinco 

gerações trabalhando 

juntas, num mesmo 

ambiente

Basicamente, as gera-
ções são infl uenciadas 
pelos contextos sociais, 

econômicos e históricos que 
viveram em determinada fase 
da vida. Isso infl uencia seus 
comportamentos e atitudes, 
fazendo com que muitas vezes, 
uma geração não consiga com-
preender muito bem a outra.

Embora vasta, a literatura 
sobre o tema não é unânime 
sobre as datas de nascimento 
de cada geração. 

Mas, em geral, os chamados 
Tradicionalistas reúnem pes-
soas nascidas entre os anos de 
1925 e 1945. Os baby boomers, 
são nascidos entre 1945 e 1965. 
Na sequência, está a chamada 
Geração X, entre 1965 e 1980. 
Aí vem a Geração Y, entre 1980 
e 1995. Seguida pela Geração Z, 
entre 1995 e 2010. De 2010 em 
diante, está a caçula Geração 
Alpha. Vamos conhecer melhor 
cada uma delas?

Tradicionalistas: eles vive-
ram a 2º Guerra Mundial e foram 
marcados por grandes crises 
econômicas. Essas pessoas 
vivenciaram muita escassez. 
Por esse motivo, costumam ser 
mais rígidas e não tem proble-
mas em respeitar regras. Seus 
principais valores são a família, 
o trabalho e a moral. Eles valo-
rizam o comprometimento e a 
lealdade. Essa geração prefere 
a estabilidade.

Baby Boomers: vivencia-
ram a Guerra do Vietnã e a 
Guerra Fria, o que infl uenciou 
fortemente a visão política 
desta geração, que é a cria-
dora do movimento hippie. 
Foram agentes de grandes 
transformações políticas e 
sociais, inclusive sobre o papel 
da mulher na sociedade. Esta 
geração estabeleceu um estilo 
de vida que se segue até hoje, 
relativo ao casamento, compra 
da casa, do carro e a busca do 
tempo destinado ao lazer.

Geração X: viveram a queda 
do Muro de Berlim, o fi m do 
Apartheid e as ditaduras na 
América Latina. Acabaram não 
fi cando nem de um lado e nem 
do outro, quando já chegava 
a era digital. Se mostraram 
transgressores, com posturas 
que não necessariamente 

estão alinhadas aos preceitos 
de liberdade pregados pela 
geração anterior. Entre as ca-
racterísticas predominantes, 
estão a busca por seus direitos, 
a liberação sexual, bem como 
a valorização do sexo oposto.

Geração Y: também é cha-
mada de millenials, por serem 
os primeiros a chegarem à 
idade adulta após a virada do 
milênio. Eles procuram ser 
mais comprometidos com a 
coletividade, otimistas em 
relação ao futuro e com maior 
consciência social e ambiental. 
São propensos a fazer volun-
tariado e atuar por uma causa 
relevante aos seus valores. 
Mais informais, são agitados 
e vivem em uma espiral de 
informação que os torna cada 
vez mais impacientes e ime-
diatistas.

Geração Z: é formada pelos 
chamados nativos digitais, que 
nasceram após o surgimento 
da internet, já em uma socie-
dade voltada às tecnologias 
da informação. Entendem de 
forma diferente das gerações 
anteriores questões como 
privacidade, temporalidade, 
coletividade e virtualidade. 
Os dispositivos eletrônicos são 
entendidos como extensões do 
ser e não existe diferença entre 
vida on e offl ine.

Geração Alpha: como ain-
da são crianças, sabe-se pouco 
sobre seus comportamentos. 
Especialistas ainda especulam 
sobre os impactos da hiperco-
nexão desde a primeira infân-
cia. Nas escolas, a tendência é 
que o foco deixe de ser o con-
teúdo para se tornar o aluno. 
Ele é quem está no centro. Os 
estímulos sensoriais tendem 
a ser cada vez maiores. Um 
mundo era hierárquico, cheio 
de regras, não faz mais sentido 
para essa geração. Eles vão se 
tornar adultos numa sociedade 
muito mais horizontal.

Cabe destacar que não existe 
uma geração melhor que a 
outra. Cada  uma tem as suas 
características, especifi cida-
des, comportamentos e desa-
fi os. Um ambiente de trabalho 
diverso, com profissionais 
em diferentes momentos de 
vida e de carreira só tende a 
benefi ciar a todos. Uma convi-
vência harmônica e proveitosa 
começa pelo respeito a cada 
uma delas.

(*) - Jornalista, com pós-graduação 
em Comunicação Empresarial, 
MBA em Marketing e pós-MBA 

em inovação, é fundadora 
da InformaMídia, agência de 

comunicação, e sócia-fundadora da 
PALAS, consultoria de inovação e 
gestão (www.gestaopalas.com.br).

Marília Cardoso (*)
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News@TI
Rodada de Negócios de Drones e 
Geotecnologias 
@Acontecem em São Paulo de 5 a 7 de novembro no Hotel Meliá – 

Ibirapuera os eventos DroneShow e MundoGEO Connect PLUS. 
Serão 140 horas de conteúdo distribuídos em 16 cursos práticos e 
avançados, 2 Fóruns Empresariais, Mostra de Tecnologia e Rodadas 
de Negócios. A MundoGEO, promotora do evento, está organizando 
de forma pioneira no Brasil a primeira rodada de negócios dos setores 
de Geotecnologias e Drones. Todas as empresas que expositoras na 
Mostra de Tecnologia serão convidadas a participar para oferecer seus 
produtos e serviços para potenciais clientes e parceiros de negócios 
previamente selecionados. Estes clientes e parceiros serão escolhi-
dos pelo seu perfi l a partir dos inscritos nas atividades do evento e 
também dos visitantes da Mostra de Tecnologia que se cadastrarem 
previamente (https://droneshowla.com/plus).

Tecnologia 5G
@As grandes empresas de tecnologia estão de olho no 5G. O in-

teresse em torno dele tem um motivo: ele será importante para 
dar conta de um futuro em que bilhões de pessoas e dispositivos 
estarão permanentemente conectados à rede, entre drones, carros 
autônomos, lâmpadas, nossa cafeteira entre outros dispositivos. Ou-
tro avanço que essa tecnologia trará, é deixar a internet das coisas 
(IoT) muito mais efi ciente. Cada dispositivo criado com base em IoT 
utilizará apenas o que for necessário. A Technology Hub Brasil 2019, 
que acontece nos dias 17 e 18 de setembro, no PRO Magno Centro 
de Eventos, em São Paulo, discutirá sobre essa tecnologia no Palco 
Technology Hub. O painel 5G será realizado no dia 17 às 17h (https://
technologyhub.com.br/palco-technology-hub/).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Inovação e consumidor
em primeiro lugar:

o segredo das FinTechs
O mercado de FinTechs tem crescido exponencialmente no Brasil. Atualmente, são 453 startups focadas 
em soluções fi nanceiras no país, de acordo com o mapeamento Radar Fintech Lab

Curso de empreendedorismo gratuito para na zona norte da cidade
A Ade Sampa – Agência São Paulo de De-

senvolvimento, entidade vinculada à Secretaria 
de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da 
Prefeitura de São Paulo, abriu inscrições para 
o Fábrica de Negócios. O Programa ajudará 
gratuitamente empreendedores da zona norte 
da capital a concretizar sua ideia de negócio ou 
a alavancar um que já existe.

“O Programa Fábrica de Negócios foi pensado 
para aquelas pessoas que querem tirar a ideia 
do papel e validar o negócio. Para isso, foram 
elaborados módulos de qualifi cação técnica, 
realizados em duas fases, que ajudam os empre-

endedores a formular o seu empreendimento 
de maneira mais consistente, tendo assim mais 
chances de sucesso profi ssional”, destaca a 
secretária de Desenvolvimento Econômico e 
Trabalho, Aline Cardoso.

A primeira fase tem como objetivo estimular 
os participantes a trocarem informações sobre 
suas ideias de negócios, identifi carem oportuni-
dades a partir de suas realidades, experiências, 
aprendizagens compartilhadas e da rede de 
contatos. Com as orientações também será 
possível identifi car seu público alvo, explorando 
as ideias com mais clareza, se conectarem com 

o seu território a fi m de saberem os próximos 
passos para construírem soluções inovadoras.

Durante a segunda etapa, os empreendedores 
poderão fortalecer as ideias e seus modelos 
de negócio. Na validação os participantes irão 
conhecer e adquirir ferramentas fundamentais 
para aprimorar o empreendimento. O objetivo 
principal é levar as participantes a desenvol-
verem seu MVP - Mínimo Produto Viável e 
realizarem sua primeira venda, por meio de 
uma metodologia dinâmica.

As inscrições podem ser feitas pelo link: http://
bit.ly/fabrica_savic

Juarez Zortea (*)

Esse aquecimento se deve às inova-
ções, que tornam mais democrático 
o mercado financeiro brasileiro. 

Em abril deste ano, o Conselho Monetário 
Nacional (CMN) aprovou um regulamento 
que aprova a atividade das FinTechs de 
crédito, permitindo a atuação de empresas 
de tecnologia sem vínculo com instituições 
fi nanceiras.

Claramente, as FinTechs têm acertado a 
mão na estratégia de operação no merca-
do, já que continuam a crescer de forma 
contínua. Embora seja perceptível que 
instituições tradicionais avançam no desen-
volvimento de seus modelos de negócio, a 
cultura de inovação, agilidade e engajamen-
to do consumidor permitiu que FinTechs 
ganhassem relevância rapidamente.

Mas o que as leva a destacarem e conti-
nuarem ganhando mercado?

FinTechs surgem para serem

disruptivas

Com a inovação no cerne de suas ope-
rações, as FinTechs são incentivadas, 
tanto pelos seus gestores quanto pelos 
investidores, a testarem continuamente 
seu modelo de negócios, aprendendo e 
repetindo à medida em que vão se desenvol-
vendo institucionalmente. 
Devido a esse cenário, eles 
investem em produtos 
que geram rápido conhe-
cimento e engajamento 
junto aos consumidores.

Embora esse modelo 
de aprendizado contínuo 
possa resultar em algumas 
“correções de curso”, as 
FinTechs não os entendem como falhas. 
Esses “equívocos” são vistos como inves-
timentos necessários para, em última ins-
tância, identifi car quais produtos, recursos 
e formas de engajamento aderem melhor 
ao seu consumidor-alvo.

FinTechs geram valor agregado a 

partir da experiência do consumidor

Seja para comprar um sapato ou na procu-
ra por serviços de crédito, os consumidores 
buscam as melhores ofertas. Inovações, 
como pré-qualifi cação de perfi l, permitem 
que os interessados no crédito entendam 

melhor as opções de empréstimo disponí-
veis, sem se preocupar com um possível 
histórico fi nanceiro negativo.

Além disso, muitas FinTechs atuam 
fortemente para identifi car diferentes 
nichos de mercado, desenvolvendo pro-
postas de valor exclusivas voltadas para 
esses públicos específi cos. Tudo, desde o 
posicionamento distinto do produto até a 
estratégia de disseminação de mensagens 
e marketing, depende do que mais adere 
dentro de cada nicho. Uma estratégia das 

FinTechs é não tentar ser 
a mesma companhia para 
todas as pessoas, e sim a 
opção certa na hora certa

FinTechs usam

dados como um

diferenciador

As FinTechs usam 
todos os tipos de me-

todologias baseadas em dados para 
determinar a solvabilidade. Desde uma 
subscrição a partir de score individual a 
modelos avançados de análise de perfi l 
e aprendizagem contínua, qualquer 
instituição fi nanceira depende de dados 
para avaliar os consumidores, determinar 
os termos de empréstimo apropriados 
e o risco associado para cada indivíduo 
ou empresa. As FinTechs combinam 
informações tradicionais com dados 
alternativos para avaliar, de maneira 
mais efi ciente possível, os públicos que 
solicitam crédito.

Ao analisar tipos de dados não tradicio-
nais, as FinTechs obtêm uma compreensão 
mais rica de seus atuais e possíveis consu-
midores, além de permitir a criação de uma 
base de clientes mais granular e altamente 
segmentada. Usando uma visão refi nada do 
risco, os credores podem identifi car grupos 
restritos de públicos, bem como aqueles que 
podem ser negligenciados pelos métodos 
tradicionais de pontuação e análise. Esse 
processo permite que as FinTechs forne-
çam produtos e condições de empréstimo 
extremamente competitivos – um fator 
essencial para o aumento da participação 
de mercado nos últimos anos – sem assumir 
riscos adicionais.

A riqueza de dados e o conhecimento 
sobre o público é essencial, mas é impor-
tante contar com parceiros que obtém os 
dados corretos e que vinculam, analisam e 
interpretam essas informações, permitindo 
que as FinTechs continuem a fazer o que 
fazem melhor: interagir e inovar.

Presidente da TransUnion Brasil desde 
2012, quando consolidou as operações da 
companhia no país, Juarez Zortea tem mais 
de 37 anos de experiência em importantes 
empresas de tecnologia e serviços. Com o 
desafi o de manter o crescimento contínuo 
da TransUnion no mercado local, o exe-
cutivo traz em sua bagagem profi ssional 
passagem pela Hewlett-Packard (HP), na 
qual atuou por mais de 13 anos para América 
Latina e Brasil até se tornar VP de Vendas.

(*) É Presidente da TransUnion Brasil.

Meio & Mensagem

Ao analisar tipos de 
dados não tradicionais, 
as FinTechs obtêm uma 
compreensão mais 
rica de seus atuais e 
possíveis consumidores.

Audi apresenta conceito de patinete elétrico
Em direção à tendência urbana global de mobilidade multimodal, 

a Audi apresenta seu novo conceito de patinete elétrico. Batizado de 
Audi e-tron scooter, combina as vantagens de um patinete elétrico 
e um skate. O modelo tem 12 kg e pode ser dobrado e armazenado 
convenientemente no porta-malas do veículo ou puxado como um 
carrinho, de forma a ser transportado por carro, ônibus ou trem. 
Dentre os destaques está seu manuseio, pois permite ao piloto ter 
uma mão livre e assim poder olhar ao redor e sinalizar com a outra 
mão. Produção e vendas são planejadas para o fi nal de 2020.

O guidão dá estabilidade e mantém a bateria e os itens eletrônicos 
– há ainda um display que mostra a condição da bateria. O piloto 
acelera e freia através de uma manopla de torção. A autonomia de 
20 km é obtida através da recuperação quando o patinete elétrico é 
freado. O freio de serviço hidráulico proporciona segurança adicional.

No fi m de 2020, clientes poderão comprar o patinete elétrico e-tron 
Audi por cerca de 2 mil euros. Outras possibilidades ainda estão 
em estudo: uso em frotas para grupos específi cos de usuários, por 
exemplo, residentes em modernos quarteirões urbanos, ou como 
item extra para clientes que compram veículos e-tron da Audi. O 
patinete elétrico pode ser carregado no porta-malas do veículo atra-
vés de uma tomada exclusiva. Os usuários podem cobrir de forma 
conveniente o fi nal do percurso, por exemplo a partir de uma vaga 
de estacionamento ou ponto de carga até o destino, em velocidade 
de até 20 km/h.
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D - Cérebro e Mente
Como o cérebro humano funciona? Como as novas tecnologias infl uen-
ciam o comportamento e as emoções? Essas são algumas questões que 
serão discutidas no ‘2º Simpósio Cérebro e Mente: atenção, percepção, 
psicofísica e memória’, que ocorre nos próximos dias 29 e 30, em Juiz de 
Fora. Em discussão as conexões entre o cérebro, do ponto de vista de 
sua estrutura e funcionalidade, e as manifestações psicológicas, compor-
tamentais e cognitivas. Reune pesquisadores de diferentes instituições, 
especializados nas áreas de neurociência, medicina da dor, psicologia 
cognitiva, psicologia experimental, neurologia e psiquiatria. Inscrições 
pelo e-mail (percepcaoepsicofi sica@gmail.com). Mais informações: 
(https://bit.ly/32XPH57).  

E - Contratando Soldados
O Governo de São Paulo está selecionando 2.700 novos soldados de 2ª 
classe para reforçar o patrulhamento em todo Estado. As inscrições 
começam no próximo dia 15. Os cadastros deverão ser realizados pelo 
site (www.vunesp.com.br). A taxa é de R$ 50. É preciso ser brasileiro, 
ter entre 17 e 30 anos e estar em dia com as obrigações eleitorais e 
militares. As mulheres precisam ter altura mínima de 1,55 metro e os 
homens, de 1,60 m. O futuro policial deve ter concluído o Ensino Médio 
e ser habilitado a conduzir automóveis. A remuneração inicial do soldado 
é de R$ 3.164,58.

F - Sabores e Cultura
Deliciar-se com um bom vinho, saborear o Cordeiro ao Tannat ou  ex-
perimentar algum produto local com azeite de oliva uruguaio, são as 
promessas da 6ª edição do “Frontera: Festival Binacional de Enogastro-
nomia”, que acontece entre os próximos dias 21 e 24, em Rivera e Sant 
‘Ana do Livramento. Diversidade de cores, cheiros, sabores e cultura 
típicos da fronteira das duas nações são a mistura perfeita para receber 
entre 3.000 e 4.000 pessoas. Atividades, como a cozinha em tempo real, 
boa música, shows artísticos, exposições, concursos e muito mais é o 
que faz desse um dos maiores festivais binacional entre fronteiras da 
América do Sul. Mais informações: (https://www.festivalbinacionaleno-
gastronomia.com/inicio-es).

A - Cursos de Música
Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de 
Cultura do Estado, o Projeto Guri está 6.714 vagas disponíveis nos 
polos de ensino localizados no interior e litoral paulista. São mais de 
30 opções de cursos gratuitos de música para crianças e adolescentes 
na faixa etária entre 6 e 18 anos. O programa, que atende cerca de 50 
mil alunos por ano, possui centros de educação musical nas regiões de 
Araçatuba, Jundiaí, Itapeva, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, 
São Carlos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba e 
litoral paulista. Para mais informações, acesse (www.projetoguri.org.
br/matriculas).

B - Tecnologia e Inovação 
Nos próximos dias 15 e 16, Florianópolis se torna o centro do empreen-
dedorismo inovador com o Startup Summit, evento dedicado a reunir 
todo o ecossistema de tecnologia e inovação do Brasil. Serão dois dias 
intensos de palestras com convidados especiais de grandes empresas 
de tecnologia nacionais e internacionais que irão compartilhar suas 
experiências e cases de sucesso, além de atividades especiais voltadas 
para todos os pilares que reforçam um ecossistema de sucesso, como as 
universidades, investidores, incubadoras, aceleradoras, governo, entre 
outros. O evento,realizado pelo Sebrae, terá mais de 150 palestrantes 
e um público de mais de 3.500 participantes. Saiba mais: (http://www.
innovationsummitbrasil.com.br/).

C - Processos Seletivos
A Stone, fi ntech de meios de pagamentos, abriu inscrições para o 11º 
Recruta Stone, um dos maiores processos seletivos do Brasil. Para se 
inscrever não é necessário ter competências técnicas, experiência ou 
formação acadêmica, basta ter pelo menos 18 anos e alguns pré-requisitos: 
energia, inteligência, integridade e muita vontade de transformar a vida 
de donos de negócios brasileiros. O processo não tem quantidade espe-
cífi ca de vagas para contratação e possui nove fases, entre elas: testes 
online, questionário sobre a vida pessoal do candidato, leitura de livros, 
entrevistas com líderes e fundadores da empresa, além de vivências em 
grupo, e apresentação de cases. Para se inscrever, acesse (http://www.
recrutastone.com.br/). 

G - Cargos de Delegado
Muitos bacharéis, advogados e concurseiros sonham com o cargo de De-
legado de Polícia. Pensando nisso, o AlfaCon lança um produto com uma 
série de diferenciais para todos os estudantes da carreira. O novo curso 
Delta + Premium oferece uma preparação completa para os concursos de 
Delegado Civil e Federal. São mais de 350 horas de aula, que poderão ser 
acessadas online e offl ine, com número de visualizações livre durante 18 
meses. O curso online conta com um corpo docente altamente qualifi ca-
do e prepara para todas as fases do concurso de Delegado, do básico ao 
avançado, das provas objetiva, discursiva, oral e complementares (médico, 
psicotécnico e teste físico). Saiba mais: (www.alfaconcursos.com.br). 

H - Extratos Botânicos  
O International Life Sciences Institute Brasil promove, no próximo dia 27, 
um café da manhã para discutir as principais evidências científi cas a favor 
do uso de extratos botânicos na nutrição. O assunto será abordado por 
Charles Hu, gerente do Centro de Nutrição Chinesa da Amway, com mo-
deração do Dr. João Ernesto de Carvalho (Unicamp). Entre os temas, o uso 
de extratos botânicos como uma fonte-chave de nutrientes e fi toterápicos 
em suplementos alimentares. Em destaque, os principais pontos sobre o 
papel dos botânicos na manutenção da saúde. Acontece no restaurante 
Fogo de Chão (Av.dos Bandeirantes 538) , a partir das 8h30. A palestra será 
em inglês e terá tradução simultânea. Informações: (https://ilsibrasil.org/).

I - Curso de Cervejeiro
O curso de fabricação de cerveja artesanal mistura teoria e prática para 
fabricação da bebida durante um dia de aula com cervejeiros experientes, 
ensinando tudo o que você precisa saber para fazer sua própria cerveja 
em casa. Já para os que querem aprender mais sobre a bebida e ainda 
experimentar rótulos diferentes, o curso de Degustação e Harmonização 
oferece um panorama sobre ingredientes da cerveja, estilos e cultura, 
com um passo a passo guiado para a análise sensorial - incluir exercícios 
práticos e degustação de 5 amostras. Sinnatrah Cervejaria Escola, Av. 
Pompeia, 2021 (loja.sinnatrah.com.br).

J - Inovações no Agronegócio 
Os produtores de agronegócios têm inúmeras dúvidas no seu campo de 
trabalho, sobretudo, àquelas relacionadas às tecnologias disponíveis e como 
usá-las a fi m de gerar dados em prol do setor. Por isso, a Universidade 
Presbiteriana Mackenzie recebe o Fórum Brasileiro de IoT, cujo tema é o 
IoT (Internet of Things) no Agronegócio. O evento, que acontece amanhã 
(8), no campus Higienópolis, entre 9h e 16h30, no Auditório João Calvino, 
irá debater os modelos de negócios, cases, fi nanciamento e inovações 
tecnológicas disponíveis aos produtores rurais. As tecnologias, se bem 
aproveitadas pelo agronegócio, podem trazer inúmeros benefícios e, por 
consequência, aumentar a produção. Inscrição: (www.iotbrasil.org.br).
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Maior programa sociocultural brasileiro, mantido pela Secretaria de 

Que ser líder é uma 

posição desafi adora e 

solitária, isso ninguém 

tem dúvida

Agora some a isso a 
pressão do Conselho 
e acionistas por mais 

lucro, cumprimento de metas, 
gerenciamento de equipe e 
soluções rápidas e assertivas 
num espaço de tempo cada 
vez mais curto e imediato, já 
que a própria tecnologia exige 
isso dia após dia. 

O resultado é fatal, ou seja, 
um chefe extremamente 
sobrecarregado e cobrado. 
Assim, outro fator se apre-
senta como um agravante: o 
estresse gerado por este ce-
nário, fazendo com que alguns 
utilizem isso como desculpa 
para um comportamento 
grosseiro com os seus pares 
e colaboradores.

Há ainda aqueles que acre-
ditam que tratar mal as pes-
soas é a melhor alternativa 
para o sucesso pessoal, pois 
deixará claro quem está no 
controle e tornará a equipe 
mais forte quando uma crise 
surgir. Ledo engano! O que 
muitos líderes não se dão con-
ta é que esse tipo de atitude 
prejudica a produtividade, 
já que importa custos para 
as pessoas e para a própria 
organização. 

Esse tratamento grosseiro 
prejudica o desempenho de 
todos, incluindo habilidades 
de tomada de decisão, cria-
tividade e vontade de “vestir 
a camisa” da empresa, além 
do sentimento de trabalhar 
em equipe. Enfi m, vira um 
verdadeiro poço sem fundo, 
um efeito cascata que atinge a 
todos os níveis da companhia 
de forma verticalizada.

Trata-se de uma situação 
real e que acontece corriquei-
ramente, muito mais vezes do 
que imaginamos ou gostaría-
mos. Em muitas ocasiões, o 
líder nem ao menos percebe 
quando é rude, outras sabe 
que está sendo grosseiro e 
o o faz como uma estratégia 
de poder. Simplesmente acha 
que é uma pressão “normal” 

que faz parte da sua posição. 
Um comportamento natural 
do ser humano de se iludir e 
considerar que o problema é 
sempre externo, ou seja, do 
outro, mas nunca uma falha 
própria. 

Contudo, isso não pode ser 
desculpa, de forma alguma, 
para o tratamento que é 
assédio. Para virar esse jogo 
é preciso que o CEO esteja 
aberto ao feedback e a uma 
refl exão constante do seu 
comportamento, já que uma 
boa liderança vai muito além 
de conhecimento e experiên-
cia. Entretanto, ele não con-
seguirá fazer isso sozinho. É 
preciso contar com uma rede 
de apoio composta de pessoas 
de confi ança que possam lhe 
mostrar ou avisá-lo quando 
ele exagerar na dose. 

Mas, para que isso dê certo 
é preciso receber o feedback 
de bom grado e refl etir sobre 
o que foi dito. Muitos líderes 
consideram essa iniciativa 
complicada, já que temem a 
exposição. Nesse caso, então, 
ele pode contar com o auxílio 
de um Coach que será uma 
pessoa imparcial para escutar 
seus questionamentos e o 
ajudará a refl etir sobre o tipo 
de pessoa que ele quer ser, os 
efeitos que causa nos outros 
e a encontrar soluções para a 
mudança de comportamento.

Enfi m, é preciso praticar 
a humildade, se posicionar 
como um verdadeiro Gestor 
Coach, ouvindo contextu-
almente os colaboradores e 
dar-lhes crédito quando esses 
o merecer. Dessa forma, have-
rá mais sinergia entre ele e a 
equipe e, consequentemente 
aumento na produtividade. 
Adotar a postura de um líder 
civilizado como uma fi losofi a 
pessoal fará com que ele tome 
decisões melhores e lidere 
de forma mais estruturada e 
engajada. 

O principal objetivo e o 
mais inteligente é deixar de 
ser o foco do problema e ser 
a solução!

(*) - É CEO da ProFitCoach, 
Master CoachCertifi ed pela ICF e 
Coordenadora do Grupo Nikaia.

Eliana Dutra (*)

O presidente Jair Bolsonaro 
assinou a medida provisória 
(MP) que garante a antecipação 
do pagamento da metade do 
décimo terceiro salário para os 
aposentados e pensionistas. A 
antecipação já é feita, mas pre-
cisa ser confi rmada anualmente 
pelo governo. A informação foi 
passada à imprensa pelo porta-
-voz da Presidência, Otávio do 
Rêgo Barros. “Além de aquecer 
a economia, proporciona se-
gurança e previsibilidade para 
os aposentados, que terão a 
garantia de que receberão essa 
antecipação todos os anos”, 
informou.

O pagamento será feito entre 
os últimos cinco dias úteis de 
agosto e os cinco primeiros dias 
úteis de setembro. A primeira 
parcela do décimo terceiro será 
depositada junto com a folha de 
pagamento. A estimativa é que 

Porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros.

Indicadores de mercado 
de trabalho apresentam 
melhoras

Os dois indicadores de mercado de 
trabalho da Fundação Getulio Vargas 
(FGV) apresentaram melhora na pas-
sagem de junho para julho. O Indicador 
Antecedente de Emprego (Iaemp), que 
busca antecipar tendências do setor, 

com base em entrevistas com consumi-
dores e com empresários da indústria e 
dos serviços, cresceu 0,4 ponto e chegou 
a 87 pontos, em uma escala de zero a 
200 pontos.

Segundo o economista da FGV Rodol-
pho Tobler, essa foi a segunda alta do 
indicador, algo que não ocorria desde o 
início de 2018. O Iaemp acumula alta de 
1,2 ponto no bimestre. Apesar disso, os 

ganhos ainda são tímidos em relação às 
perdas de 15,3 pontos acumuladas de 
janeiro a maio. O Indicador Coincidente 
de Desemprego (ICD), que tenta refl etir 
a opinião dos consumidores sobre o 
mercado de trabalho atual, teve queda 
de 2 pontos e chegou a 92,6 pontos, na 
escala de zero a 200 pontos.

Diferentemente do Iaemp, no en-
tanto, a queda do ICD é considerada 

positiva, já que signifi ca que os con-
sumidores estão considerando que 
há menos desemprego. De acordo 
com Tobler, apesar disso, o indicador 
continua em nível elevado, assim 
como a taxa de desemprego do país. 
Para ele, ainda é preciso cautela, mas 
“é boa notícia que o indicador volte a 
sinalizar uma tendência negativa para 
o desemprego” (ABr).

Indicador Ipea de 
Investimentos
segue em alta 

O Indicador Ipea Mensal de 
Formação Bruta de Capital Fixo 
(FBCF), divulgado pelo Instituto 
de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea)  ontem (6), apontou alta 
de 0,7% em junho em relação a 
maio de 2019, na série com ajuste 
sazonal. O resultado mostrou 
avanço pelo quarto mês consecu-
tivo. FBCF são os investimentos 
em aumento da capacidade 
produtiva da economia e na 
reposição da depreciação de seu 
estoque de capital fi xo. 

O indicador encerrou o segun-
do trimestre com crescimento de 
2,3% sobre o trimestre anterior. 
No acumulado em 12 meses, os 
investimentos registraram ex-
pansão de 4,3%.  A FBCF é com-
posta por três itens: máquinas e 
equipamentos, construção civil e 
outros ativos fi xos. O investimen-
to em máquinas e equipamentos 
avançou 0,5% em junho em rela-
ção ao mês anterior – enquanto a 
produção nacional de máquinas 
e equipamentos cresceu 8,8%, a 
importação caiu 3,8%.  

Ainda em junho, o segmento 
da construção civil registrou alta 
de 0,8% e o componente classifi -
cado como “outros ativos fi xos” 
teve queda de 0,3%. Na análise 
do segundo trimestre de 2019, 
o indicador mostrou variação 
positiva: crescimento de 5,9% 
nas máquinas e equipamentos, 
avanço de 0,6% na construção 
civil e alta de 2,6% nos outros 
ativos fi xos (Ascom/Ipea).

O colegiado que reduziu a 
taxa na última semana, 
levando o juros básicos 

da economia ao patamar de 6% 
ao ano, apontou uma tendência 
de retomada do processo de re-
cuperação da economia do país, 
“que tinha sido interrompido 
nos últimos trimestres”. 

A informação foi divulgada 
na ata da última reunião do 
comitê, quando a Selic, usada 
como balisador da economia 
para o controle da infl ação, 
teve o primeiro recuo depois de 
um ano e quatro meses. Ainda 
diante dessas projeções, o Co-
pom alertou, no mesmo texto, 
que a decisão sobre o futuro do 
indicador da política monetária 
vai depender da evolução do 
cenário do país “dependendo 
da evolução da atividade eco-
nômica, do balanço de riscos e 
das projeções e expectativas 
de infl ação”.

Para integrantes do comitê, 
o PIB tende a fi car estável 
ou apresentar ligeiro cresci-
mento no segundo trimestre. 

A expectativa é que o ritmo de crescimento da economia será gradual.
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Banco Central indica novo 
corte na taxa básica de juros

O Banco Central pode continuar reduzindo a taxa básica de juros (Selic) nos próximos meses, segundo 
indicou o Copom

A aceleração do índice pode 
continuar nos trimestres 
seguintes, reforçada pelos 
estímulos decorrentes da libe-
ração de recursos do FGTS e 
do PIS/Pasep. Apesar disto, a 
expectativa é que o ritmo de 
“crescimento subjacente da 
economia, que exclui os efei-

tos de estímulos temporários, 
será gradual”.

Na ata, o Copom explicou 
que sua decisão de cortar a 
Selic ocorreu porque a pers-
pectiva de infl ação em 2020 
está “em torno ou abaixo da 
meta” e devido ao “elevado 
grau de ociosidade na eco-

nomia”. A expectativa é que, 
com a reforma da Previdência 
e adequação das regras para 
aposentadoria à estrutura e 
dinâmica demográficas do 
país, o ritmo de crescimento 
dos gastos do governo caia, 
aumentando a poupança pú-
blica (ABr).

MP antecipa metade do 13º de 
aposentados e pensionistas

essa antecipação chegue a R$ 
20 bilhões. Cerca de 30 milhões 
de benefi ciários terão direito à 
primeira parcela do abono anual, 
que corresponde a metade do 
valor do benefício. Não haverá 

desconto de Imposto de Renda 
nessa primeira parcela, que 
será cobrado apenas em no-
vembro e dezembro, quando 
for paga a segunda parcela 
(ABr).
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O que a
humanidade quer?

Com o declínio 

na produção 

industrial, os gastos 

públicos ocultaram 

o encolhimento do 

potencial de crescimento

A globalização, iniciada 
nos anos 1980, permi-
tiu o surgimento de 

mecanismos de geração de 
acúmulo de dólares através do 
avanço de produção massiva 
de manufaturas com meno-
res custos para colocação no 
mercado externo, o que gerou 
complicadas consequências. 
No cenário do sáculo XXI, 
evidenciaram-se, dentre os 
resultados da globalização, o 
choque de competição entre 
indústrias que pagam salários 
de até cem dólares por mês, 
produzindo para o mercado 
externo, com outras com po-
lítica salarial tradicional. 

Em vez da melhora geral, 
surgiu uma situação de perda 
de empregos e da cultura, além 
do aumento da desigualdade e 
desarranjo ambiental. O Brasil 
optou pela valorização de sua 
moeda diante do dólar. Al-
guns economistas advertiram, 
mas o governo manteve essa 
situação, mesmo diante das 
reclamações dos exportadores 
que tinham difi culdades para 
vender seus produtos frente 
a desvalorização do dólar que 
reduziu a competitividade de 
nossos produtos no exterior, 
penalizando as receitas de 
exportações e destruindo 
empregos. 

Porém, as autoridades di-
ziam que a intenção era 
evitar a exportação de renda 
e empregos diante da per-
sistente valorização do real. 
Com o declínio na produção 
industrial, os gastos públicos 
ocultavam o encolhimento 
do potencial de crescimento. 
Pena que muitos desses gastos 
foram inúteis e realizados na 
base de tomar empréstimos a 
juros elevados. Estamos neces-
sitando de reformas. Há saldo 
positivo na balança comercial 
decorrente da exportação de 
commodities, mas o défi cit de 
empregos é cruel. O dólar se 
tornou a cobiçada mercadoria 
fi nanceira que tudo pode, em-
bora envolvida em incertezas. 

Quem a produz? Quem a 
controla? Quem regula as 
cotações? Qual é o objetivo 
dos investidores? Especular? 
Enquanto isso ocorre no mer-
cado fi nanceiro, o mundo real 
da produção se acha em crise 
e a economia global ameaça 
implodir com endividamento 
astronômico. A China, através 
da possibilidade de organizar a 
produção com custos menores 
para exportação, forjou um 
mecanismo de fazer dólares 
constituindo elevada reserva, 
enquanto o Brasil e outros 

aumentaram as dívidas. 
Agora a China busca o re-

fi namento de sua economia 
e tecnologia, substituindo 
importações, focada na expor-
tação, e investindo pelo mundo 
para consolidar riqueza real. 
Com sua grande expansão, o 
dinheiro, encarnado no dólar, e 
com a sua ascensão a condutor 
dos negócios e da vida, não 
está fácil compreender o que 
está rolando. Para os naciona-
listas dos EUA, a valorização 
da moeda principal afeta as 
exportações da rival China. 

Mas o que pensam os globa-
listas que acham desnecessá-
rias as fronteiras territoriais 
e que estariam mirando o 
governo e moeda única? Está 
havendo grande disputa pelos 
mercados e tecnologia. No 
palco da disputa estão o desen-
volvimento do 5G, a próxima 
geração de rede de internet 
móvel que promete acelerar 
ainda mais a velocidade das 
interações, e a consolidação 
da inteligência artifi cial, para 
utilização na produção e fi ns 
bélicos. 

Os EUA e China poderiam 
resolver seu desentendimento 
a bem da paz e do progresso 
equitativo entre os povos. 
Os presidentes americanos 
acompanharam passivamente 
à transferência de produção 
e empregos. No Brasil, os 
governantes mantinham o 
dólar barato artifi cialmente 
para seduzir o eleitorado. 
Com o crescimento do défi cit 
comercial e da dívida, caiu a 
fi cha. Enquanto o Brasil tem 
de cobrir défi cits em dólares 
com fi nanciamento, a China 
soube planejar o acúmulo de 
grande reserva em dólares, ad-
ministrando-a com efi ciência.

Uma nova ordem mundial 
está em gestação, mas a admi-
nistração do Estado não pode 
padronizar e se tornar a tutora 
das ações dos seres humanos. 
Sem liberdade, tudo tende à 
estagnação. Cada povo tem 
direito à sua autonomia e sua 
cultura. Só o reconhecimento 
e respeito às leis da Criação 
poderia balizar o comporta-
mento humano de acordo com 
o princípio “ama o próximo 
como a ti mesmo” sem causar-
-lhe danos para satisfazer a 
própria cobiça. 

No emaranhado de desafi os 
do século XXI, a humanidade 
tem de manifestar o que re-
almente quer da vida. A base 
deveria ser o anseio dos indiví-
duos a partir de seu íntimo, mas 
há muitas infl uências externas 
e ausência de visão clara sobre 
o real signifi cado da vida.  

(*) - Graduado pela FEA/USP, é autor 
dos livros: Nola – o manuscrito que 
abalou o mundo; 2012... e depois?; 

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

Darwin - Uma aventura em busca da 
origem da vida.  E-mail: (bicdutra@
library.com.br); Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, orde-
nou o congelamento de todos 
os ativos da Venezuela em solo 
americano. A medida se soma a 
uma série de punições já apli-
cadas ao governo do presidente 
Nicolás Maduro, considerado 
ilegítimo por Washington. Em 
carta enviada à líder da Câmara 
dos Representantes, Nancy Pe-
losi, Trump disse que adotou a 
medida em razão da “contínua 
usurpação de poder” por Madu-
ro e abusos contra os direitos 
humanos cometidas por forças 
de segurança leais a ele.

O bloqueio afeta “todos os ati-
vos e interesses em proprieda-
de do governo da Venezuela nos 
Estados Unidos”, diz a ordem, 
acrescentando que esses bens 
“não podem ser transferidos, 
pagos, exportados, retirados 
ou manejados”. Transações 
com autoridades venezuelanas 
cujos ativos estão bloqueados 
também estão proibidas. Fica 
vetada a entrega ou recebimen-
to de “qualquer contribuição 
ou provisão de fundos, bens ou 

Presidente dos EUA,

Donald Trump.

O ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, disse ontem (6) que 
o governo espera que a votação 
em segundo turno da proposta 
de reforma da Previdência seja 
encerrada hoje (7) na Câmara. 
Onyx deu a declaração após 
reunir-se com o presidente da 
Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
na residência ofi cial da Câmara, 
para defi nir as estratégias de 
votação da proposta da Pre-
vidência.

“Queremos a nova Previ-
dência, se possível, aprovada 
rapidamente. Sabemos que a 
oposição deverá apresentar 
uma série de destaques. Preci-
samos construir uma estratégia 
para enfrentar isso. A gente já 
espera que a oposição cumpra 
seu papel democrático de se 
contrapor”, afi rmou Onyx, ao 
destacar que a expectativa do 
governo é repetir o bom resul-
tado da votação em primeiro 
turno, no mês passado, quando 
o texto-base foi aprovado por 
379 votos favoráveis a 131 
contrários.

Os acordos entre os partidos 

Ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni.
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O ministro do STF, Gilmar 
Mendes, cobrou ontem (6) 
que a Procuradoria-Geral da 
República (PGR) tome provi-
dências sobre notícias de que 
a força-tarefa da Lava Jato no 
Paraná planejou investigá-lo 
e também o presidente da 
Corte, Dias Toffoli. “Está na 
hora de a procuradoria tomar 
providências em relação a 
isto”, afi rmou Mendes. “Tudo 
indica, e acho que à medida 
que os fatos vão sendo reve-
lados, que nós tínhamos uma 
organização criminosa para 
investigar”, acrescentou.

Segundo reportagem publi-
cada ontem (6) pelo jornal El 
País, com base em conversas 
em aplicativos de celular ob-
tidas pelo site The Intercept 
Brasil por intermédio de uma 
fonte anônima, os integran-
tes da força-tarefa da Lava 
Jato no Paraná planejaram 
investigar um possível dire-

Ministro do STF,

Gilmar Mendes.
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Kajuru elogia 
Executivo sobre 
o Médicos pelo 
Brasil

O senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO) parabenizou ontem 
(6), o lançamento do programa 
Médicos pelo Brasil - criado 
pelo governo federal por me-
dida provisória assinada na 
última quinta-feira (1º) pelo 
presidente Jair Bolsonaro -, por 
seu  objetivo de levar médicos 
às regiões mais remotas e ca-
rentes do país.

Kajuru chamou a atenção de 
pontos importantes do novo 
programa: a criação de 18 mil 
vagas a serem preenchidas 
por meio de concurso; e uma 
melhor distribuição dos pro-
fi ssionais de saúde entre os 3,4 
mil municípios mais carentes 
de serviços essenciais, princi-
palmente nas Regiões Norte e 
Nordeste.

Para o parlamentar, os maio-
res benefi ciários serão as po-
pulações mais necessitadas, 
como as de municípios rurais 
remotos, cidades ribeirinhas 
e distritos sanitários especiais 
indígenas. “O programa, ressal-
to, é mesmo para quem precisa, 
com o Estado cumprindo com 
sua obrigação de ordem social. 
Alguns especialistas têm elo-
giado o programa pela estabi-
lidade do plano de carreira e 
pelos altos salários oferecidos, 
que poderão garantir a fi xação 
dos profi ssionais da saúde em 
regiões de difícil acesso e vulne-
rabilidade social” (Ag.Senado). 

O Senado poderá iniciar 
em breve a discussão 
de uma proposta nessa 

direção. O tema ainda será 
discutido com os senadores.

A Lei Kandir regulamenta a 
cobrança do ICMS, imposto es-
tadual que incide sobre a circu-
lação de mercadorias e serviços. 
A competência para tratar do 
ICMS é dos governadores, mas 
a Lei Kandir determina quais 
operações podem ser tributadas 
e quais não podem. Entre aque-
las excluídas da tributação estão 
as exportações. Davi se reuniu 
com os governadores e vices 
de 14 estados, que estiveram 
em Brasília para o IV Fórum 
Nacional de Governadores.

Ele disse que a retomada da 
autonomia estadual para tribu-
tar as exportações é uma rei-
vindicação antiga, e confi rmou 
que está em curso a elaboração 
de uma proposta que atenderia 
a isso. “É o sonho [dos estados] 
a vida toda. Desde a criação 
da Lei Kandir eles querem 

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, se reuniu com governadores participantes

do VI Fórum Nacional de Governadores.
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Lembrados os 117 
anos da Revolução 
Acriana

O senador Marcio Bittar 
(MDB-AC) lembrou ontem (6), 
os 117 anos do início da Revolu-
ção Acriana. O confl ito culminou 
na integração do Acre ao Brasil, 
território que antes pertencia à 
Bolívia. Lembrou também a

trajetória dos nordestinos que 
seguiram para a região em bus-
ca de trabalho e  contribuíram 
com o desenvolvimento da 
região, na época do ciclo da 
borracha. 

Apesar de defender a pre-
servação ambiental, o senador 
lamentou que até hoje o Acre 
e boa parte da região Norte 
ainda dependam de programas 
assistenciais e defendeu a pros-
peridade do estado por meio do 
acesso aos recursos naturais.

“Nós, acrianos, não aceita-
mos continuar vivendo a vida 
inteira de bolsas que suavizam 
a dor, mas que não resolvem o 
problema da pobreza do meu 
estado e, particularmente, da 
Região Norte, que, como um 
todo, sofre do mesmo mal”, 
disse (Ag.Senado).

Alcolumbre apoia revisão 
da Lei Kandir sobre 

tributação de exportações
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, declarou ontem (6) apoio à iniciativa de revisar o dispositivo 
da Lei Kandir, que impede os estados de cobrarem ICMS sobre exportações de produtos e serviços

tributar eles mesmos o ICMS 
dos produtos de exportação, 
especialmente minério e grãos. 
Estamos construindo isso em 
acordo com o governo. Está 
indo muito bem”, afi rmou.

O governador do Pará, Hel-
der Barbalho, afi rmou que a 
iniciativa seria a oportunidade 
de corrigir um “equívoco” es-
tabelecido pela Lei Kandir. A 

União precisa compensar os 
estados pela isenção forçada 
de ICMS sobre as exportações, 
mas uma mudança na legislação 
feita em 2004 exige que o valor 
seja renegociado todos os anos. 
O debate sobre a defi nição de 
um valor anual fi xo de compen-
sação se estende há anos. 

O Congresso já tem um proje-
to estabelecendo a soma de R$ 

39 bilhões a serem repassados 
para os estados por ano. Ele foi 
concebido por uma comissão 
mista de deputados e senado-
res, que trabalhou entre 2017 
e 2018, e aguarda votação no 
Plenário da Câmara. Porém, 
se a exigência de isenção vier a 
ser extinta por emenda consti-
tucional, a proposta se tornará 
redundante (Ag.Senado).

“Está na hora de a PGR tomar 
providências”, diz Gilmar

dente do STF, tornou-se alvo 
de tentativas de investigação 
por parte da Lava Jato no Pa-
raná, embora os procuradores 
da força-tarefa não tenham 
competência constitucional 
para investigar ministros do 
Supremo.  

“Me parece que realmente 
isto é a revelação de um qua-
dro de desmando completo”, 
afi rmou Mendes. Na semana 
passada, o ministro já havia 
cobrado providências por 
parte do Conselho Nacional do 
Ministério Público (CNMP), 
órgão responsável por super-
visionar e corrigir a atividade 
de procuradores. Tanto Moro 
como os integrantes da Lava 
Jato, afi rmam não ser possível 
auferir a autenticidade e a 
integridade das mensagens 
publicadas pela imprensa, 
que dizem ter sido obtidas 
por meio da prática de crimes 
cibernéticos (ABr).

cionamento de recursos ilícitos 
a Mendes por meio de contas 
na Suíça.

O objetivo da iniciativa dos 
procuradores seria encontrar 
indícios que levassem ao afasta-
mento de Mendes do cargo, de 
acordo com as mensagens pu-
blicadas. Na semana passada, o 
jornal Folha de S.Paulo noticiou 
que também Dias Toffoli, presi-

Onyx espera que votação em 
2º turno seja concluída hoje

para aprovar concessões à 
reforma da Previdência redu-
ziram para R$ 933,5 bilhões a 
economia estimada em 10 anos. 
Ao encaminhar a proposta ao 
Legislativo, o governo federal 
pretendia gerar uma economia 
de R$ 1,236 trilhão, também 
no período de 10 anos. A líder 
da Minoria, deputada Jandira 
Feghali (PCdoB-RJ), afi rmou 
que a oposição apresentará 
os nove destaques a que tem 

direito para tentar retirar pelo 
menos quatro itens do texto 
da reforma. 

“Vamos entrar no segundo 
turno esperando que, neste 
recesso, os parlamentares te-
nham sido sensibilizados nas 
suas bases para alguns temas 
que, na minha opinião, são 
muito cruéis”, disse Jandira. 
Segundo a deputada, a oposi-
ção trabalhará na “redução de 
danos” ao trabalhador (ABr).

Estados Unidos 
bloqueiam todos

os ativos da Venezuela

serviços por ou para o benefício 
de qualquer pessoa cujas pro-
priedades e interesses estejam 
bloqueados sob esta ordem”.

A medida, porém, exclui “tran-
sações relacionadas ao forneci-
mento de artigos como roupas 
e medicamentos destinados a 
ajudar no alívio do sofrimento 
humano”. Segundo o Wall Street 
Journal, a medida foi a primeira 
dessa magnitude adotada contra 
um país ocidental em mais de 
30 anos, com restrições seme-
lhantes às impostas aos regimes 
da Coreia do Norte, Irã, Síria e 
Cuba (Deutsche Welle).
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 27/08/2019 às 08h45/2º Público Leilão: 29/08/2019 às 16h30

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos Ber-
rini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, autorizado por BANCO 
INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em  1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos 
do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os 
seguintes imóveis urbanos: IMÓVEIS: I - Apartamento nº 154, no 15º andar, Bloco “B” do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL 
PRAÇA DE POMPÉIA”, situado na rua Ministro Ferreira Alves nº 1.031 (entrada principal) e rua Desembargador Vale 
nº 1.044 (entrada secundária), no 19º Subdistrito – Perdizes, com a área real privativa de 111,15m², mais a área real 
comum de 52,576m² perfazendo a área real total de 163,726m², correspondendo, no terreno, a uma fração ideal 
de 0,5150%. Contribuinte: 022.050.0020-9/0006-3. Conforme Av. 4 o imóvel objeto da presente matrícula sob o nº 
58.587 está cadastrado, atualmente, na Prefeitura do Município de São Paulo, pelo Contribuinte nº 022.050.0215-5, 

de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo/SP e registrada em 08/07/2011, conforme registro número 06 da 
II – VAGA DE GARAGEM 

PRIVATIVA DUPLA – TIPO “D”, nº 105, localizada no sub-solo do “EDIFÍCIO RESIDENCIAL PRAÇA DE POMPÉIA”, 
situado na Rua Ministro Ferreira Alves, nº 1.031 (entrada principal) e Rua Desembargador Vale nº 1.044 (entrada se-
cundária), no 19º Subdistrito – Perdizes, com a área real privativa de 22,10m², mais a área real comum de 39,388m², 
perfazendo a área real total de 61,488m² correspondendo, no terreno, a uma fração ideal de 0,1294% para a guarda 
e estacionamento de 02 (dois) veículos de passeio de padrão ou porte médio. Contribuinte: 022.050.0020-9/0006-3. 
Conforme AV-4 o imóvel objeto da presente matrícula sob o nº 58.588 está cadastrado, atualmente, na Prefeitura do 
Município de São Paulo, pelo Contribuinte nº 022.050.0215-5, conforme IPTU. Imóvel devidamente matriculado sob 

SP e registrada em 08/07/2011, conforme registro número 06 da matrícula nº 58.588 do 2º Cartório de Registro de 
Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.066.218,44 (Hum milhão, sessenta e seis mil, 
duzentos e dezoito reais e quarenta e quatro centavos); 2º PÚBLICO  LEILÃO:  533.109,22 (Quinhentos e 
trinta e três mil, cento e nove reais e vinte e dois centavos), O arrematante pagará à vista, o valor da arrema-
tação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para  lavratura 
e registro de escritura,  e com  todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. Os imóveis 
serão entregues no estado em que se encontram. Venda ad corpus. Imóveis ocupados, desocupação a cargo 
do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes GUILHERME JESUS PARMEGIANI, 
CPF nº 524.036.298-04 e CNH 02817009980/DETRAN-SP e MARIA ELIZABETH NOBREGA PARMEGIANI, CPF nº 
075.202.948-70 e CNH nº 02264432504/DETRAN-SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) de-
vedor(es) fiduciante(s)  será(ão)  comunicado(s)  na forma do parágrafo 2º-A  do art. 27 da  lei 9.514/97, incluído 

-

Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados  já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar

Itaim Bibi, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 27/08/2019 - 08:40h  -  2º LEILÃO 29/08/2019 - 13:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, -

Presen-
cial e Online IMÓVEL -

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/08/2019, às 08:40 
horas, e 2º Leilão dia 29/08/2019, às 13:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARLI TEREZINHA DOS 
SANTOS, 

JÉSSICA PRETO RAZZO, -

GUILHERME 
KEINER RAZZO

NATHAN DOS SANTOS PRETO, 

CRE-
DOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

DOS VALO-
RES 1º leilão: R$ 303.994,85 (Trezentos e três mil e novecentos e noventa e quatro reais e oitenta e cinco centavos); 
2º leilão: R$ 151.997,43 (Cento e cinquenta e um mil e novecentos e noventa e sete reais e quarenta e três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-
-

-

-
OBSERVAÇÕES: -

-

-

arrematante. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 
obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. 

-

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

-

-

-

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1062167-74. 20 1 6.8.26.0002 Edital de Citação 
Prazo 20 dias. Proc. 1062167-74.2016.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito 
da 5º VC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, Faz Saber a Adonias Pereira Tiburcio RG Nº 
17.997.715, CPF Nº 073.831.488-94, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-
lhe ação de Cobrança no valor de R$ 3.840,79. referente às da taxa de conservação do lote 09, da 
Quadra FL, do Loteamento Terras de Sta Cristina V. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a 
sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena 
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será 
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na lei..  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017358-22.2014.8.26.0114 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ªVC, do Foro de Campinas, Estado de SP, Dr(a).Thais Migliorança Munhoz, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a  Rita de Cassia Carvalho Transporte Me, CNPJ Nº12.476.082/0001-24, na pes 
soa da sócia Rita de Cássia Carvalho que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por  
CGMP- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o receb. da quantia de  
R$ 8.715 ,40, referente a fatura de nº 25081150, com vencimento em 11/06/2012, e Fatura de nº 
86768675, com vencimento em 10/07/2012, vencidas e não pagas. Considerando que a requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia 
reclamada ou oferecer embargos, tudo nos termos do artigo 701 do Código de Processo Civil. 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 Campinas, aos 25 de junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023296-23. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional VII-Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Daniela Cleodon Medeiros, brasileira, solteira, vendedora, RG 29.542.025-X CPF  
270.303.568-37, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança por parte de Momentum Empre e n 
dimentos Imobiliários Ltda, referente às da taxa de conservação e melhoramentos do lote 08, da 
Quadra AP, do Loteamento Ninho Verde I - Eco Residence). Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1107613-34. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Marinho da Conceição, 
Brasileiro, Casado, RG 7593000, CPF 623.363.808-97, 43, Jardim Internacional, CEP 04756-079, 
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 62.249,24. 
referente às da taxa de conservação do lote 34, da Quadra HW, do Loteamento 6 da Riviera de 
Santa Cristina II. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008298-14. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 6ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Luiz Raphael Nardy 
Lencioni Valdez, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Roland Carneiro Molina, CPF 165.168.258-58, 
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por União Social 
Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 17.148,81 (em 
março/2019), 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 Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1015971-36. 2016.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVara da Família e das Sucessões, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). 
Eduardo Calvert, na forma da Lei, etc. Faz Saber a S. P. Soares Valério ME, CNPJ Nº 14.742. 400/ 
0001-87 representado por Mav Industria e Comércio de Lubrificantes Ltda, CNPJ/MF Nº 11.647. 
680/0001-56 e Andre Luiz Chagas RG Nº 17595208-5 , CPF/MF Nº 078.152.158-07 que SP1 
Fomento Mercantil Eireli ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 286. 
086,33, referente à confissão de divida não quitada. Fica o Executado citado por meio deste edital 
para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a Execução, sob pena de ser penhorados 
tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo 
Civil. No caso integral do pagamento de 3 dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 
827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o restante em até 06 parcelas 
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art.916. do CPC). 
Será o edital publicado na forma da lei. Nada Mais. Mogi das Cruzes, 19 de Julho de 2019. 
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QUARTA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2019

PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA GPS
Empresa iniciou a entrega da DCTFWeb e no mês de 04/2019 houve um 
equívoco ao realizar o pagamento de uma GPS, como compensar ou 
restituir o INSS pago em duplicidade? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI FUNCIONÁRIO AFASTADO POR LICENÇA NÃO 
REMUNERADA, HÁ ALGUM TEMPO, QUE PRETENDE SOLICITAR 
DEMISSÃO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, sendo assim, 
entende-se não haver impedimento no pedido de demissão imediato, 
devendo apenas ser formalizado o pedido de demissão por escrito e 
realizado o exame médico demissional.

RESCISÃO POR ACORDO TRABALHADO
Na situação de rescisão de comum acordo, onde a empresa quer que o 
aviso prévio seja trabalhado, porém o funcionário não deseja cumprir, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INFORMAÇÕES REFERENTES AO SST
Informações referentes ao SST (saúde e segurança no trabalho) deverão 
ser enviadas ao Esocial dos Diretores não empregados (com e sem 
FGTS)? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS GOZARAM 20 DIAS DE FÉRIAS, ENTRETANTO AGORA 
SOLICITAM QUE OS DEZ DIAS RESTANTES SEJAM CONCEDIDOS COMO 
ABONO PECUNIÁRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o abono pecuniário de férias deverá ser requerido até 
15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo. Desta forma, 
entendemos que neste momento, considerando que o requerimento 
de abono pecuniário não foi realizado no prazo acima, não poderá ser 
vendido esses 10 dias. Base Legal – Art.143, §1º da CLT.

AGENDA FISCAL® AGOSTO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0073604-68.2012.8.26.0100 (USUC 1583) A Doutora Aline Aparecida 
de Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) 
Francisco Genovez, Amélia Leal da Costa Genovez, Antônio da Silva Caceres, Esther 
Manhani Rodrigues, José Carlos Motta, Dalva de Cássia Gonçalves, Anna Christina Genovez 
Louzada, Francisca Maria Genovez de Oliveira, Célia Maria Leal da Cosa Genovez , réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados 
forem, herdeiros e/ou sucessores, que Carlos Aurelino de Lima e Josefa Batista da Conceição, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na 
Rua José Candido, nº 551 Parque Alto do Rio Bonito, 32º Subdistrito Capela do Socorro - São 
Paulo SP, com área de 194,80 m², contribuinte nº 163.222.0020-7, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0127312-43.2006.8.26.0100 (USUC 244 ) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Herdeiros de José 
Maria Cardoso e Carlota Cardoso ou Carlota Espina Cardoso, a saber; Antonio Pinto Ramalho, Maria 
da Glória, Preciosa Pinto Ramalho, Manoel Monteiro da Silva, Maria Pinto Ramalho, Manoel Colaço 
Ricardo, Ana Pinto Ramalho ou Ana Pinto Tenda; Simone Oliveto Estevam Couto, Mauro de Rosa 
Couto, Braz Coelho ou Braz Coelho Gonçalves, Pedro Peres Martins, Dina Maria Ciuccio Peres, 
Joaquim Monteiro, Maria Anunciação Monteiro, Bandeirantes Comércio de Maquinas ltda, Suzana 
Regina Tomás, Irineu Panazzolo , réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Celestino Lopes 
Gonçalves e Maria Helena Franzotti Lopes, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração 
de domínio sobre o imóvel localizado na Avenida Sapopemba, nº 1376 Vila Leme 33° Subdistrito do 
Alto da Mooca - São Paulo SP, com área de 145,00 m², contribuinte nº 052.078.0041-8, alegando 
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação 
dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0055863-49.2011.8.26.0100 (USUC 1273) A Doutora Aline Aparecida de 
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Espólio de Tobias 
Gaspar Martins, Virginia Gomes Martins ou Virginia Gomes Martins, Virginia Gaspar Rosa, Manoel 
Gaspar Rosa, Geliza de Souza Rosa, Rosalia Gaspar ou Rosaria Gaspar, Maria de Fatima Rosa 
Cardoso, Marisa Rosa Cardoso Frias, João Manuel de Frias, Ivone Rosa Cardoso, Roseli Rosa 
Cardoso, Furnas Centrais Elétricas S/A, Adriana Teixeira de Almeida, Aldair Vicente Cesário, Pizzaria 
Nilão e Diego, Tatiana Gomes, Pablo Luiz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Igreja 
Evangélica Louvor e Adoração Em Furnas, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de 
domínio sobre o imóvel localizado na Rua Roberto Rossen, nº 51, Jardim Sobradinho 22º Subdistrito 
Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 185,19 m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. 
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

2ª VC – Regional Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0007242-28.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Sueli Juarez Alonso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SILVIO 
PORTES JR, CPF. 020.760.028-71, que nos autos da ação Monitória em fase de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por VSTP EDUCAÇÃO LTDA, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do 
CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, pague a quantia de R$ 13.048,58 
(valor em 22/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDO, que nos 
termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2019. 

4ª VC – Regional Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0009165-
89.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). JURANDIR DE ABREU JÚNIOR, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROGÉRIO 
GUALBERTO NASCIMENTO, CPF. 260.817.718-22, que nos autos da ação MONITÓRIA, em fase de 
Cumprimento de Sentença ajuizada por AMC Serviços Educacionais LTDA, foi determinada, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, 
pague a quantia de R$ 33.761,55 (valor em 31/03/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa 
de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica 
ainda ADVERTIDO, que nos termos do art. 525 do CPC, transcorrido o período acima indicado sem o 
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

7ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1010702-21.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional II Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudia Carneiro Calbucci Renaux, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JOÃO BERNARDO PEREIRA EVANGELISTA, CPF 361.716.158-89, que lhe foi proposta 
uma ação Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$ 11.374,71 (Fev/2019), referente as mensalidades não pagas no ano de 2014 do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Estando a ré em lugar ignorado, expede-
se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague a quantia pedida (hipótese 
em que ficará isento do pagamento das custas judiciais, mas deverá pagar 05% dos honorários 
advocatícios) ou oferte embargos (defesa) por intermédio de advogado, sob pena de não o fazendo se 
converter o mandado monitório em mandado executivo. No prazo de embargos, reconhecendo o 
crédito e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, inclusive custas e 
honorários de advogado, poderá o devedor requerer seja admitido a pagar o restante em até 6 (seis) 
parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos 
do parágrafo 5º do artigo 701 do CPC. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente 
edital, afixado e publicado na forma da Lei. Nada mais. 

USINA AÇUCAREIRA PAREDÃO S.A. CNPJ 61.340.238/0001-50 - NIRE 353.0002083-9 - Ata da Assembleia Geral Ordinária, 
realizada em 15/04/2019 - Data, Hora e Local: 15/04/2019, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 123, 
nesta Capital. Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 15, 16 e 19/03/2019. Presença: 
acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na 
forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente 
impedidos, deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18, publicados 
no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 30/03/2019, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se 
encontravam à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 15, 16 e 19/03/2019; e, 2. fixar em R$ 0,00 o 
valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerramento: nada 
mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 
15/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helo-
fredo Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações 
Ltda., p. Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de 
Souza; Agropecuária Santa Maria do Guataporanga S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Cia. 
Mascote de Empreendimentos, p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Cotonifício Guilherme Giorgi 
S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Embalagens Americana Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Gior-
gi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Limantos Participações Ltda., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares 
Giorgi; Metalúrgica Aricanduva S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Refinaria Nacional de Sal 
S.A., p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., p. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., p. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 15/04/2019. Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP 287.380/19-1 em 30/05/2019

Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda.
CNPJ nº 78.700.929/0001-10 - NIRE 41200614561

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 1º de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 1º de julho de 2019, às 13:00 horas, na sede social da Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda. (“Sociedade”), localizada na Rodovia dos 
Minérios, nº 96, Km 8, Loja 1, Bairro Bonfim, CEP 83.507-000, na cidade de Almirante Tamandaré, Estado do Paraná. 2. Convocação e Presença: A convocação 
é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos sócios representando a totalidade do capital social
da Sociedade, a saber: Companhia Nacional de Álcool, sociedade anônima, com sede na Cidade de Jandira, Estado de São Paulo, na Via de Acesso João de 
Góes, nº 2.300, Box 02, Módulo 03, Galpão A, unidade autônoma 02, condomínio B - Park Jandira, Jardim Alvorada, CEP 06612-000, inscrita no CNPJ sob o nº
60.881.299/0001-62, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o NIRE 35.300.050.444, neste ato
representada na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores Srs. José Paulo Ferreira Soares, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, inscrito no 
CPF sob nº 260.191.008-98 e portador da Cédula de Identidade RG nº 27.479.003-8 SSP/SP, residente e domiciliado na Cidade de Santana de Parnaíba, Estado
de São Paulo, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, nº 3.566, Bloco A1, apartamento 31, Tamboré, CEP 06543-001 e Sra. Isabel Paulino da Costa
Tartuci, brasileira, casada, administradora de empresas, inscrita no CPF sob nº 011.716.796-70 e portadora da Cédula de Identidade RG nº 8.415.046 SSP/MG,
residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Arizona, 1.281, apartamento 172, Brooklin, CEP 04567-003 e Grupo MPR
Participações S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, na Alameda Madeira, nº 222, 7º andar, conjunto 71, sala 1, Edifício 
Alfacon, Centro Empresarial Alphaville, CEP 06454-010, inscrita no CNPJ sob o nº 13.974.755/0001-39, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP 
sob o NIRE 35.300.395.506, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus Diretores, Sr. José Paulo Ferreira Soares, acima qualificado, e Sra.
Isabel Paulino da Costa Tartuci, acima qualificada. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 4. Ordem 
do Dia: deliberar sobre: (i) nos termos do Artigo 10, § 3º, inciso “vii”, do Contrato Social da Sociedade, a outorga de fiança, pela Sociedade, para assegurar o
integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional de Álcool, sociedade controladora da Sociedade, no âmbito da 3ª (Terceira) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, 
em Duas Séries, Para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool, objeto do “Instrumento Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas 
Séries, Para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool” (“Emissão” e “Escritura”, respectivamente); e (ii) autorizar a Diretoria da Sociedade a praticar 
qualquer ato e firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à efetivação das deliberações tomadas nesta Reunião de Sócios. 5. Deliberações: Pela
unanimidade de votos dos sócios presentes, e sem reservas, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a lavratura da ata que se refere 
à presente Reunião de Sócios em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 10, § 3º, inciso “vii”, do 
Contrato Social da Sociedade, a outorga de fiança, pela Sociedade, para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional 
de Álcool, sociedade controladora da Sociedade, no âmbito da Emissão, no valor total de emissão de R$60.000.000,00 (sessenta milhões de reais), mediante a 
emissão de 60.000 (sessenta mil) debêntures (“Debêntures”), pelo valor unitário de R$1.000,00 (mil reais). 5.3. Consignar que a deliberação ora aprovada com 
relação às Debêntures se estende à definição da sobretaxa (spread) da Remuneração das Debêntures, desde que observado o limite de 2,20% (dois inteiros e
vinte centésimos por cento) ao ano para as Debêntures Primeira Série e de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as
Debêntures Segunda Série, não sendo necessária, portanto, nova deliberação pela Sociedade nesse sentido. 5.4. Autorizar a Diretoria da Sociedade,
observadas as disposições legais e o disposto no contrato social da Sociedade, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das
deliberações acima, bem como celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos daí decorrentes, ficando, inclusive, ratificados todos os atos já praticados pela 
Diretoria neste sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. Mesa: José Paulo 
Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - Secretária. Sócios: Grupo MPR Participações S.A. - (José Paulo Ferreira Soares e Isabel Paulino 
da Costa Tartuci); Companhia Nacional de Álcool - (José Paulo Ferreira Soares e Isabel Paulino da Costa Tartuci). JUCEPAR nº 2019.4102971 em 05/07/2019.
Leandro Marcos Raysel Biscaia - Secretário-Geral.

Grupo MPR Participações S.A.
CNPJ nº 13.974.755/0001-39 - NIRE 35.300.395.506

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local: Em 1º de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Grupo MPR Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri,
Estado de São Paulo, na Alameda Madeira, nº 222, 7º andar, conjunto 71, sala 1, Edifício Alfacon, Centro Empresarial Alphaville, CEP 06454-010. 2. Convocação
e Presença: A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando 
a totalidade do capital social votante da Companhia, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: 
Sr. José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a orientação de voto, pela Companhia, em 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Nacional de Álcool, sociedade investida da Companhia e inscrita no CNPJ sob o nº 60.881.299/0001-62, com 
relação à emissão da 3ª (terceira) Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com 
Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool, no valor total de emissão de R$ 60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais), mediante a emissão de 60.000 (sessenta mil) debêntures, pelo valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) (“Emissão” e “Debêntures”,
respectivamente); (ii) a outorga de fiança, pela Companhia, para assegurar o cumprimento integral das obrigações assumidas pela Companhia Nacional de
Álcool no âmbito da Emissão das Debêntures; (iii) a orientação de voto, pela Companhia, em Assembleia Geral Extraordinária da Álcool Ferreira S.A., sociedade
investida da Companhia, com relação à outorga, pela Álcool Ferreira S.A., de fiança para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela
Companhia Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das Debêntures; (iv) a orientação de voto, pela Companhia, em reunião de sócios da Da Ilha - Comércio
de Álcool Ltda., sociedade investida da Companhia, com relação à outorga, pela Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., de fiança para assegurar o integral
cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das Debêntures; e (v) a autorização à Diretoria da
Companhia para a prática de todo e qualquer ato, bem como para celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos necessários à realização da deliberação
acima. 5. Deliberações: Lidos, tratados e discutidos os assuntos constantes da ordem do dia, as seguintes deliberações foram aprovadas, sem quaisquer 
ressalvas, por unanimidade dos acionistas presentes: 5.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º da Lei das
S.A. 5.2. Aprovar o voto favorável a ser proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia Nacional de Álcool, sociedade investida 
da Companhia, relativamente à emissão das Debêntures. 5.3. Aprovar a outorga, pela Companhia, de fiança para assegurar o integral cumprimento das 
obrigações assumidas pela Companhia Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das Debêntures, conforme vierem a ser estabelecidas no “Instrumento
Particular de Escritura da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real,
Com Garantia Adicional Fidejussória, em Duas Séries, Para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool” (“Escritura”). 5.4. Aprovar o voto favorável a 
ser proferido pela Companhia na Assembleia Geral Extraordinária da Álcool Ferreira S.A., sociedade investida da Companhia, para a outorga de fiança, pela
Álcool Ferreira S.A., para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das
Debêntures. 5.5. Aprovar o voto favorável a ser proferido pela Companhia na reunião de sócios da Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., sociedade investida da
Companhia, para outorga de fiança, pela Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia
Nacional de Álcool, no âmbito da Emissão das Debêntures. 5.6. Consignar que a deliberação ora aprovada com relação às Debêntures se estende à definição 
da sobretaxa (spread) da Remuneração das Debêntures, desde que observado o limite de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano para as 
Debêntures Primeira Série e de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures Segunda Série, não sendo necessária,
portanto, nova deliberação pela Companhia nesse sentido. 5.7. Autorizar a Diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto
social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel cumprimento das deliberações acima, bem como celebrar quaisquer contratos e/ou 
instrumentos daí decorrentes, ficando, inclusive, ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a
ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. 7. Assinaturas: Presidente:
José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Isabel Paulino da Costa Tartuci; Acionistas com 100% do capital votante: MPR Empreendimentos e Participações S.A., 
representada por seus diretores Isabel Paulino da Costa Tartuci e José Paulo Ferreira Soares. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Barueri,  
1º de julho de 2019. Mesa: José Paulo Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - Secretária. JUCESP nº 387.962/19-0 em 18/07/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia Nacional de Álcool
CNPJ nº 60.881.299/0001-62 - NIRE 35.300.050.444

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 1º de julho de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”), localizada
na Cidade de Jandira, Estado de São Paulo, na Via de Acesso João de Góes, nº 2.300, Box 02, Módulo 03, Galpão A, unidade autônoma 02, 
condomínio B - Park Jandira, Jardim Alvorada, CEP 06612-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação dos editais de 
convocação, conforme o disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1976, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferreira Soares; 
Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com Garantia Adicional Fidejussória, em 
Duas Séries, para Colocação Privada, da Companhia, nos termos do artigo 59 da Lei das S.A., e definir o montante e suas características 
(“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente); (ii) a orientação de voto, pela Companhia, em reunião de sócios da Da Ilha - Comércio de Álcool 
Ltda., sociedade investida da Companhia, com relação à outorga, pela Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., de fiança para assegurar o integral
cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito das Debêntures; (iii) a participação da Companhia em operação de
securitização dos recebíveis do agronegócio lastreados nos créditos do agronegócio originados pela Emissão das Debêntures (“Operação de 
Securitização”); e (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as medidas para efetivar a Emissão das Debêntures, incluindo, sem 
limitações, a prática dos atos necessários à assinatura da respetiva emissão, à negociação dos termos da emissão e contratos relacionados,
bem como a publicação e o registro dos documentos de natureza societária perante os órgãos competentes. 5. Deliberações: Pela unanimidade
de votos dos acionistas presentes, e sem reservas, foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 5.1. Registrar que a presente ata
será lavrada na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. 5.2. Consignar que, a emissão das Debêntures (conforme 
abaixo definido) pela Companhia, se insere no contexto de uma operação de securitização de créditos do agronegócio que resultará na emissão 
de certificados de recebíveis do agronegócio (“CRA”), aos quais esses créditos do agronegócio serão vinculados como lastro. 5.3. Aprovar a
Emissão, com as seguintes características gerais: (i) Valor Total da Emissão: O valor total da Emissão será de R$ 60.000.000,00 (sessenta 
milhões de reais) na Data de Emissão (conforme abaixo definido); (ii) Número da Emissão e Número de Séries: A Emissão constitui a 3ª 
(terceira) emissão de Debêntures da Companhia e será realizada em 2 (duas) séries, observado que a quantidade de debêntures a ser alocada 
em cada série será definida de acordo com a demanda apurada em Procedimento de Bookbuilding dos CRA; (iii) Espécie: As Debêntures serão 
da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações, e serão automaticamente convoladas em espécie com
garantia real, independentemente da celebração de qualquer aditamento à Escritura de Emissão, no momento em que for constituída a Alienação 
Fiduciária de Ações, com garantia adicional fidejussória; (iv) Garantias: A Emissão será garantida por fiança outorgada pela Álcool Ferreira
S.A., pela Grupo MPR Participações S.A. e pela Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., e por garantia real, a ser constituída, de alienação fiduciária
de ações de emissão da Grupo MPR Participações S.A. de titularidade da MPR Empreendimentos S.A., nos termos da escritura da Emissão das
Debêntures (“Escritura”); (v) Quantidade de Debêntures: Serão emitidas 60.000 (sessenta mil) Debêntures pela Companhia, sendo que a
quantidade de Debêntures a ser alocada para cada uma das séries será definida em sistema de vasos comunicantes, após a conclusão do 
procedimento de coleta de intenções de investimentos nos CRA, conforme previsto na Escritura (“Procedimento de Bookbuilding dos CRA”); 
 (vi) Distribuição Parcial: Não haverá possibilidade de subscrição parcial das Debêntures no âmbito da Emissão; (vii) Valor Nominal Unitário: 
O valor nominal unitário das Debêntures (“Valor Nominal Unitário”), na Data de Emissão (conforme abaixo definido), será de R$ 1.000,00 (um 
mil reais); (viii) Conversibilidade, Tipo e Forma: As Debêntures são simples e não serão conversíveis em ações de emissão da Companhia, e 
são nominativas e escriturais, sem emissão de cautelas e certificados; (ix) Procedimento de Colocação: As Debêntures serão objeto de
colocação privada, sem a intermediação de instituições financeiras integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários, sendo a sua 
negociação realizada de forma privada, observado o disposto na Escritura; (x) Data de Emissão e Prazo: Para todos os fins e efeitos legais, a 
data de emissão das Debêntures será definida na Escritura (“Data de Emissão”), tendo vencimento no 5º (quinto) aniversário a contar da Data
de Emissão (“Data de Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado e resgate antecipado das Debêntures, nos termos da
Escritura; (xi) Preço e Forma de Integralização: As Debêntures serão integralizadas à vista pelo seu Valor Nominal Unitário, em moeda corrente 
nacional, em uma única data (“Preço de Integralização”), por meio de Transferência Eletrônica Disponível - TED ou outra forma de transferência
eletrônica de recursos financeiros, data de integralização dos CRA (“Data de Integralização”); (xii) Comprovação de Titularidade das
Debêntures: A Companhia não emitirá certificados de Debêntures. Para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada 
pela inscrição do respectivo titular no Livro de Registro de Debêntures Nominativas da Companhia; (xiii) Pagamento do Valor Nominal Unitário: 
Ressalvado nas hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado das Debêntures, quando aplicável, o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures, ou seu saldo, conforme o caso, será amortizado trimestralmente, a partir do 18º (décimo oitavo) mês (inclusive) a contar da Data 
de Emissão, conforme datas previstas na Escritura; (xiv) Local de Pagamento: Os pagamentos relativos às Debêntures serão feitos mediante 
depósito nas contas dos patrimônios separados dos CRA, de titularidade dos patrimônios separados dos CRA (“Contas Centralizadoras”), 
conforme previsto na Escritura; (xv) Uso de Recursos: Os recursos obtidos pela Companhia com a emissão das Debêntures serão destinados 
única e exclusivamente ao cumprimento, diretamente pela Companhia, da obrigação de compra de etanol assumida pela Companhia em
determinado instrumento, nos termos da Escritura; (xvi) Resgate Antecipado Facultativo Total: A partir do 12º (décimo segundo) mês contado
da Data de Emissão, a Companhia poderá realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures, considerando as Debêntures Primeira
Série e as Debêntures Segunda Série, de acordo com os termos e condições previstos na Escritura (“Resgate Antecipado Facultativo Total”). 
Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre o 12º (décimo segundo) mês e o 24º (vigésimo quarto) mês a contar da Data de
Emissão, será devido um prêmio de resgate de 1,50% (um inteiro e cinquenta centésimos por cento) flat sobre o montante total devido a título 
de Resgate Antecipado Facultativo Total. Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre o 25º (vigésimo quinto) mês e o 36º (trigésimo 
sexto) mês a contar da Data de Emissão, será devido um prêmio de resgate de 1,00% (um por cento) flat sobre o montante total devido a título
de Resgate Antecipado Facultativo Total. Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre o 37º (trigésimo sétimo) mês a e o 48º 
(quadragésimo oitavo) mês a contar da Data de Emissão, será devido um prêmio de resgate de 0,50% (cinquenta centésimos por cento) flat 
sobre o montante total devido a título de Resgate Antecipado Facultativo Total. Caso o Resgate Antecipado Facultativo Total ocorra entre o 49º 
(quadragésimo nono) mês a contar da Data de Emissão e a Data de Vencimento (exclusive), será devido um prêmio de resgate de 0,25% (vinte
e cinco centésimos por cento) flat sobre o montante total devido a título de Resgate Antecipado Facultativo Total; (xvii) Resgate Facultativo
Antecipado por Mudança de Tributos: A Companhia poderá realizar resgate antecipado facultativo total das Debêntures, caso qualquer órgão 
competente venha a criar ou exigir o recolhimento, retenção ou pagamento de impostos, taxas, contribuições sobre a Remuneração das
Debêntures e/ou dos CRA ou venha majorá-los, nos termos previstos na Escritura; (xviii) Oferta de Resgate Antecipado: A qualquer tempo a
contar da Data de Integralização, a Companhia poderá realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, considerando as Debêntures
Primeira Série e as Debêntures Segunda Série, com o consequente cancelamento de tais Debêntures, de acordo com os termos e condições 
previstos na Escritura; (xix) Negociação das Debêntures: As Debêntures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço junto ao
público em geral e sem a intermediação de instituições financeiras do sistema de distribuição, sendo a sua negociação realizada de forma privada,
observado o disposto na Escritura; (xx) Atualização Monetária das Debêntures: O Valor Nominal Unitário das Debêntures não será atualizado 
monetariamente; (xxi) Remuneração: (i) A partir da Data de Integralização, as Debêntures Primeira Série farão jus a juros remuneratórios 
incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures Primeira Série, conforme o caso, correspondentes 
a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfinanceiros de um dia, over extra-grupo, 
expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3, no 
informativo diário disponível em sua página na Internet (http://www.b3.com.br) (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobretaxa (spread) 
de até 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, a ser definida em
Procedimento de Bookbuilding dos CRA estabelecido na Escritura (“Remuneração das Debêntures Primeira Série”); e (ii) A partir da Data de 
Integralização, as Debêntures Segunda Série farão jus a juros remuneratórios incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor
Nominal Unitário das Debêntures Segunda Série, conforme o caso, correspondentes a 100% (cem por cento) da Taxa DI, acrescida 
exponencialmente de sobretaxa (spread) de até 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e 
cinquenta e dois) dias úteis, a ser definida em Procedimento de Bookbuilding dos CRA estabelecido na Escritura (“Remuneração das Debêntures 
Segunda Série” e, em conjunto com a Remuneração das Debêntures Primeira Série, a “Remuneração das Debêntures”). (xxii) Pagamento da 
Remuneração: O pagamento da Remuneração das Debêntures será feito trimestralmente em parcelas consecutivas, em cada uma das datas 
de pagamento estabelecidas na Escritura (cada uma, uma “Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures”). (xxiii) Vencimento
Antecipado: Os debenturistas, mediante prévio aviso à Companhia, poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da
Companhia relativas às Debêntures de ambas as séries na ocorrência de qualquer das hipóteses previstas na Escritura e exigir da Companhia
o pagamento integral do Valor Nominal Unitário, ou seu saldo, conforme o caso, acrescido da Remuneração das Debêntures, calculada pro rata
temporis, desde a Data de Integralização, ou a última Data de Pagamento da Remuneração das Debêntures, até a data do seu efetivo pagamento, 
sem prejuízo, quando for o caso, da cobrança dos Encargos Moratórios e de quaisquer outros valores eventualmente devidos pela Companhia
nos termos de quaisquer dos Documentos da Operação, observado o quanto disposto na Escritura; (xxiv) Repactuação Programada: Não 
haverá repactuação programada. 5.4. Consignar que a deliberação ora aprovada com relação às Debêntures se estende à definição da sobretaxa 
(spread) da Remuneração das Debêntures, desde que observado o limite de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por cento) ao ano para as
Debêntures Primeira Série e de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures Segunda Série, não 
sendo necessária, portanto, nova deliberação pela Companhia nesse sentido. 5.5. Aprovar o voto favorável a ser proferido pela Companhia na
reunião de sócios da Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda., sociedade investida da Companhia, para outorga de fiança, pela Da Ilha - Comércio de 
Álcool Ltda., para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da Emissão das Debêntures. 
5.6. Autorizar a contratação pela Companhia dos prestadores de serviços necessários à Emissão das Debêntures e à realização da Operação 
de Securitização, incluindo, mas não se limitando, à contratação pela Companhia do Banco Itaú BBA S.A., instituição financeira inscrita no  
CNPJ/ME sob o nº 17.298.092/0001-30 (“Coordenador Líder”), para realizar a distribuição pública dos CRA de emissão da True Securitizadora 
S.A., companhia securitizadora inscrita no CNPJ/ME sob o nº 12.130.744/0001-00 (“Securitizadora”), no montante total de R$60.000.000,00 
(sessenta milhões de reais), que terão como lastro os créditos do agronegócio originados pelas Debêntures, nos termos do instrumento
específico de contratação, a ser celebrado entre a Companhia, a Securitizadora e o Coordenador Líder (“Contrato de Distribuição”). 5.7. Autorizar
a diretoria da Companhia, observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos 
necessários à implementação das deliberações tomadas acima e tomar todas as providências relativas à Emissão, especialmente, sem 
limitação, para negociar e celebrar a Escritura, o Contrato de Distribuição e os demais documentos necessários (inclusive aditamentos), bem
como praticar todos os demais atos necessários à realização da Emissão, ficando, inclusive, ratificados todos os atos já praticados pela Diretoria 
neste sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
7. Assinaturas: Presidente: José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Isabel Paulino da Costa Tartuci; Acionistas com 100% do capital votante: 
Grupo MPR Participações S.A., representada por seus diretores Isabel Paulino da Costa Tartuci e José Paulo Ferreira Soares. A presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Jandira, 1º de julho de 2019. Mesa: José Paulo Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - 
Secretária. JUCESP nº 387.963/19-4 em 18/07/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Álcool Ferreira S.A.
CNPJ nº 61.154.480/0001-30 - NIRE 35.300.043.006

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 1º de Julho de 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 1º de julho de 2019, às 12:00 horas, na sede social da Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”), localizada Cidade de 
Jandira, Estado de São Paulo, na Via de Acesso João de Góes, nº 2.300, Box 02, Módulo 03, Galpão A, unidade autônoma 02, condomínio B -
Park Jandira, Jardim Alvorada, CEP 06612-000. 2. Convocação e Presença: A convocação é dispensada nos termos do artigo 124, § 4º da 
Lei 6.404/76 (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social votante da Companhia, 
conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Paulo Ferreira Soares; 
Secretária: Sra. Isabel Paulino da Costa Tartuci. 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) nos termos do Artigo 12, inciso “h”, do Estatuto Social da
Companhia, a outorga de fiança, pela Companhia, para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional
de Álcool, sociedade coligada da Companhia e inscrita no CNPJ sob o nº 60.881.299/0001-62, no âmbito da 3ª (Terceira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a ser Convolada em Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em
Duas Séries, para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool, no valor total de emissão de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhões de 
reais), mediante a emissão de 60.000 (sessenta mil) debêntures, pelo valor unitário de R$ 1.000,00 (um mil reais) (“Emissão” e “Debêntures”, 
respectivamente); e (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar qualquer ato e firmar quaisquer documentos que se fizerem necessários à 
efetivação das deliberações tomadas nesta Assembleia. 5. Deliberações: Pela unanimidade de votos dos acionistas presentes, e sem reservas, 
foram tomadas e aprovadas as seguintes deliberações: 5.1. Aprovar a lavratura da ata que se refere à presente Assembleia Geral Extraordinária 
em forma de sumário, nos termos do artigo 130, § 1º, da Lei das S.A. 5.2. Aprovar, nos termos do Artigo 12, inciso “h”, do Estatuto Social da
Companhia, a outorga de fiança, pela Companhia, para assegurar o integral cumprimento das obrigações assumidas pela Companhia Nacional
de Álcool no âmbito da Emissão da Debêntures. 5.3. Consignar que a deliberação ora aprovada com relação às Debêntures se estende à
definição da sobretaxa (spread) da Remuneração das Debêntures, desde que observado o limite de 2,20% (dois inteiros e vinte centésimos por 
cento) ao ano para as Debêntures Primeira Série e de 2,45% (dois inteiros e quarenta e cinco centésimos por cento) ao ano para as Debêntures 
Segunda Série, não sendo necessária, portanto, nova deliberação pela Companhia nesse sentido. 5.4. Autorizar a Diretoria da Companhia, 
observadas as disposições legais e o disposto no estatuto social da Companhia, a praticar todos e quaisquer atos necessários ao fiel
cumprimento das deliberações acima, bem como celebrar quaisquer contratos e/ou instrumentos daí decorrentes, ficando, inclusive, ratificados
todos os atos já praticados pela Diretoria neste sentido. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lavrada, lida, 
aprovada e assinada pelos presentes. 7. Assinaturas: Mesa: Presidente: José Paulo Ferreira Soares; Secretária: Isabel Paulino da Costa Tartuci. 
Acionista representante de 100% do capital social: Grupo MPR Participações S.A., representada por seus diretores Isabel Paulino da Costa
Tartuci e José Paulo Ferreira Soares. Certifico que a presente confere com o original lavrado no livro próprio. Jandira, 1º de julho de 2019.  
Mesa: José Paulo Ferreira Soares - Presidente; Isabel Paulino da Costa Tartuci - Secretária. JUCESP nº 387.965/19-1 em 18/07/2019.  
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Manoel Suhet (*)

Frente ao desemprego crescente no 
Brasil, aumentou em 51% o número de 

empreendedores que atuam na informali-
dade no país. 

Eles empregaram 1,87 milhão de pessoas 
no primeiro trimestre de 2018, 311 mil a 
mais do que 2017, conforme microdados 
da pesquisa domiciliar do IBGE. O avanço 
entre os trabalhadores por conta própria 
com CNPJ, que reúne os chamados MEIs 
foi ainda maior. Em março, foi atingida a 
marca nacional de mais 8,1 milhões de 
microempreendedores formais, conforme 
dados do Portal do Empreendedor do Go-
verno Federal. 

Apenas no primeiro trimestre desde ano, 
o Brasil ganhou 379 mil novos microem-
preendedores individuais. Essa onda de 
iniciativas cresceu não apenas no Brasil 
mas também no exterior. Os Estados Uni-
dos são o principal destino escolhido por 
empreendedores brasileiros que buscam 
uma saída e um futuro melhor. Mas vale 
lembrar que começar a empreender, ainda 
mais em um cenário de crise como no Brasil 
atualmente, requer cautela e planejamento.

Novos empreendedores no Brasil estão 
recorrendo ao FGTS e poupança para obter 
os recursos necessários para o primeiro 
passo. Mas é preciso ter cuidado para não 
extrapolar o limite e também evitar pre-
juízos. Planejamento é a palavra. Temos 
uma geração que viveu um cenário de hi-
perinfl ação, onde, um dia o dinheiro valia, 
no dia seguinte já não podia mais contar 
com ele. Isso, infelizmente, gerou o hábito 
de não planejar o futuro. 

Esta é a mais importante dica para quem 
pretende empreender: estar aberto à cul-
tura do planejamento. A segunda dica é 
buscar apoio consultivo de especialistas 
de mercado. Uma análise de marketing 
profi sional pode garantir o caminho correto 
e o sucesso do novo negócio. Essa etapa 
evita que o novo empreendimento faça 
parte de uma triste estatística brasileira: 
de cada 4 empresas abertas, 1 fecha an-
tes de completar 2 anos de existência no 
mercado, segundo o Sebrae.

É por meio do chamado Business Plan 
que será possível 'olhar para frente'. Ele é 
um dos maiores aliados do empreendedor 
para estruturar a empresa. A partir dele 
é possível ter todo o direcionamento de 

Portal Olhar Dinâmico

Uma análise de marketing profi sional pode garantir o caminho correto
e o sucesso do novo negócio.

mercado necessário para o negócio. Muitos 
empresários atuam em áreas de serviços ou 
produtos que podem, se bem orientados, 
alçar vôos até mesmo no exterior.

A criatividade do brasileiro transpõe 
fronteiras. Nos EUA, por exemplo, temos 
casos de empreendedores que apostaram 
na inovação e não teriam o mesmo sucesso 
caso estivessem no Brasil. Essa visão de 

internacionalização do negócio somente 
um profi ssional poderá auxiliá-lo a obter. 
Também é preciso considerar que não 
existe uma orientação universal na hora de 
entrar no empreendedorismo. Não existe 
fórmula mágica. Mas planejar é sim, o pri-
meiro passo.

(*) - Expert em estratégia, vendas, marketing, operações globais, 
comércio eletrônico e tecnologia, é Diretor de Desenvolvimento do 

Global Bussiness Institute (GBI).

Empreender pode ser saída
ao desemprego no Brasil

São Paulo, quarta-feira, 07 de agosto de 2019Página 6

Especial

O cumprimento das metas previstas 
no Plano Nacional de Educação (PNE) 
pode ajudar o Brasil a concluir, 
em 2024, 70% das metas previstas 
para 2030, pelo quarto Objetivo de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS4)

Pedro Peduzzi/Agência Brasil

A constatação é do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), obtida a partir de um levantamento 
que retrata a implementação do ODS4 no país, tendo 

por base indicadores de 2016 e 2017.

Assinada por 193 países, a Agenda 2030 aponta 10 metas 
visando à educação inclusiva, equitativa e de qualidade e 
à promoção de oportunidades de aprendizagem para os 
estudantes brasileiros. No caso do ODS4, foram estabele-
cidas metas para sua implementação tanto para a educação 
infantil como para os ensinos fundamental, médio, profi s-
sionalizante e superior.

Há também metas para a disseminação de conteúdos 
relacionados à sustentabilidade, à infraestrutura das es-
colas, ao apoio a países menos desenvolvidos e à criação 
de garantias para melhores condições de trabalho para os 
professores.

No Brasil, o ODS4 conta com um relevante aliado: o PNE 
(2014-2024), que fi xa 20 metas a serem cumpridas até 2024. 
Entre as metas, estão a universalização da educação, o en-
sino em tempo integral na educação básica, a ampliação do 
ensino técnico e superior e a valorização dos professores.

Educação infantil e pré-escolar
De acordo com o levantamento do Ipea, não deverá haver 

problemas mais complicados para que o país atinja a meta 
de prevista para o acesso à educação infantil, uma vez que 
93,7% das crianças com idade entre 4 e 5 anos já estão 
matriculadas na pré-escola. A meta é de chegar à marca 
de 100% até 2030.

No caso de crianças com idade até 3 anos, o estudo revela 
que pouco mais de um terço frequenta creche. Esse dado, 
especifi camente, é considerado “sério” pelos pesquisadores 
pelo fato de implicar também difi culdades para o acesso 
das mães ao mercado de trabalho.

Ensino fundamental e médio
Segundo o Ipea, 98% das crianças de 6 a 14 anos estavam 

matriculadas no ensino fundamental no ano de 2016. Ese 

Plano Nacional de Educação pode 
ajudar a atingir metas da Agenda 2030

Objetivos para ensino infantil e fundamental serão atingidos, diz Ipea.

Arquivo/ABr

percentual, no entanto, cai para 70% quando o recorte 
abrange jovens de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio.

“O acesso ao ensino fundamental e médio não é um 
problema no Brasil, pois 98% das crianças e adolescentes 
de 6 a 14 anos de idade estão matriculadas na escola”, diz 
o estudo. “O desafi o brasileiro para cumprir a meta 4.1 
do ODS4 é a qualidade e a equidade no sistema escolar”, 
acrescenta.

Na avaliação do Ipea, o percentual de alunos que não 
concluíram o ensino fundamental e médio na idade adequa-
da é alto. “Apesar da universalização do acesso ao ensino 
fundamental, é preocupante que, em 2017, um quarto dos 
jovens não concluiu o ensino fundamental na idade espe-
rada”, conclui o estudo desenvolvido pelos pesquisadores 
Milko Matijascic e Carolina Rolon.

Tempo integral e 
infraestrutura

Para cumprir essa meta, o Ipea sugere a oferta de en-
sino em tempo integral, “pois uma maior permanência 
dos alunos na escola permite atingir um patamar maior 
de aprendizagem, sobretudo para as crianças e os jovens 
que apresentam maiores difi culdades de aprendizagem e 
menores recursos materiais”.

O Ipea alerta que é preciso melhorar a infraestrutura 
escolar, para o cumprimento do ODS4, tema que demanda 
ações específi cas, mas "não está focado de forma adequada” 
no Plano Nacional de Educação. O acesso à internet banda 
larga e a salas de informática, exemplifi ca a pesquisa, “são 
recursos didáticos presentes apenas em cerca da metade 
das escolas brasileiras”.

Equidade
No caso do ensino superior, o Ipea destaca o benefício 

proporcionado por iniciativas como o Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), o Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e o Programa de Apoio a Planos de Rees-
truturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni). 
Na avaliação do Ipea, esses planos “contribuem para que 
o país atinja a meta de assegurar a equidade de acesso e 
permanência à educação profi ssional e à educação superior 
de qualidade, de forma gratuita ou a preços acessíveis”.

Os resultados, no entanto, ainda mostram que o acesso 
ao ensino superior continua “desigual e restrito”, uma vez 
que apenas um quarto dos jovens de 18 a 24 anos cursava 
ou já tinha completado o ensino superior.

Negros e mulheres
Entre os que cursam o ensino superior, a desigual-

dade mais evidente está relacionada à cor da pele. 
“Apesar dos programas federais, as desigualdades de 
acesso ao ensino superior são signifi cativas. As cotas 
aumentaram o número de negros cursando o ensino 
superior, mas, em 2017, a proporção de jovens negros 
que cursam este nível de ensino é pouco mais da 
metade da proporção de jovens não negros no ensino 
superior”, diz o estudo.

As mulheres são mais escolarizadas que os homens. 
Em 2017, havia 57% de mulheres matriculadas no ensino 
superio; e 55,7% na educação profi ssional e técnica. 
No caso dos homens, os percentuais estavam em 43% 
e 44,3%, respectivamente.
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Paulo Guedes, Ministro da Economia, declarou 
que o governo está tirando amarras da econo-
mia, ao pôr em marcha a reforma da Previdência 

e a modernização das relações de trabalho: “As rela-

ções no Brasil são obsoletas e representam armas de 
destruição em massa de empregos. Hoje temos de 30 
[milhões] a 40 milhões de brasileiros sem emprego, 
na informalidade ou desalentados”.

De acordo com o secretário Rogério Marinho, é 
preciso adequar o país à realidade e impedir que o 
mercado tenha de lidar com regras anacrônicas, que 
prejudicam o empreendedor brasileiro.

As mudanças mencionadas pelo Ministro abrangem 
três das 36 normas reguladoras (NRs).

A alteração da NR 1 tornará mais fl exível as regras de 
segurança e de saúde, dando tratamento diferenciado 
para os pequenos empregadores, ao passo que dispen-

sará as micro e pequenas empresas de elaborar 

programas de prevenção de riscos ambientais, 

de controle médico e de saúde ocupacional, caso 

não atuem em atividades com riscos químicos, 

físicos ou biológicos.

O novo texto da NR 1 também moderniza as regras 
de capacitação, permitindo o aproveitamento 

total ou parcial de treinamentos quando um tra-
balhador troca de emprego porém dentro da mesma 
atividade. Tais alterações devem gerar uma economia 
em torno de 25 bilhões de Reais, segundo estimativa 
do Ministério da Economia.

A NR12 que dispõe sobre a segurança na operação 
de máquinas e equipamentos foi modernizada, estando 
agora alinhada com normas internacionais.

O governo entendeu que tal regra, criada na década 
de 1970, onerava as empresas com imposições que 
não contribuem para proteger o trabalhador e gerava 
insegurança jurídica “devido às dúvidas sobre sua 
correta aplicação”.

“Existem até mesmo casos de perda de garantia 
pelo fabricante em decorrência de adulterações no 
maquinário original. Por esses motivos, decidiu-se 
revisar a norma”, comunicou o ministério.

Defende o governo que a modernização da NR12 
será responsável pela redução de custos à industria 
em torno de 43,2 bilhões de Reais nos próximos 10 
anos e consequente aumento da produção industrial 
entre 0,5 e 1 por cento.

“A mudança dessa NR é um marco. Principalmente 
para um grupo de coragem e resistência de quem em-
preende e gera emprego e renda”, disse o secretário 
de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, 
Rogério Marinho.

A NR2 que determinava inspeções prévias para 
abrir pequenos negócios foi revogada, diminuindo 
a burocracia e reduzindo a intervenção estatal na 
iniciativa privada. 

Foi anunciada, também pelo governo, a con-
solidação de mais de 160 decretos sobre normas 
trabalhistas em quatro textos. Tais decretos 
abrangem direitos trabalhistas dispostos em várias 
leis, como vale-transporte, gratificação de Natal, 
regulamentação de profissões e convenções da 
OIT, entre outros.

Vale ressaltar que até o momento, o Brasil ratifi cou 
97 convenções, das quais 77 estão em vigor. Os textos 
originais dos decretos e a ordem cronológica em que 
foram adotadas no país foram mantidos.

A revisão das três normas é apenas o primeiro 
passo de um amplo processo de revisão das NRs 
que o governo pretende fazer. O Ministério da 
Economia irá revisar todas as 36 normas atual-
mente em vigor. Torçamos para que as projeções 
do Ministério da Economia estejam corretas e que 
haja tal economia e leve aquecimento da indústria 
no prazo estimado.
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O da Copa
2018 foi 
o lobo

Zabivaka

A (?) de
Orléans:
Joana
d'Arc

Pintor
catalão de
"Girafa em
Chamas"

Exercem 
o poder
na pluto-

cracia

Cidade
natal 

do Papa
Francisco

Realiza a
limpeza

doméstica

Assim, em
espanhol

Órgão
gestor do

FGTS
(sigla)

Código 
da África
do Sul, na
internet

Danny
Glover,
ator de
Cinema

Pedra para
calçar

estradas
rurais

Motor, em
inglês

Período
difícil nas
finanças

Registro
Geral

(abrev.)

Produzido
pela ação
do fogo

Conjunto 
de militares
em exercí-

cio (pl.)

Estado
natal de

Guga
(sigla)

Carne 
da parte
traseira 
do boi

Erva-mate,
para os
índios

Prefixo 
de "corre-

lação"

Entidade
de Saúde
da ONU
(sigla)

Interjei-
ção que
exprime 

admiração

Paula von 
Sperling, 
quanto ao 
''BBB 19''

Quantias 
em dinhei-
ro (p. ext.)
Transpirar

Curada

Vasilha
para chá

Instrumen-
to de sopro
O "reino"
do galo

Rodas da
bicicleta
Tucano e

arara

Aglomera-
do de ha-
bitações

Regina 
(?): apre-
sentou o
programa 
"Esquenta!"

Romano,
em inglês
"Polícia",

em PF

Suporte 
(?), serviço
do provedor
de internet

Com far-
tura (pop.)

Maciça

Momento
pré-con-
tratual,

que inclui
a proposta
e a acei-
tação das

partes

Epiderme
do rosto

Teoria da
(?): foi

proposta
por Albert
Einstein

Gemido
plangente

Estrutura
celular que

contém 
os genes

(Biol.)

3/así — caá — tez. 4/dalí. 5/ígneo — roman — ululo. 6/engine. 7/donzela.

Eduardo Moisés

FLEXIBILIZAÇÃO DAS REGRAS DE SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO

E 

São Paulo, quarta-feira, 07 de agosto de 2019

O Ministério do Interior 
da Áustria informou na 
segunda-feira (5) que 

o Supremo Tribunal do país 
europeu encerrou uma longa 
batalha judicial envolvendo 
a casa onde o alemão Adolf 
Hitler nasceu, em Braunau. A 
família de Gerlinde Pommer 
era a proprietária do imóvel 
há quase 100 anos. No entan-
to, as autoridades austríacas 
assumiram o controle da 
casa amarela de esquina em 
dezembro de 2016, visando 
que o local não se torne um 
templo neonazista.

Com a decisão, a família 
Pommer receberá 810 mil eu-
ros de indenização e encerrará 
a longa batalha judicial com 
o Estado. “Após a decisão do 
tribunal sobre a indenização, 
um uso para a casa onde Hitler 
nasceu pode agora ser enqua-
drado dentro da lei para evitar 
qualquer tipo de atividade 
relacionada com o nazismo”, 
afi rmou o ministro do Interior 
da Áustria, Wolfgang Peschorn, 
em um comunicado.

Além disso, o político reve-
lou que será organizado um 
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Áustria evita que casa de Hitler 
vire templo nazista

A família de Gerlinde Pommer era a proprietária do imóvel há quase 100 anos

Residência onde o ditador alemão nasceu será reestruturada.

concurso de arquitetos para 
defi nir o futuro do casarão de 
três andares. Hitler nasceu 

Ao contrário de diversas notí-
cias informando que o Brasil é o 
maior consumidor de defensivo 
agrícola, um recente estudo 
feito pela Unesp de Botucatu, 
baseado em dados da FAO, mos-
trou que, na comparação entre 
dólar investido em defensivo 
agrícola e tonelada de alimento 
produzido, o Japão é líder com o 
valor de US$ 95,40 por tonelada 
de alimento produzido, fi cando 
o Brasil na 13ª posição, com um 
gasto de US$ 8,10 por tonelada.  

“Esses dados jogam por terra 
a narrativa de que o Brasil é o 
maior consumidor de defensivos 
agrícolas do planeta”, afi rmou 
Mário Von Zuben, diretor exe-
cutivo da Associação Nacional 
de Defesa Vegetal – ANDEF em 
palestra proferida no Workshop 
para Jornalistas, organizado 
pela ABAG – Associação Bra-
sileira do Agronegócio em con-
junto com outras entidades do 
agronegócio. 

Outra questão abordada por 
Zuben foi sobre a argumentação 

de que vários defensivos utiliza-
dos no Brasil são proibidos na 
Europa. Segundo o palestrante, 
muitos defensivos não são uti-
lizados pelo produtor europeu 
por não ser necessário em 
função do inverno rigoroso que 
eliminar muitas das pragas que, 
no clima tropical, se proliferam 
com facilidade. 

Na avaliação de Zuben, é 
correta a atual estratégia do 
Ministério da Agricultura em 
acabar com a fi la de defensivos 
esperando para ser registrado. 
“Nós temos de ter disponíveis 
novas e mais modernas molé-
culas para que a agricultura 
brasileira não fi que defasada 
em relação aos seus principais 
competidores. A maioria das 
moléculas aprovadas é de 
produtos genéricos. Da lista 
de 32 novos ingredientes que 
ainda estão na fi la da Anvisa, 
os Estados Unidos e o Canadá 
já aprovaram 19, a Argentina 
15, a Europa 16 e o Japão 17”, 
informou (AI/ANDEF). 

Japão é o maior 
usuário mundial

de defensivo agrícola
Portal DBO

“Esses dados jogam por terra a narrativa de que o Brasil é o 

maior consumidor de defensivos agrícolas do planeta”
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Inspiração Diária de Kate Spreckley

 Estamos passando por um evento evolutivo profundo que está limpan-
do os bloqueios e barreiras para os estados expandidos de consciência. 
Tudo está sendo intensifi cado - emoções, sentimentos, experiências, 
desafi os e pensamentos. Sua verdadeira essência está emergindo e será 
mais fácil ser mais aberto, honesto e vulnerável. Como resultado, você 
pode descobrir que não pode mais viver a vida como antes.

À medida que você se torna mais e mais consciente da mudança 
atual, pode começar a sentir algumas reações incomuns. As energias 
estão expandindo sua consciência, o que pode criar sensações físicas, 
dor e desconforto, assim como instabilidade emocional. Pode ser 
desafi ador integrar e equilibrar as energias sem fi car sobrecarregado. 
Uma técnica simples é trazer sua atenção para a respiração. Permitir-
se inspirar e expirar completamente. Expandindo e contraindo seu 
abdômen enquanto você respira. Relaxe, não force. Este exercício 
irá estabilizar e centrar sua consciência, sua atenção e a sua energia.

Muito amor
Kate

https://www.spiritpathways.co.za/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

O presidente Jair Messias Bolsonaro sancionou novas normas 

de segurança e saúde do trabalho, as quais gerarão uma 

economia, nos próximos dez anos, estimada em 68 bilhões de 

Reais, conforme divulgado pelo Ministério da Economia.

em 20 de abril de 1889 e viveu 
apenas alguns meses em Bra-
nau. No entanto, isso marcou 

a pequena cidade austríaca, 
que possui pouco mais de 16 
mil habitantes (ANSA).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, defendeu maior 
participação do setor privado 
nos investimentos públicos 
e na área de infraestrutura. 
Ele discursou na instalação da 
comissão especial que altera o 
marco regulatório das parcerias 
público-privadas (PPPs). O 
colegiado elegeu ontem (6) o 
deputado João Maia (PL-RN) 
para presidir os trabalhos. 

O deputado Arnaldo Jardim 
(Cidadania-SP) foi escolhido o 
relator da proposta na comissão. 
Segundo Rodrigo Maia, a propos-
ta vai dar mais condições para 
melhoria da produtividade no 
setor privado. “Com recursos 
públicos, não vamos avançar. E 
o caminho é fazer leis que garan-
tam mais segurança jurídica ao 

capital privado”.
O relator da comissão, Ar-

naldo Jardim, afi rmou que a 
Câmara adotou um caminho 
de propor iniciativas que criam 
mais estabilidade e simplifi -
cação de procedimentos para 
restabelecer a confi ança da 
sociedade no Parlamento e a 
confi ança de todos na retomada 
do crescimento econômico

“Vamos oferecer o aperfeiçoa-
mento da legislação das con-
cessões públicas, das PPPs e 
fundos de investimentos. Há leg-
islação? Sim, mas ela foi superada 
por fatos e experiências ou foi su-
perada por avanços tecnológicos 
ou novas formas de fi nanciamento. 
Há um acúmulo que exige que 
façamos essa evolução”, afi rmou 
Jardim (Ag.Câmara).

Maior participação do ‘setor 
privado’ em infraestrutura

Os saques da poupança su-
peraram os depósitos em julho. 
A retirada líquida chegou a R$ 
1,605 bilhão, informou ontem 
(6) o Banco Central (BC). 
Esse foi o primeiro resultado 
negativo para meses de julho 
desde 2016 (R$ 1,115 bilhão) 
e a maior retirada líquida para 
o mês desde 2015 (R$ 2,453 bi-
lhões). No mês passado, foram 
aplicados R$ 213,004 bilhões, 
contra a retirada de R$ 214,609 

Poupança tem retirada de R$ 1,6 bi
bilhões. Os rendimentos credi-
tados nas contas de poupança 
somaram R$ 3,020 bilhões. O 
saldo da poupança nos bancos 
fi cou em R$ 802,063 bilhões.

No acumulado de sete meses do 
ano, a poupança apresenta retira-
da líquida de R$ 16,104 bilhões. 
Em 2019, apenas nos meses de 
março (R$ 1,852 bilhão) e junho 
(R$ 2,497 bilhões) houve capta-
ção líquida, com mais depósitos 
do que saques (ABr).
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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:
FELIPE DE MIRANDA OMYA, estado civil solteiro, profi ssão assistente contábil, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.120-VILA MARIANA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove (31/12/1989), 
residente e domiciliado Rua José Bauman, 151, bloco D, apartamento 24, Jardim Redil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Cesar Omya e de Marta Francisca de Mi-
randa Omya. NÁTALY DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nas-
cida em Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/281.FLS.053V-CAPELA DO 
SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa 
(26/07/1990), residente e domiciliada Rua Alberto Luz, 54, Socorro, nesta Capital, São Pau-
lo, SP, fi lha de Aurelino Paes de Souza e de Maria Heloisa Pires de Souza.

JOSÉ MILTON DAMIÃO SANTIAGO, estado civil solteiro, profi ssão 1/2 cozinheiro, nas-
cido em Passira, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/100.FLS.010-SÃO LOURENÇO DA 
MATA/PE), Passira, PE no dia vinte e oito de março de mil novecentos e sessenta e oito 
(28/03/1968), residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, 41, casa 03, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Domingos Santiago e de Julia Maria Santiago. 
ROGERIA MARIA SILVA, estado civil solteira, profi ssão faxineira, nascida em Recife, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/049.FLS.129-7º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, 
PE no dia nove de junho de mil novecentos e sessenta e um (09/06/1961), residente e 
domiciliada Rua Tineciro Icibaci, 41, casa 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sebastião André da Silva e de Elita Maria do Nascimento.

LUCAS CAVALCANTE DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/173.FLS.238-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (24/12/1992), residen-
te e domiciliado Rua Cautaros, 214, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião 
Cavalcante de Carvalho e de Maria Joseli Cavalcante de Carvalho. CAROLINE DE 
SANTANA LIMA, estado civil solteira, profi ssão escriturária administrativo, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/124.FLS.179V-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (29/02/1996), residente 
e domiciliada Rua Cautaros, 86, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Henrique Pereira 
Lima Filho e de Ana Pereira de Santana Lima.

LUCAS SILVA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão multi-operador, nascido em Osas-
co, neste Estado (CN:LV.A/219.FLS.023V-2º SUBDISTRITO OSASCO/SP), Osasco, SP no 
dia trinta de março de mil novecentos e noventa e nove (30/03/1999), residente e domicilia-
do Rua Doutor Aureliano Barreiros, 283, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lindomar Ara-
gão da Cruz e de Natalia Maria da Silva. TABATA GLEICY FIDELIS DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/260.
FLS.263V-JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e quatro (08/02/1994), residente e domiciliada Travessa Itamari, 07, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Conceição de Jesus e de Maria Cristina Fidelis.

THIAGO DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em Subdis-
trito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.045 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e três (13/09/1983), residente e 
domiciliado Rua Caxinguelé, 65, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Aparecido de Farias e de Solange Lopes da 
Silva. ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS LEITE, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de 
setembro de mil novecentos e setenta e quatro (10/09/1974), residente e domiciliada 
Rua Caxinguelé, 65, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Hélio Gomes de Matos e de Maria José de Oliveira.

EGBERTO PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Arneiroz, Estado do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.036-1º OFÍCIO DE ARNEIROZ/CE), Ar-
neiroz, CE no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e sete (28/10/1977), 
residente e domiciliado Rua das Naiades, 204, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Ivan Pereira de Sousa e de Francisca Josimaria Pereira de Sousa. 
SILMARA GASPAR PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Buriticupú, Estado do Maranhão (CN:LV.A/001.FLS.292-SANTA LUZIA/MA), Buriticupú, 
MA no dia treze de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (13/11/1995), resi-
dente e domiciliada Rua das Naiades, 204, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Adalto Rodrigues Pinheiro e de Telka Nathallya Gaspar Pinheiro.

WILLIAM MENDES CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão empreendedor, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/205.FLS.193-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
Guarulhos, SP no dia dezoito de maio de mil novecentos e oitenta e seis (18/05/1986), 
residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 360, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Wilans Gomes Chaves e de Maria Linaura Mendes de Figueiredo. BIAN-
CA GOMES AMARAL, estado civil solteira, profi ssão empreendedora, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/136.FLS.181-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (05/10/1995), residente e 
domiciliada Travessa Atabaque, 28, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alexandre Antonio Amaral e de Simone Gomes Amaral.

CHAHER ZAKI MUHAMMAD AMER, estado civil divorciado, profi ssão estagiário, nascido 
em Ji-Paraná, Estado de Rondônia, Ji-Paraná, RO no dia cinco de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e sete (05/01/1987), residente e domiciliado Rua Félix Capella, 27, bloco A, 
apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Muhammad Hasan Ismail Amer e de Gilda Vieira Amer. MAYRA CONCEIÇÃO DE OLI-
VEIRA, estado civil solteira, profi ssão analista fi nanceira, nascida em Subdistrito Tatuape, 
nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.226-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (24/01/1986), residente e domiciliada Rua Félix 
Capella, 27, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Geraldo de Oliveira e de Flávia Maria Conceição Oliveira.

WENDELL DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Solonópole, Estado do Ceará (CN:LV.A/011.FLS.151 SOLONÓPOLE/CE), Solonó-
pole, CE no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e quatro (07/07/1994), resi-
dente e domiciliado Rua Lagoa das Bananeiras, 85, casa 01, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Epitácio dos Santos e de Eliana Maria de Oliveira 
Souza. ALINE APARECIDA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.027-
VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta 
e nove (05/05/1989), residente e domiciliada Rua Lagoa das Bananeiras, 85, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Delba Aparecida do Nascimento.

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES DE SIQUEIRA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze de 
novembro de mil novecentos e cinquenta e quatro (15/11/1954), residente e domiciliado 
Rua Arturo Faldi, 85, bloco A, apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Jandira Gonçalves de Siqueira. GRINAU-
RIA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Cabo, 
Estado de Pernambuco, Cabo, PE no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e 
cinquenta e três (16/09/1953), residente e domiciliada Rua Arturo Faldi, 85, bloco A, 
apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Henrique Florentino da Silva e de Maria Anunciada do Espirito Santo.

MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão cabeleireiro, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e três (05/02/1983), residente e domiciliado Avenida David Domingues Fer-
reira, 1486, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Francisco de Oliveira e de 
Marilene Souza de Oliveira. THAMIRIS JUSTINO LINS, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.101 GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(16/08/1991), residente e domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 1486, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Rodrigues Lins e de Maria Salete Justino Lins.

JESULINO OLIVEIRA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Anagé, Estado da Bahia, Anagé, BA no dia vinte e seis de julho de mil nove-
centos e setenta e cinco (26/07/1975), residente e domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 
2480, bloco 01, apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Xa-
vier Silva e de Maria Oliveira Sampaio. ELIZANGELA ALMEIDA TEIXEIRA, estado civil 
divorciada, profi ssão diretora, nascida em Vitória da Conquista, Estado da Bahia, Vitória 
da Conquista, BA no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta (14/09/1980), 
residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 2480, bloco 01, apartamento 11, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Silva Teixeira e de Anita Almeida Teixeira.

HENRIQUE ROGERI PIRES DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Campinas, neste Estado, Campinas, SP no dia três de março de dois mil 
(03/03/2000), residente e domiciliado Rua Paraná, 84, Vila Cardoso, Capivari, neste 
Estado, Capivari, SP, fi lho de Carlos Alberto Pires de Campos e de Raquel Rogeri Pires 
de Campos. FERNANDA SANTANA AMERICO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de dois mil 
(16/06/2000), residente e domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 798, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Americo da Silva e de Rosilda Gomes 
Santana. “Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Capivari, neste Estado”

EVERTON OTAVIO BARBOSA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/141.FLS.272V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de abril de mil novecentos e noventa e um (19/04/1991), residente e domi-
ciliado Rua Jerônimo de Barros, 201, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Otavio Alves Filho e de Maria Zilda Barbosa Alves. CAROLINA SANTOS 
VERISSIMO, estado civil solteira, profi ssão orientadora socioeducativo, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/119.FLS.239V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de julho de mil novecentos e noventa e quatro (06/07/1994), residente e domiciliada 
Rua Jerônimo de Barros, 201, fundos, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edmilson Verissimo e de Maria das Graças dos Santos Verissimo.

JOÃO XAVIER DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial eletricista IV, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/056.FLS.027V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de junho de mil novecentos e oitenta e um (17/06/1981), residente e domiciliado Rua 
Botuporã, 543, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Xavier da Silva e de 
Adalgisa Francisca da Silva. JOSELY MORAIS DA SILVA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil 
novecentos e oitenta e sete (07/03/1987), residente e domiciliada Rua Botuporã, 543, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edézio José da Silva e de Lucia de Sousa Morais.

MATHEUS RODRIGUES MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Arujá, neste Estado (CN:LV-A-280,FLS.263V-ITAQUERA/SP), Arujá, SP no dia vinte 
e um de junho de mil novecentos e noventa e sete (21/06/1997), residente e domici-
liado Rua Tenório das Chagas, 25, casa A, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Vander Marques e de Camila Rodrigues da Silva. CAMILA OLIVEI-
RA SOARES DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/214.FLS.241V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
novembro de mil novecentos e noventa e quatro (26/11/1994), residente e domiciliada 
Rua Piacatu, 08, casa A, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Hamilton Soares da Cruz e de Valci Gonçalves de Oliveira Cruz.

ALISSON SANTOS BARRA NOVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de 
acesso, nascido em Garanhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/056.FLS.227-2ª ZONA DE 
GARANHUNS/PE), Garanhuns, PE no dia onze de dezembro de mil novecentos e noventa 
e seis (11/12/1996), residente e domiciliado Rua Doutor Costa, 289, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre da Silva Barra Nova 
e de Maria de Fatima dos Santos. GABRIELA VICENTE PINDOBA DOS SANTOS, esta-
do civil solteira, profi ssão atendente clinico, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/319.FLS.178 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa 
e oito (25/08/1998), residente e domiciliada Rua Doutor Costa, 289, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pindoba dos Santos Filho 
e de Vania Vicente.

JONATHAN OLIVEIRA ALVES DA ROSA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nas-
cido em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de maio de mil nove-
centos e noventa e três (11/05/1993), residente e domiciliado Rua Montes Altos, 680, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Alves da Rosa e de Silvia Regina 
de Oliveira. GESSIENNE DE SOUSA BESERRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nasci-
da em Presidente Dutra, Estado do Maranhão (CN:LV.A/075.FLS.254V 2º OFÍCIO DE PRE-
SIDENTE DUTRA/MA), Presidente Dutra, MA no dia trinta de maio de dois mil (30/05/2000), 
residente e domiciliada Rua Montes Altos, 680, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aldo Santos Beserra e de Maria de Jesus de Sousa.

GUSTAVO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão armazenista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/309.FLS.125V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e noventa e oito (27/04/1998), residente e domiciliado Rua Augusto 
Carlos Bauman, 551, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson José dos Santos e de 
Nanci da Silva. LATOIA KIMBERLYM PEREIRA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/087.FLS.292V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e noventa e nove (21/09/1999), residente e 
domiciliada Rua Manuel Inácio de Loiola, 521, bloco 16-A, apartamento 23, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rogerio de Jesus e de Silvia Raquel Pereira Vieira.

DENYS HENRIQUE COELHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/192.FLS.057V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de maio de mil novecentos e noventa e um (25/05/1991), residente e domiciliado Rua 
Trapicheiro, 55, casa 04, Vila Carrão, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido da Silva 
e de Roseli Elisabete Coelho Neves. JULIA PINHEIRO DE MIRANDA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/348.FLS.214V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (04/09/1987), 
residente e domiciliada Rua Edward Félix de Moraes, 37, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo Jacintho de Miranda e de Janisia Pinheiro de Miranda.

CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão fi scal de transporte 
coletivo, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e quatro (27/02/1974), residente e domiciliado Rua Olga Salim Tahan 
- antiga Itamori, 21, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos de 
Oliveira e de Sebastiana de Paula Oliveira. SOLANGE BARBOSA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e três (26/06/1973), residente e domiciliada 
Rua Tomazzo Ferrara, 08, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ozorio da Silva e de 
Severina Barbosa da Silva.

ARTHUR NUCIATELLI PINTO DE MELLO, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/122.FLS.029-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(24/09/1991), residente e domiciliado Rua Carlos Alberto Lopes Freixo, 194, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Pinto de Mello e de Eliana Nuciatelli Pinto de Mello. ANA 
REGINA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/111.FLS.029-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de julho de mil novecentos e noventa e seis (28/07/1996), residente e domici-
liada Rua Carlos Alberto Lopes Freixo, 194, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo 
Rodrigues dos Santos e de Ana Paula dos Santos.

DAVI JÚNIOR DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão serralheiro, nascido em Ja-
guapitã, Estado do Paraná, Jaguapitã, PR no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e 
setenta e sete (31/08/1977), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 928, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Davi Gonzaga de Oliveira e de Jorgina 
Alves Oliveira. AMELIA VANUZIA FERNANDES MOITINHO, estado civil solteira, profi ssão 
esteticista, nascida em Irecê, Estado da Bahia (CN:LV.A/035.FLS.219 IRECÊ/BA), Irecê, BA 
no dia doze de dezembro de mil novecentos e setenta (12/12/1970), residente e domiciliada 
Rua Tomazzo Ferrara, 726, B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinaldo Fernandes 
Moitinho e de Domingas Ferreira dos Santos.

NILSO OTERO PONTES, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Sabáudia, 
Estado do Paraná (CN:LV.A/002.FLS.342 SABÁUDIA/PR), Sabáudia, PR no dia seis de julho 
de mil novecentos e cinquenta e dois (06/07/1952), residente e domiciliado Rua Criúva, 1011, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Otero e de Conceição Aparecida 
Pontes. BERNADETE RODRIGUES ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Ipirá, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.030-IPIRÁ/BA), Ipirá, BA no dia vinte e um de 
fevereiro de mil novecentos e setenta (21/02/1970), residente e domiciliada Rua Criúva, 1011, 
Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roque Sampaio Almeida e de Maria da 
Paixão Rodrigues.

LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão chefe de produção, nascido 
em Santa Rita de Cássia, Estado da Bahia (CN:LV.A/024.FLS.172-MANSIDÃO/BA), San-
ta Rita de Cássia, BA no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois 
(21/12/1982), residente e domiciliado Rua José de Araújo Leite, 107, Jardim Ubirajara, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gessé Camêlo de Oliveira e de Almerinda da Silva Oliveira. 
PRISCILA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/027.FLS.183 GUAINASES/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (24/11/1984), residente e 
domiciliada Rua José de Araújo Leite, 107, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marcos Antonio de Araujo e de Juraci de Lira Araujo.

MATHEUS OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de loja, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/285.FLS.261V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto 
de mil novecentos e noventa e sete (06/08/1997), residente e domiciliado Rua Romeu Vito-
retti, 127, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato 
Oliveira dos Santos e de Graciete Matias de Oliveira. ANA CAROLINA NUNES DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/323.FLS.105 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(09/10/1998), residente e domiciliada Rua dos Artistas, 180, Vila Santa Teresinha, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Diaulas Jeronimo Nunes de Souza e de Geruzia Melo de Souza.

FRANCISCO AMORIM ANTONINO, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de loja, nascido em 
São João do Rio do Peixe, Estado da Paraíba, São João do Rio do Peixe, PB no dia oito de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (08/06/1987), residente e domiciliado Rua Jiparaná, 
202, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edval Antonino e de Joil-
da Amorim Antonino. GIULLIA COIMBRA CAPELLA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de março de mil 
novecentos e noventa e oito (06/03/1998), residente e domiciliada Rua Attilio Trevisan, 47, 
apartamento 01, Jardim Santa Francisca, 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, SP, fi lha 
de Marcos Gonçalves Capella e de Celia Maria Coimbra Capella. “Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de R.C.P.N do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

MARLON BIANCO CARMO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão modelista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e oitenta e 
dois (20/08/1982), residente e domiciliado Rua Virgínia de Miranda, 827, bloco A, casa 07, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aziel Carmo Ribeiro e de Vera Lucia 
Barbosa Souza. DEYSDRE AMORIM FRANCO, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, 
nascida em Boa Vista, Estado de Roraima (CN:LV.A/034.FLS.290-1º OFÍCIO DE BOA VISTA/
RR), Boa Vista, RR no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/09/1984), 
residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 827, bloco A, casa 07, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gubio Garibalde de Oliveira Franco e de Alda Regina Amorim 
Franco.

LUCIANO DE BRITO SERRANO, estado civil solteiro, profi ssão protético, nascido em Sub-
distrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/040.FLS.107V BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de setembro de mil novecentos e setenta e nove (07/09/1979), residente e domiciliado 
Rua Professor Júlio do Amaral Carvalho, 231, Jardim Rosa Maria, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de José Serrano Bolé e de Maria Thereza de Brito Serrano. GISLENE FERREIRA 
BAIA, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV.A/216.FLS.192 SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil 
novecentos e setenta e cinco (20/07/1975), residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 312, 
bloco C, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Julio Ferreira Baia e de Maria de Nazareth Baia.

JULIO CEZAR STANISCI, estado civil solteiro, profi ssão educador fi sico, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/191.FLS.210V LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
junho de mil novecentos e noventa e um (05/06/1991), residente e domiciliado Rua Este-
vam de Araújo Almeida, 217, A, casa 17, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sergio Stanisci e de Marli Alves Stanisci. SAMANTA VIANA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/119.
FLS.067V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e no-
venta e quatro (08/01/1994), residente e domiciliada Rua Estevam de Araújo Almeida, 217, A, 
casa 17, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aderbal Silva e de 
Lucir Viana Silva.

JANAILSON DE OLIVEIRA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão sondador, nascido em 
Pombal, Estado da Paraíba (CN:LV.A/020.FLS.274 POMBAL/PB), Pombal, PB no dia quin-
ze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (15/08/1987), residente e domiciliado Rua 
Anhupoca, 25, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João da Silva Pereira e de Maria Lucia 
de Oliveira Pereira. TATIANA DA SILVA MACHADO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (22/04/1984), residente e domiciliada Rua 
Rio Corrente, 173, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Jorge Amorim Machado e de 
Cleusa Barbosa da Silva Machado.

SIDINEI RODRIGUES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Vitória da 
Conquista, Estado da Bahia (CN:LV-A-047,FLS.045 IGUÁ/BA), Vitória da Conquista, BA no 
dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (27/01/1983), residente e domici-
liado Rua Victório Santim, 2813, -A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alziro Rodrigues da 
Silva e de Ana Lemos da Silva. PATRICIA DE SANTANA ARAUJO, estado civil solteira, pro-
fi ssão diarista, nascida em Serra Preta, Estado da Bahia (CN:LV-A-019,FLS.028 ANGUERA/
BA), Serra Preta, BA no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (07/08/1982), 
residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2813, -A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Julio Santana Araujo e de Agripina de Santana Araujo.

DANILO MARCEL DA SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/110.FLS.103-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de 
novembro de mil novecentos e oitenta e oito (20/11/1988), residente e domiciliado Rua Ti-
neciro Icibaci, 05, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Matias de Oliveira e 
de Semadar da Silva. JAYNE APARECIDA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão aprendiz, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/286.FLS.143-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de agosto de mil novecentos e noventa e sete (22/08/1997), residente e domici-
liada Rua Tineciro Icibaci, 05, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Figueiredo 
Souza e de Suely Aparecida Souza.

RENATO ORVATE SENOSIEN, estado civil solteiro, profi ssão radialista locutor, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.030-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia sete de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (07/08/1975), residente e domi-
ciliado Rua Jaguaruna, 236, casa 06, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Va-
lentin Senosien e de Olga Orvate Senosien. LUCIANA DE FREITAS ANTONIO, estado civil 
solteira, profi ssão consultora tributária, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV.A/071.FLS.130V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil nove-
centos e setenta e quatro (18/06/1974), residente e domiciliada Rua Jaguaruna, 236, casa 06, 
Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Antonio e de Ilda de Freitas Antonio.

DOUGLAS DO ROSÁRIO ROSA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de vendas, nasci-
do em Ananindeua, Estado do Pará (CN:LV.A/011.FLS.044 ANANINDEUA/PA), Ananindeua, 
PA no dia três de março de mil novecentos e oitenta e sete (03/03/1987), residente e domicilia-
do Rua Gervásio Mota da Vitória, 81, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Benedito Costa da Rosa e de Maria Alda do Rosário Rosa. FLAVIANA RIBEIRO DÁVILA, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Pinheiro, Estado do Maranhão (CN:L-
V.A/162.FLS.269 PINHEIRO/MA), Pinheiro, MA no dia vinte e sete de junho de mil novecentos 
e noventa (27/06/1990), residente e domiciliada Rua Gervásio Mota da Vitória, 81, casa 01, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juliana Ribeiro Dávila.

NELSON JOHNY MESQUITA, estado civil solteiro, profi ssão agente de segurança, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/201.FLS.068V-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (10/02/1986), 
residente e domiciliado Rua Antônio Bruni, 92, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Mesquita e de Helie-
ne Mendes das Neves Mesquita. ORNELIA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.109 BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e seis (21/12/1986), residente e domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 770, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Manoel de Carvalho e de Zelia Tavares de 
Jesus Carvalho.

JOSÉ CAVALCANTE TENÓRIO NETO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produ-
ção, nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/035.FLS.283-5º DISTRITO DE MA-
CEIÓ/AL), Maceió, AL no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(27/12/1996), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa Santa Maria, 33, A, Co-
lônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gledson Dantas Tenório e de Maria dos Prazeres 
Palmeira dos Santos. ÂNGELA MIRELLY SILVA CHAGAS, estado civil solteira, profi ssão 
revisadeira, nascida em Campina Grande, Estado da Paraíba (CN:LV.A/092.FLS.034-CAMPI-
NA GRANDE/PB), Campina Grande, PB no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos 
e noventa e seis (22/12/1996), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa Santa 
Maria, 33, A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberione Silva das Chagas e de 
Marta Angelica do Nascimento.

JÔNATAS ESTEVAM FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-109,FLS.62V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de outubro 
de mil novecentos e oitenta e oito (02/10/1988), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 
1411, bloco 04, apartamento 44, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Ferreira e de Teresa 
Cristina Estevam. ANA CAROLINA ROSA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-279,FLS.067-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e sete (18/05/1997), residente e domiciliada 
Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 04, apartamento 44, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Odair Aparecido dos Santos Vieira e de Andréa da Silva Rosa Vieira.

THIAGO HENRIQUE SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/465.FLS.039-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de maio de mil novecentos e noventa e dois (22/05/1992), residente e domiciliado 
Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 04, apartamento 14, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz Barbosa de Souza e de Creuza Maria Santos 
Souza. ERICA KARINE ROVANNI BARBOZA, estado civil divorciada, profi ssão atendente 
de lanchonete, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/391.FLS.
173-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e oitenta e oito 
(13/07/1988), residente e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 04, apartamento 
14, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Barboza 
e de Ilda Rovanni Barboza.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: EDUARDO ROMERA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são ajustador ferramenteiro, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
10/01/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo 
Moreira de Oliveira e de Ede Romera de Oliveira. A pretendente: GISELY GONDARI 
PASSOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista contabil, estado civil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1980, residente e domiciliada nesta Capital, 
São Paulo - SP, fi lha de Benwilson José Passos e de Maria da Gloria Gondari Passos.

O pretendente: ANDRÉ SANCHEZ CIURLIONIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
securitário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Senno Ciurlionis e de 
Monlca Sanchez Ciurlionis. A pretendente: CAROLINA GUERRIERI ROSAS, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Everthon Rosas e de Marina Guerrieri Rosas.

O pretendente: TÚLIO VIRNO CLEMENTE, de nacionalidade brasileira, ptofi ssão ad-
vogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/06/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Clemente e de 
Sandra Regina Virno Clemente. A pretendente: JÉSSICA PARISOTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
28/11/1992, residente e domiciliada na Vila Formosa, São Pa ulo - SP, fi lha de Vicente 
Parisoto Junior e de Sandra Campelo Hernandes Parisoto: - Obs.: Edital de proclamas 
enviado ao cartório de residência da pretendente.

O pretendente: EDUARDO MACHADO SALES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Luiz Sales e 
de Heloisa Cristina Machado Sales. A pretendente: ANGELA TAÍS MOLINA TEIXEIRA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em Sã o 
Paulo - SP, no dia 20/03/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, 
fi lha de Ricardo de Souza Teixeira e de Sandra Felix Molina Teixeira.

O pretendente: PEDRO PAULO FERNANDES DE SOUZA OLIVEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
15/07/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Fernandes 
de Oliveira e de Miriam Fernandes de Souza Oliveira. A pretendente: JULIANA GURGEL 
SOARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de operações editoriais, estado 
civil solteira, nascida em Caraúbas - RN, no dia 05/06/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Soares Filho e de Antonia Gurgel de Brito.

O pretendente: JESSÉ PEREIRA DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de montagem, estado civil solteiro, nascido em Natal - RN, no dia 31/07/1966, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pereira de 
Araujo e de Amelia Batista de Araujo. A pretendente: JOSEFA LIMA VIEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão auxilar almoxarifado, estado civil divorciada, nascida em 
Pedro Alexandre - BA, no dia 24/01/1972, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Lima Vieira e de Guilhermina Vieira do Nascimento.

O pretendente: DANILO MARAGNA, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnico de informática, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/04/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelaide Maragna. A pretendente: STHEFANY MOLSKI 
DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnica de informática, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 27/08/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gilberto Lourenço de Paula e de Marta Molski Lourenço de Paula.

O pretendente: SANDRO TAVARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão motorista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/12/1980, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Tavares Filho e de Edileuza Lindaura 
da Silva Tavares. A pretendente: KEYLLA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão promotora de merchandising, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 15/05/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Lindiomario Bispo dos Santos e de Rosilda Maria Santos.

O pretendente: FABIO RAMOS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
gerente comercial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/02/1978, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paul o - SP, fi lho de Genival Gomes dos 
Santos e de Maria Aparecida Ramos dos Santos. A pretendente: SUZILEI GOMES DA 
SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão empresária, estado civil divorciada, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 27/01/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Roque Ferreira da Silva e de Maria Aparecida Gomes da Silva.

O pretendente: GUILHERME MACHADO GODOY, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
Dj, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/03/1991, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Walter Godoy e de Cristiane Machado 
Godoy. A pretendente: ERIKA DAS NEVES PETROF, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1992, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Petrof e de 
Sueli Aparecida Pires das Neves.

O pretendente: GABRIEL TARGA PRAVATO, de nacionalidade brasileira, profi ssão mé-
dico, estado civil solteiro, nascido em Cachoeiro de Itapemirim - ES, no dia 29/07/1991, 
residen te e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celio Omar Pravato 
e de Simone Targa Pravato. A pretendente: ALLANA KRISTINA BORGES COSTA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida em Cachoeiro 
do Itapemirim - ES, no dia 10/08/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Geraldo Costa e de Carmen Borges Costa.

O pretendente: ROBERTO IZIDORIO PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/08/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Analia Izidoria Pereira. A pretendente: 
AURELIA ALVAREZ TELES, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/01/1982, residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Bispo Teles e de Ana Maria Alvarez Teles.

O convivente: JOAQUIM FERNANDES DE ALVARENGA NETO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
24/07/1970, resident e e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Fernandes de Alvarenga e de Marlene Scaccabarrozzi de Alvarenga. A convivente: ERICA 
DA ROCHA TAVARES, de nacionalidade brasileira, profi ssão empresária, estado civil 
solteira, nascida em Belo Horizonte - MG, no dia 26/09/1981, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Cesar Tavares e de Neide da Rocha 
Tavares. Obs.: Conversão de união estável em casamento.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: GILMAR ESPEDITO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Ipubí, PE, no dia (22/12/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Espedito Serafi m da Silva e de Antonia Gomes da Silva. A pretendente: 
ELIANA MOURA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Moura da Silva e de Maria Sudileu Costa Silva.

O pretendente: ARGEMIRO RODRIGUES DE BARROS FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1986), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Rodrigues de Barros e 
de Maria José da Silva Barros. A pretendente: BRUNA DE LIMA SIMÃO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/02/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everonildo Simão e de 
Cheila Aparecida de Lima Simão.

O pretendente: LUIZ DIEGO FERREIRA DO LINO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de moagem, nascido em Osasco, SP, no dia (29/05/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes do Lino e de Maria Aparecida Ferreira 
do Lino. A pretendente: MARLUCE DARLENE PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de fabrica, nascida em Poá, SP, no dia (25/07/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fatima Sueli Pereira.

O pretendente: EDER ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (22/02/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carmelito Gomes Lima e de Marieta Alves Costa Lima. A preten-
dente: FERNANDA DA SILVA SOARES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jurandir Macedo Soares e de Maria Isabel da Silva Soares.

O pretendente: REBERT HENRIQUE FARINA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (17/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Farina e de Claudete das Graças da Silva. A pretendente: 
JOICE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (30/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valmir de Jesus Santos e de Sueli Vieira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MILTON BELAS SANTANA, estado civil viúvo, profi ssão aposen-
tado, nascido em Miguel Calmon, BA, no dia (04/12/1949), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Faustino de Santana e de Celestina Pereira Belas. 
A pretendente: VITORIA ALVES RODRIGUES, estado civil viúva, profi ssão pensonista, 
nascida em Alagoa Nova, PB, no dia (20/12/1944), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Moreno Alves e de Antonia Crispin Alves.

O pretendente: ÉVERTON GUIMARÃES MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
marcineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1985), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cícero Alves Moreira e de Regina Célia 
Guimarães Moreira. A pretendente: BRUNA RENÉE MORAES SANTIAGO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (11/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rute 
Renée Moraes Santiago.

O pretendente: GERSON MARIANO TENORIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/12/1970), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ugo Gomes Tenorio e de Benedita Mariano 
Tenorio. A pretendente: VERA LUCIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
funcionaria publica estadual, nascida em Itajuipe, BA, no dia (18/01/1964), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio dos Santos e de Aurora 
Xavier dos Santos.

O pretendente: RAFAEL PINHEIRO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Magela Ribeiro e de Maria Augusta Pinheiro 
Ribeiro. A pretendente: JÉSSICA DE FREITAS LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/01/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vander Silvio de Lima e de Adriana Aparecida Cavalcante 
de Freitas Lima.

O pretendente: VINICIUS SOUZA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ipiau, BA, no dia (21/03/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel dos Passos Gonçalves dos Santos e de Maria Neuza 
Souza Santos. A pretendente: LEIA CARVALHO DE SOUZA, estado civil solteira, pro-
fi ssão vendedora, nascida em Teixeira de Freitas, BA, no dia (24/08/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adolfo Gomes de Souza e de Elza 
Santana Carvalho de Souza.

O pretendente: BRUNO MACHADO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de aplicação, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anisio Machado dos Santos e de Neusa Felix dos 
Santos. A pretendente: EVA LIVIA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de escritorio, nascida em Bernardino Batista, PB, no dia (16/01/1997), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo Osvaldo e de Damiana 
Barbosa de Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE LUCIO XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
operações III, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/12/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Xavier Filho e de Carmen 
Rosa Lucio. A pretendente: AMANDA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
tecnica de laboratório, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/11/1993), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moacir Pereira de Lima e de Rosivane 
Gomes da Silva.

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar supervisor tecnico, nascido em Salvador, BA, no dia (04/02/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Simões de Almeida e de Maria 
Madalena Rodrigues. A pretendente: GABRIELA VASCONCELOS DE JESUS, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adilson da Silva de Jesus e de Eliza 
Maria Vasconcelos de Jesus.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
fresador, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Francisco dos Santos e de Maria Cristina Ferreira 
Campos. A pretendente: EUNICE ALVES BATSITA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/01/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Mildario Jose Batista e de Iraci Alves dos Santos.

O pretendente: CÍCERO MARCOS LEITE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Oliveira e de Santa Cruzelina Leite Oliveira. 
A pretendente: RAQUEL ANTONIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Valença do Piauí, PI, no dia (24/07/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonia Francisca de Oliveira.

O pretendente: PAULINHO GOMES CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Araruna, PR, no dia (02/04/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes dos Santos e de Maria Valdete 
Gomes. A pretendente: JANISLEA DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Canudos, BA, no dia (04/03/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva e de Maria 
José do Nascimento Silva.

O pretendente: ANDERSON CLAYTON DA CRUZ DOS SANTOS, estado civil divor-
ciado, profi ssão mecânico, nascido em Guarulhos, SP, no dia (25/05/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Clovis Viturino dos Santos e de Vera 
Lucia da Cruz dos Santos. A pretendente: LILIAN MARQUES DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1978), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Bispo dos Santos e 
de Maria Marques dos Santos.

O pretendente: BRUNO AUGUSTO FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/01/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Helio da Silva Farias e de Marli Beserra Farias. A pretendente: 
SUZANA CRISTINA NEVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão biomédica, nascida 
em Baturité, CE, no dia (13/12/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Ivoneide Neves da Silva.

O pretendente: GEORGITON DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Ruy Barbosa, BA, no dia (20/04/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gerson Carlos dos Santos e de Giselia da 
Silva Santos. A pretendente: ANA CRISTINA COELHO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1985), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laercio Coelho da Silva e de Maria 
Teresa Domingos da Silva.

O pretendente: ROBERIVALDO DINIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Buique, PE, no dia (19/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Diniz da Silva e de Maria Madalena Diniz da Silva. A pretendente: 
RENATA FERNANDA MONTEIRO GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão babá, 
nascida em Olinda, PE, no dia (07/02/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Fernando Pereira Guimarães e de Lindinalva Monteiro Guimarães.

O pretendente: AGNALDO ZEFERINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Zeferino dos Santos e de Roselita Francisca dos 
Santos. A pretendente: CRISTINA MARIA DE JESUS OLIVEIRA, estado civil divorcia-
da, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/12/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Candido de Oliveira e de Eulina 
Maria de Jesus.

A pretendente: PRISCILA VIDAL BOLZANI, estado civil solteira, profi ssão lider de 
lavanderia, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ediz Vilazio Bolzani e de Ivanete Vidal Bolzani. A 
pretendente: MARIA JOSÉ CHAGA SANTANA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Paripiranga, BA, no dia (19/03/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria do Carmo Chaga Santana.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS LEITE, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (15/05/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcir de Melo Leite e de Maria José Pessoa dos 
Santos Leite. A pretendente: JÉSSICA SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldenor Martins de Sousa e de Antonia Liêda 
da Silva Sousa.

O pretendente: MARCOS ANTONIO FERREIRA PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão 
fi scal de linha, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/01/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato Paiva e de Rosalina Ferreira 
Paiva. A pretendente: LUCIMAR DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida em Bom Jesus da Lapa, BA, no dia (07/06/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olímpio de Souza e de Dionísia de Souza.

O pretendente: CARLOS EDUARDO RODRIGUES SIQUEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão autonomo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (03/03/1982), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Rodrigues Siqueira e de 
Marisa Lemes Rodrigues Siqueira. A pretendente: PATRICIA RUFINO BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Crateús, CE, no dia (23/04/1981), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Rodrigues Bezerra e de Fátima 
Maria Rufi no Bezerra.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA PADILHA, estado civil divorciado, profi ssão orives, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ambrozino de Oliveira Padilha e de Marilene de Oliveira Rodri-
gues. A pretendente: ANA CLEIDE DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em Santo André, SP, no dia (18/08/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jair da Silva e de Cleide de Almeida.

O pretendente: EDINALDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empre-
endedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José Ferreira da Silva e de Lindinalva Farias 
da Silva. A pretendente: CAROLINA HULEM MESSIAS, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de atendimento, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (29/12/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nilton Leal Messias e 
de Maria Aparecida Xavier Hulem.

O pretendente: JULIO CÉSAR SOUSA QUIRINO, estado civil solteiro, profi ssão barmen, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Alexsandro Fejes Quirino e de Hilda Lacerda de Sousa. A pretendente: 
BEATRIZ VITORIA TOTH MARTINS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/04/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ronaldo Martins e de Adriana Toth Martins.

O pretendente: SAMUEL ROCHA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel dos Santos e de Maria do Socorro Rocha dos 
Santos. A pretendente: MIRIÃ SILVA DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/10/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Nery de Araujo e de Mariza Rodrigues da Silva.

O pretendente: LUCIANO FERREIRA BRITO, estado civil solteiro, profi ssão montador II, 
nascido em Itacarambi, MG, no dia (07/11/1984), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Domingos Pereira de Brito e de Jalmira Ferreira Brito. A pretendente: 
PRISCILA SOUSA DA CUNHA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/03/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vagner Barbosa da Cunha e de Marli de Sousa Batista da Cunha.

O pretendente: MÁRIO MARCOS CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido 
em Joaquim Gomes, AL, no dia (22/09/1975), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Amaro Ailton Carneiro e de Cícera Maria da Conceição. A pretendente: 
GISLAINE APARECIDA ALVES, estado civil solteira, profi ssão analista de cobrança, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco Alves e de Edina Aparecida Camargo Alves.

O pretendente: MAURICIO TENORIO DA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Tenorio da Rocha e de Josefa Reinalda da Rocha. 
A pretendente: PATRÍCIA ROCHA NICKEL, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/02/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Waldemar Nickel Filho e de Maria Francisca de Souza Rocha.

O pretendente: JOTA DIONER PINHEIRO MENDES, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Teixeira de Freitas, BA, no dia (17/11/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Ferreira Mendes e de Edenes Pinheiro 
Mendes. A pretendente: MARIA APARECIDA BERNARDINO DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Una, BA, no dia (25/03/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nicodêmio Bernardino dos Santos 
e de Raimunda Santos.

O pretendente: LUCIANO HERNANDEZ, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquinas, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (13/02/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vanessa de Fátima Hernandez. A 
pretendente: AMANDA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vania Alves Rodrigues de Melo.

O pretendente: LEONARDO ALCANTARA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão es-
tudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ari Brito Alves e de Josilena Benigna de Alcantara. A 
pretendente: BÁRBARA SIMÕES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogério dos Santos e de Sonia Simões Mota dos Santos.

O pretendente: NELSON DA ROCHA HONÓRIO, estado civil divorciado, profi ssão advoga-
do, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1964), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Honório e de Maria Barboza dos Santos. A pretendente: 
GISLAINE APARECIDA SIMÕES ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton de Andrade e de Marisa Aparecida Simões.

O pretendente: BRUNO LING LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão garçom, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (05/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Rogerio da Silva Lourenço e de Zaira Silva Ling Lourenço. A pretendente: 
ALANA DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/05/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sidnei Campos Gonçalves e de Inalda Maria da Silva Gonçalves.

O pretendente: FELIPE LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Lopes da Silva e de Cleonice Paes da Silva. A pretendente: 
ARIANE DE SA MORAIS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (12/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Airton Gomes de Morais e de Marcia Inacia Nunes de Sa Morais.

O pretendente: SAMUEL BRAGA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ederaldo Campos Lima e de Leonides Braga de Jesus. A pretendente: 
TATIANE SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (09/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Cesar Santos da Silva e de Elizete Dias Santos Melo.

O pretendente: EDIVANIO LUIZ DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Calumbi, PE, no dia (02/06/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Elias do Nascimento e de Maria Alexandrina do 
Nascimento. A pretendente: MARIA EDITE DE LIMA SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão doméstica, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (02/09/1974), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Matias dos Santos e de Espedita 
Teodoria de Lima Santos.

O pretendente: JOSÉ BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Vitória de Santo Antão, PE, no dia (23/10/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Bezerra da Silva e de Genoveva Ernestina 
da Conceição. A pretendente: LUZIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Gravatá, PE, no dia (03/12/1963), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rita Josefa da Conceição.

O pretendente: DENIS SHOJI KIKUCHI, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/07/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Siyo Kikuchi e de Zulmira Terumi Kikuchi. A pretendente: 
FLAVIA BENTO DUTRA, estado civil solteira, profi ssão analista de suporte, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (02/06/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Dutra e de Irany Bento Dutra.

O pretendente: SAMUEL BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Rodrigues da Silva e de Aparecida Barbosa da Silva. 
A pretendente: IRAMARA DA COSTA TORRES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elsio Manoel Torres e de Estelamar Monteiro da 
Costa Santos.

O pretendente: THIAGO SILVA RUIZ, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Pena Ruiz e de Rosilda Maria da Silva. A pretendente: 
THAMYRES LEITE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de logistica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo dos Santos Ferreira e de Alessandra Leite dos Santos.

O pretendente: GILSON LIRA, estado civil solteiro, profi ssão instalador de som e aces-
sorios, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Petronilio Lira e de Josefa Tenorio Lira. A pretendente: 
AMANDA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no 
dia (15/10/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genaldo 
Oliveira e de Claudete Nogueira Oliveira.

O pretendente: MESSIAS DE SOUZA TEIXEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Teixeira e de Fatima 
de Souza Teixeira. A pretendente: AMANDA DA SILVA FARIAS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de expedição, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marcos de Oliveira Farias e de 
Carmen Lucia Maria da Silva Farias.

O pretendente: GLEISON DE TORRES LOIOLA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de pós vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/07/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Afonso Loiola e de Maria Jose de Torres 
Loiola. A pretendente: ALINE BRUNA DE SOBRAL ALMEIDA DIAS, estado civil solteira, 
profi ssão agente de organização escolar, nascida em Guarulhos, SP, no dia (01/03/1990), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Almeida Dias e de 
Edna Maria de Sobral Dias.

O pretendente: ALONSO BATISTA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1986), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Arismário José da Cruz e de Adeladia Batista da Cruz. A pretendente: 
ERICA VIANA CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Bernado do Campo, SP, no dia (21/05/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir de Camargo e de Normaci Viana de Camargo.

O pretendente: EMERSON ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elizeu Alves da Silva e de Genice Felix Nicácio. A preten-
dente: MONIQUE BATISTA DE MEDEIROS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (19/03/1989), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Batista de Medeiros e de Marilene Leite de Lacerda.

O pretendente: RENATO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Itanhém, BA, no dia (15/08/1987), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Altamiro Rodrigues da Silva e de Maria Ferreira de Sousa. 
A pretendente: LETICIA DOS SANTOS SOARES, estado civil viúva, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Kelly dos Santos.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos da Silva e de Cristiane Aparecida da Silva. A preten-
dente: JOYCE CAROLINE SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aguinaldo Alves dos Santos e de Silvana da Silva.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA MANÇANO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/06/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Mançano e de Antonia Elizabeth da Silva. A pretendente: 
ROZANGELA RIBEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Ouricuri, PE, no dia (14/11/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Alves Delmondes e de Geralda Ribeiro Alves.

Coxinhas, nuggets, caftas, 
hambúrgueres e bolinhos 
que não usam produtos 

de origem animal na elaboração 
foram desenvolvidos por meio 
de parceria entre a Embrapa 
Agroindústria de Alimentos 
(RJ) e a Sottile Alimentos, 
empresa de Niterói. O segredo 
do New Burguer, por exemplo, 
é o uso de ingredientes que 
proporcionam características 
muito próximas às dos produtos 
elaborados com carne bovina, 
além da adição da fi bra de caju. 
Entre os lançamentos há até o 
Siriju, bolinho similar ao feito 
com siri, mas elaborado somen-
te com ingredientes vegetais.

A fi bra de caju é provenien-
te do Ceará, onde a Embrapa 
Agroindústria Tropical desen-
volveu estudos que possibili-

taram a sua utilização como 
ingrediente. A pesquisadora da 
Embrapa, Janice Lima, conta 
que a ideia inicial era evitar o 
desperdício do bagaço do caju 
gerado pela indústria do suco, 
que é usado na alimentação 
animal. Os pesquisadores per-
ceberam que muitas pessoas 
no Ceará já aproveitavam a 
fi bra para a produção de ham-
búrguer, porém com baixo teor 
de proteína. Por isso, foram 
realizados testes com a adição 
de outras fontes de proteína, 
como a texturizada de soja. 

“A fi nalidade dos testes tam-
bém foi trabalhar a fi bra para ter 
menos gosto de caju e para fi car 
com uma textura mais agradável 
ao consumo”, relembra a cientis-
ta que, na época, atuava na uni-
dade da Embrapa em Fortaleza. 

Agora trabalhando na unidade 
de pesquisa fl uminense, Lima 
se dedicou ao desenvolvimento 
dos produtos com a Sottile ao 
lado do analista da Embrapa , 
André Dutra, com informações 
sobre como tratar a fi bra de caju, 
sobre os ingredientes que pode-
riam melhorar as características 
sensoriais de sabor, aparência e 
textura dos produtos. 

“O hambúrguer, por exemplo, 
com base de soja e fi bra de caju, 
é muito semelhante em termos 
de textura, cor e sabor ao simi-
lar de carne bovina. Para quem 
está acostumado a consumir o 
hambúrguer bovino, não sentirá 
tanta diferença no sabor e na 
textura e vai consumir um pro-
duto que é vegetariano e rico em 
fi bras”, detalha a pesquisadora. 
O uso da fi bra de caju, oriunda 

da fruta nativa com grandes ex-
tensões de plantio e produção 
na Região Nordeste, promove 
uma solução sustentável ao 
descarte da indústria de suco. 

Dados do IBGE mostram que, 
em 2017, o Brasil produziu 
quase 60 mil toneladas de caju, 
sendo que 75% correspondem à 
fi bra após o aproveitamento do 
suco e da castanha. O analista 
ressalta que os produtos agre-
gam valor à cadeia do caju e são 
diferenciados também pelo seu 
apelo saudável. “São ricos em 
fi bra, componente importante 
na alimentação humana, que 
ainda proporciona aos produtos 
desenvolvidos a redução do 
valor calórico”, revela.

Fonte: Embrapa Agroindústria de 
Alimentos. 
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Pesquisa desenvolve produtos vegetarianos 
enriquecidos com fi bra de caju

A fi bra de caju é proveniente do Ceará, onde a Embrapa Agroindústria Tropical desenvolveu estudos que possibilitaram a sua utilização como ingrediente

Hambúrguer vegetal possui aparência textura e 

sabor semelhantes ao convencional bovino. 
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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 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: ANTONIO MARCOS DONIZETE HONÓRIO, profi ssão: auxiliar 
de produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Joanópolis, SP, data-nascimento: 
03/11/1980, residente e domiciliado em Piracaia, SP, fi lho de Domingos Honório e de 
Elisabete Domingues da Cunha Honório. A pretendente: KÁRINA XAVIER ROCHA 
SANTOS, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
Roosevelt Rocha Santos e de Vera Lucia Xavier Santos.

O pretendente: VICTOR HUGO DE ANDRADE SPINA, profi ssão: auxiliar de rampa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/08/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Spina e de Isabel 
Andrade Spina. A pretendente: ZENIR CAMILA DA CRUZ DAS NEVES, profi ssão: 
bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amauri Cesar das Neves 
e de Jucineide Farias da Cruz.

O pretendente: ROBERTO AMANCIO DA COSTA JUNIOR, profi ssão: encarregado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Amancio da Costa e de 
Cleusa da Silva. A pretendente: STEFANY CAVALCANTE DE FARIAS, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/07/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto Farias da Silva e de Shirlei Cavalcante Lorena da Silva.

O pretendente: ALEX SANDRO ANTÔNIO PEREIRA, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adão Antonio Pereira e de Neusa da 
Silva Pereira. A pretendente: DANIELLE GOMES COSTA, profi ssão: soldadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/07/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis da Costa e de Silvana Gomes 
Costa.

O pretendente: VIRGINIO CUSTODIO NETO, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/01/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Custodio e de Leonidia Vicente Custodio. A pretendente: 
ANA CAROLINA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: 
Fortaleza, CE, data-nascimento: 31/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Martin Teixeira da Silva e de Maria de Nazaré da Silva.

O pretendente: MILTON DE OLIVEIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1973, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Lazaro de Oliveira e de Maria de Lourdes Oliveira. A pretendente: 
LEDA APARECIDA FERNANDES, profi ssão: balconista, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Conchas, SP, data-nascimento: 13/02/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Fernandes e de Alzira de Mello Fernandes.

O pretendente: IVONEY MARIANO DA SILVA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 20/04/1977, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Izaias Mariano da Silva e de Gildete Pereira dos Santos. A 
pretendente: SUELY OLIVEIRA BORGES, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Aiquara, BA, data-nascimento: 14/10/1971, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Palmiro Batista Borges e de Adelia Oliveira Borges.

O pretendente: BÔANERGE PEDREIRA OLIVEIRA, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Piritiba, BA, data-nascimento: 12/11/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José da Silva Oliveira e de Maria da Gloria Pedreira Gomes. 
A pretendente: SANDRA FRANCISCA DA SILVA, profi ssão: promotora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 27/07/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Jorge da Silva e de Maria Francisca 
da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA LUCINDO, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 27/12/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ana Lúcia de Oliveira Lucindo. A 
pretendente: CAROLINA ISABELITA FERNANDES LIMA DA SILVA, profi ssão: 
farmacêutica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/09/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Divaldo da Silva e 
de Elizabete Fernandes Lima da Silva.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA FERNANDES, profi ssão: promotor vendas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Jose da Lage, AL, data-nascimento: 08/08/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Deodoro Fernandes Filho e de 
Angelita Baiano de Souza. A pretendente: PAMELA ALVES DOS SANTOS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alan Kardec Peixoto dos Santos e 
de Monica Alves.

O pretendente: GUILHERME BARROS DE ANDRADE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Humberto Freitas de Andrade Filho e de Lucilene 
dos Santos Barros. A pretendente: GABRIELA DOS SANTOS DE ALMEIDA, profi ssão: 
maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 
11/01/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Givaldo 
Matias de Almeida e de Luciene dos Santos Souza.

O pretendente: ITALLO TIAGO JOSÉ DA ROCHA, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, data-nascimento: 28/04/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Irineu Dionisio da Rocha e de Maria 
José da Silva. A pretendente: APARECIDA ANITA DE SOUSA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/09/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Feliciano de Sousa e de 
Anita Hercilia da Conceição Sousa.

O pretendente: BRUNO GASPAR PESSOTTI, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Pinto Pessotti e de Rita de Cassia Sousa Gaspar 
Pessotti. A pretendente: ANA PAULA ROCHA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arlison Freitas de Oliveira e de Rosimeire Rocha 
da Costa.

O pretendente: LUCAS DA RESSURREIÇÃO RIBEIRO, profi ssão: operador de turno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nelson Simião Ribeiro e de Miracelma 
da Ressurreição Ribeiro. A pretendente: ANA PAULA FRANCISCA DE OLIVEIRA 
COSTA, profi ssão: assistente operacional, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Aldete Jose da Costa e de Maria Rosa Francisca de Oliveira.

O pretendente: DANIEL DA COSTA ANDRADE, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Allison Gomes de Andrade e de Keli Cristina da 
Costa. A pretendente: ROSELI SOUSA NASCIMENTO, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Massapê, CE, data-nascimento: 16/09/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Miguel do Nascimento e de Maria Marlene 
Miranda Souza.

O pretendente: LUIZ ANDRÉ DE SOUZA, profi ssão: engenheiro de software, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1979, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Ribamar de Souza e de Almezinda 
Fernandes Souza. A pretendente: PATRICIA FELICIANO DOS SANTOS, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/05/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Augusto Correia dos 
Santos e de Jandira Feliciano dos Santos.

O pretendente: CLAUDESIO MEDRADO GONÇALVES, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Sento Sé, BA, data-nascimento: 06/01/1970, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José da Silva Gonçalves e de Maria Alice 
Medrado. A pretendente: MARTA MACEDO DE ARAUJO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1969, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Macedo de Araujo e de Sebastiana 
Tenória da Natividade.

O pretendente: WELLINGTON SOARES SILVA, profi ssão: promotor vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Francisco da Silva e de Jociete Soares. A 
pretendente: TAMIRES DA SILVA CASSIANO DOS REIS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Augusto Soares dos Reis Júnior e de Gisele da 
Silva Cassiano dos Reis.

O pretendente: DIEGO DE ALMEIDA SILVA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Elisabete de Almeida 
Silva. A pretendente: ALINNE ALVARO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Itapecerica da Serra, SP, data-
nascimento: 25/04/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raymundo 
Alvaro da Silva Filho e de Helena Cosmo Pereira.

O pretendente: JAMIL ALEXANDRE RAMOS CARVALHO, profi ssão: escrevente 
cartório, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/02/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Juscelino Pereira de 
Carvalho e de Maria Jose da Silva. A pretendente: FERNANDA ALVES PINHEIRO, 
profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 
03/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pinheiro de 
Freitas e de Auzery Alves Pinheiro.

O pretendente: WILLIAM DE ALMEIDA CARDOTE, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1999, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ericson Luiz Cardote e de Cleusa Francisca de Almeida. A pretendente: 
ISABELA GUIMARÃES DE MOURA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Wilton Ramos de Moura e de Daniele da Silva Guimarães.

O pretendente: LUCAS GOMES CAMPOS, profi ssão: conselheiro de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mateus Evangelista Alves Campos e de 
Maria José Gomes da Silva. A pretendente: BARBARA LUIZA MARQUES ROXO, 
profi ssão: auditora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
21/10/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Roxo e de 
Patricia Aparecida de Souza Marques Roxo.

O pretendente: ROBERT LEITE DE ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves de Almeida e de Celia Maria Leite. 
A pretendente: DANIELE DA SILVA CARLOS, profi ssão: educadora infantil, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Aparecido Carlos e de Berenice Santos da Silva.

O pretendente: DIOGO SILVA ALVES NOGUEIRA, profi ssão: web designer, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jonas Tadeu Alves Nogueira e de Nilda Maria da 
Silva. A pretendente: CLAUDIA SOUZA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Clodoaldo da Silva Santos e de Rosana Aparecida Souza de Almeida.

O pretendente: RUI ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR, profi ssão: taxista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/12/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rui Antonio dos Santos e de Jozineide Xavier 
Brandão dos Santos. A pretendente: LARISSA CARDOSO DE ALMEIDA, profi ssão: 
dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Alvaro de Almeida e de 
Ivete Cardoso de Almeida.

O pretendente: JONATHAN SILVA ARAUJO, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Lima Araujo e de Joseni Souza da Silva Lima Araujo. A 
pretendente: MAYARA COUTINHO DA SILVA, profi ssão: aux.loja, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/02/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Edson Rosa da Silva e de Magnolia Coutinho Brasileiro.

O pretendente: LEANDRO FERREIRA LIMA, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Novo Oriente do Piauí, PI, data-nascimento: 03/04/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hortelina Ferreira de Carvalho. A pretendente: 
SAMANTA ROSA MENDES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/03/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Marcos Oliveira Mendes e de Cleusa Henrique Rosa.

O pretendente: JOSÉ EDILENO BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: serralheiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Batista de Oliveira e de Eva Erbene 
de Souza. A pretendente: ALEXSANDRA ALMEIDA DOS SANTOS, profi ssão: agente 
comunitaria de saúde, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/09/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adilson 
Almeida dos Santos e de Maria do Carmo dos Santos.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DE ANDRADE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josué Meneses de Andrade e de Maria 
da Gloria de Oliveira Andrade. A pretendente: DENISE BARBOSA DE ALMEIDA, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/11/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Denis dos Santos 
Almeida e de Jacinta Barbosa de Almeida.

O pretendente: WILLIAN CARLOS RUIZ, profi ssão: enfermeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Martins Ruiz e de Solange Carlos Silva Ruiz. 
A pretendente: GEISA GARCIA VIEIRA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo Joaquim Vieira e de Miriam Garcia.

O pretendente: MATHEUS SOUZA DE JESUS, profi ssão: jardineiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/09/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernando de Jesus e de 
Solange Souza de Jesus. A pretendente: ISABELLE SOUSA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
assistente de comunicação, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-
nascimento: 10/12/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adeilson 
Fialho de Oliveira e de Vanessa Sousa Brito.

O pretendente: NELSON BONADIA FRAGA, profi ssão: gerente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1992, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Fernando do Nascimento Fraga e de Maria Jose Pereira Bonadia. A 
pretendente: FERNANDA DA SILVA MIGUEL, profi ssão: agente de eventos, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marcio de Oliveira Miguel e de Cristina Santos da Silva Miguel.

O pretendente: ANTONIO PEREIRA BATISTA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Águas Formosas, MG, data-nascimento: 12/10/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Teodoro Batista e de Maria Pereira Batista. 
A pretendente: ADALZIRA DA PAIXÃO SILVA, profi ssão: técnica enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: Brotas de Macaúbas, BA, data-nascimento: 26/12/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues da Silva e de 
Wanderlina da Paixão Silva.

O pretendente: DOJEVAL ALVES LOPES, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 23/09/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jehoval Batista Lopes e de Maria Alves Ribeiro 
Lopes. A pretendente: ERONÊS PASSOS REIS, profi ssão: cuidadora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Lagoinha-Munic. Anísio de Abreu, PI, data-nascimento: 
02/09/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edonites Martins dos 
Reis e de Amezinda Moreira Passos Reis.

O pretendente: MARCOS VINÍCIUS LACERDA MENEZES, profi ssão: intérprete de 
libras, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis dos Santos Menezes e de 
Maria de Freitas Lacerda. A pretendente: BRUNA FERREIRA DE SOUZA, profi ssão: 
intérprete de libras, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/01/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraildo Amancio de 
Souza e de Ivete Ferreira da Silva Souza.

O pretendente: MACAULAY DE LIMA BENEVIDES, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/12/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lindomar Vieira Benevides e de 
Késsia Ferreira de Lima Benevides. A pretendente: LETICIA BLANCO BENJAMIN, 
profi ssão: maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de André Luiz 
Pereira Benjamin e de Simone Blanco Ribeiro.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS ALVES, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Oliveira Alves e de Clelia Maria Silva 
dos Santos Alves. A pretendente: DANIELA PEREIRA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Donizeti Pereira Silva e de Sandra Vieira dos 
Santos.

O pretendente: ADHLER LOPES SILVA, profi ssão: montador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ademir Pereira Silva e de Marcia Aparecida Lopes. A 
pretendente: REBECA DO CARMO DE SOUZA, profi ssão: auxiliar administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/05/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilson Monteiro de Souza e de 
Luciane Andréa do Carmo de Souza.

O pretendente: ANDERSON MARQUES DA SILVA, profi ssão: técnico em enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marques da Silva e de 
Valdenice da Cruz Marques da Silva. A pretendente: DANDARA REIS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 
05/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cristiano da Silva Santos 
e de Helena Marta Reis Santos.

O pretendente: BRUNO OLIVEIRA CRUZ, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Raimundo Santos da Cruz e de Rosângela da Silva 
Oliveira Cruz. A pretendente: NATALIA VIEIRA LIMA DE SA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/11/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wagner Lima de Sa e de Gislene 
Vieira dos Santos Cabral.

O pretendente: LUCIANO OLIVEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 26/11/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Rosemeire Oliveira. A pretendente: JOYSSYLL DE JESUS DO 
NASCIMENTO SOUSA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Teresina, PI, data-nascimento: 17/02/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João de Castro Sousa e de Maria Enes Alves do Nascimento Sousa.

O pretendente: JOSÉ LUCAS SOBRINHO, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Geraldo, MG, data-nascimento: 13/10/1952, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pinheiro e de Dinaura Marciana de Jesus. A 
pretendente: MICHELLE MARIA SANTIAGO MARTINS, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 31/01/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Lino Martins e de Maria Zulene Santiago 
Martins.

O pretendente: MÁRIO RESENDE DE SOUSA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Teodório de Souza e de Joana Resende 
de Sousa. A pretendente: EDNAE NEVES PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Santa Cruz do Capibaribe, PE, data-nascimento: 10/05/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Luiz Pereira e de Maria das 
Neves Silva Pereira.

O pretendente: JOEL VITOR DOS SANTOS, profi ssão: técnico audio visual, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/02/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joel Roberto dos Santos e de Tania Cruz dos 
Santos. A pretendente: SHEILA BORGES MOUTINHO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 29/12/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Lopes Moutinho e de Maria 
Izabel Borges de Carvalho.

O pretendente: LUIZ VITURINO DE MELO, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Porecatu, PR, data-nascimento: 06/10/1967, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Lourival Viturino de Melo e de Maria Honorina de Melo. 
A pretendente: SUELI DO NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Severino do Nascimento e de Maria de Lourdes Campos.

O pretendente: ERIK DE PAULA RIBEIRO, profi ssão: técnico eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Brito Ribeiro e de Marcia Jose 
de Paula Brito Ribeiro. A pretendente: CARINA GIMENES ANDRADE, profi ssão: 
secretária executiva, estado civil: solteira, naturalidade: Vinhedo, SP, data-nascimento: 
28/09/1990, residente e domiciliada em Campinas, SP, fi lha de Luis Carlos de Andrade 
e de Arlete Lopes Gimenes de Andrade.

O pretendente: JOÃO ALVES DOS SANTOS, profi ssão: guarda civil metropolitano, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 12/12/1970, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marlene Conceição Alves dos Santos. 
A pretendente: MIRIAM SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1974, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Francisco Santos e de Zulca dos Santos.

O pretendente: VAGNER LIMA DA SILVA, profi ssão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/04/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Norival da Silva e de Marlene Lima e 
Silva. A pretendente: ROSICLÉA PEREIRA DA SILVA, profi ssão: analista de conteúdo, 
estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 12/04/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudino Pereira da Silva e de Tereza 
Maria de Jesus.

O pretendente: LUCAS ALCANTARA PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: 
mecânico pneumatico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 08/01/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Daniel 
Pereira do Nascimento e de Marli Barbosa de Alcantara. A pretendente: TALITA DE 
CASTRO DIAS, profi ssão: corretora de imóveis, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 11/02/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel João Dias e de Carmen Silvia de Castro.

O pretendente: MARINALDO MARINHO LEITE, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Sanharó, PE, data-nascimento: 03/05/1957, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bezerra Leite e de Josefa 
Marinho Leite. A pretendente: IRAMAR MATHIAS DE OLIVEIRA, profi ssão: artesã, 
estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/10/1969, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moizes Mathias e de Aparecida Maria Mathias.

O pretendente: EDILSON DE ALMEIDA RIBEIRO, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edilton Santos Ribeiro e de Ivonilde 
Fernando de Almeida Ribeiro. A pretendente: JAQUELINE DOS SANTOS DE JESUS, 
profi ssão: auxiliar de cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 23/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edison 
Santana de Jesus e de Sandra dos Santos de Souza.

O pretendente: NEILTON DE JESUS OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Coaraci, BA, data-nascimento: 07/04/1960, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias de Oliveira e de Maria Daria de 
Jesus. A pretendente: LUIZETE COSTA DOS SANTOS, profi ssão: promotora vendas, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Nova Itarana, BA, data-nascimento: 15/06/1966, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Costa e de Filomena Alves 
dos Santos.

O pretendente: ANIBAL ALVES DA CONCEIÇÃO FILHO, profi ssão: preparador 
de tintas, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/07/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Anibal Alves da 
Conceição e de Sonia da Costa de Paula da Conceição. A pretendente: VANEIDE 
RAMOS DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 13/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Valdete Souza Santos e de Maria Ramos dos Santos.

O pretendente: CLAUNIR SEBASTIÃO DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria José de Souza. A pretendente: RAFAELA 
SOUZA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/10/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
João Antonio da Silva e de Maria do Socorro Farias de Souza.

A proporção de lares 
paulistanos endivida-
dos se manteve estável 

em 55,7% no mês de julho, na 
comparação com o mês ante-
rior. Entretanto, em relação ao 
mesmo período de 2018, houve 
alta de 4,5 pontos porcentuais. 
No total, 2,2 milhões de famílias 
permanecem com algum tipo de 
dívida, ou seja, 190 mil famílias 
a mais no período de um ano. 

Já a inadimplência chegou a 
20,2%, leve alta de 0,7 ponto 

porcentual (p.p.) no compara-
tivo mensal e 0,6 p.p. no anual. 
Atualmente, 792,6 mil pau-
listanos estão com contas em 
atraso. A alta foi maior entre 
os que ganham menos de dez 
salários mínimos (SM): 59,6% 
de endividamento e 26,3% de 
inadimplência. Os dados são 
da pesquisa realizada men-
salmente pela FecomercioSP.

O principal tipo de dívida 
das famílias continua sendo 
o cartão de crédito (71,2%). 

Na segunda posição, fi caram 
os carnês, com 15,8%, ante 
os 14,6% de junho de 2019, 
maior porcentual desde junho 
de 2018. O crescimento do 
carnê como modalidade de 
pagamento indica que ban-
cos diminuíram o acesso ao 
crédito, fazendo com que os 
consumidores recorram aos 
parcelamentos das compras 
diretamente com as lojas. 

Na sequência, estão fi nancia-
mento de carro (12,5%) e fi -

nanciamento de casa (12,4%), 
com praticamente o mesmo 
porcentual. Um indicador 
menor, mas de destaque, é o 
cheque especial, que fi cou em 
7,7% em julho, maior patamar 
em um ano. Para a Fecomer-
cioSP, esses dados são um 
indicativo de que os consumi-
dores estão buscando todas as 
formas disponíveis para com-
plementar a renda – seja para 
consumo, seja para pagamento 
de contas (AI/FecomercioSP).
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Endividamento sobe para os que 
ganham menos de 10 salários

No total, 2,2 milhões de famílias permanecem com algum tipo de dívida, ou seja, 190 mil famílias a mais no período de um ano

O principal tipo de dívida das famílias continua 

sendo o cartão de crédito (71,2%).
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