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“Não tenho medo de 
pensar diferente dos 
outros. Tenho medo 
de pensar igual e 
descobrir que todos 
estão errados”.
Eça de Queiroz (1845/1900)
Escritor português
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O ministro da Infra-
estrutura, Tarcísio 
Freitas, comemorou 

o resultado do leilão de três 
áreas nos portos de Santos e 
Paranaguá, realizado ontem 
(13) na B3. “Superou a expec-
tativa. Foi muito bom porque a 
gente viu competição em dois 
terminais. O de celulose em 
Paranaguá a gente esperava 
um player único”. Uma das 
áreas no Porto de Santos e o 
espaço em Paranaguá haviam 
ido a leilão no ano passado, 
mas não atraíram comprado-
res. “Isso é uma mostra que 
estamos conseguindo ir na 
direção certa”, acrescentou.

Ministro da Infraestrutura 
comemora resultado do 
leilão de áreas portuárias

A primeira das três áreas 
vendidas, que compreende 
armazéns para sal e fertilizan-
tes em Santos, atraiu intensa 
competição entre os três 
consórcios que disputavam o 
leilão. Após uma série de vários 
lances em viva voz, o lote foi 
vendido para a Hidrovias do 
Brasil por R$ 112,5 milhões. A 
oferta inicial da empresa era de
R$ 65 milhões, mas teve que ser 
ampliada para competir com as 
propostas das concorrentes. 
Nas duas outras áreas, uma 
no Porto de Santos e outra em 
Paranaguá, a disputa foi menor. 

No espaço para transporte 
de líquidos, como produtos 

químicos, etanol e derivados 
de petróleo, a Aba Infraestru-
tura acabou vencendo com um 
lance de R$ 35 milhões. A outra 
concorrente, a Empresa Brasi-
leira de Terminais, teve a oferta 
desclassifi cada por ter diversos 
outros ativos na mesma parte 
do porto. Sendo assim, a oferta 
da Aba foi a única considerada 
válida. Em Paranaguá, a área 
para transporte de celulose foi 
arrematada em lance único pela 
Klabin. A empresa é uma grande 
produtora do setor no Paraná 
e pagou R$ 1 milhão pelo lote. 

O governador do Paraná, Ra-
tinho Júnior, disse que a Klabin 
tem um plano de mais de R$ 

Foram vendidas três áreas nos portos de Santos e Paranaguá.

9 bilhões de investimento em 
uma nova planta de produção 
no estado, com a contratação 
de 12 mil funcionários. A 
previsão do governo é que a 

Klabin faça R$ 87 milhões em 
investimentos na área adqui-
rida em Paranaguá. No total, 
são esperados investimentos 
de R$ 420 milhões nos três 

empreendimentos. Para o 
ministro, os novos termos 
de concessão deverão trazer 
melhorias signifi cativas para 
os usuários (ABr).

A procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge, frisou 
ontem (13) a importância da 
isenção e da imparcialidade do 
Ministério Público, assegurada 
pela Constituição, e reafi rmou 
seu apoio à Operação Lava 
Jato, mas cobrou que todos 
os procuradores expressem 
“nos atos e nas palavras” a 
independência da instituição. 
“A independência do MP está 
assegurada. Mas precisa ser 
vivida nos atos e nas palavras 
de cada membro da instituição, 
sabendo que o que faz ou deixa 

Procuradora-geral da 

República, Raquel Dodge.

Convocados por entidades 
sindicais e movimentos estu-
dantis, professores, técnico-
-administrativos e estudantes 
participaram ontem (13), em 
várias cidades, de atos contra 
o contingenciamento de recur-
sos da educação, em defesa da 
autonomia das universidades 
públicas e contra a reforma da 
Previdência.

A manifestação nacional é 
uma continuidade da mobi-
lização de maio, organizada 
em defesa da manutenção 
das verbas para o ensino su-
perior. Para a União Nacional 
dos Estudantes (UNE), os 

contingenciamentos anun-
ciados pelo governo afetam 
não só o ensino superior, mas 
também a educação básica, o 
ensino médio e programas de 
alfabetização .

Os protestos também são 
contra a proposta do MEC de 
instaurar o programa Future-
-se, que, segundo a pasta, busca 
o fortalecimento da autonomia 
administrativa, financeira e 
da gestão das universidades e 
institutos federais. Para as en-
tidades sindicais e movimentos 
estudantis, o projeto transfere 
atribuições dos governos para 
o mercado (ABr).

Profi ssionais da educação, estudantes e sindicalistas na 

Esplanada dos Ministérios.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou que o 
Parlamento assumiu um papel 
protagonista na condução da 
agenda econômica do País e 
hoje é responsável pela reforma 
do Estado e pela reestrutura-
ção dos gastos públicos. Segun-
do ele, é preciso entender que o 
Brasil está falido, e que as con-
tas públicas não nos permitem 
olhar para um futuro promissor 
para sociedade brasileira. Maia 
concedeu entrevista ao progra-
ma Roda Viva, da TV Cultura, 
na segunda-feira (12).

De acordo com Maia, a agenda 
econômica é um instrumento 
para se chegar a uma agenda 
social de transformação, de 
recuperação de emprego, de re-
dução de pobreza e de proteção 
de pessoas mais vulneráveis. Ele 

Presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na entrevista ao Roda Viva.

Geração de energia 
Itaipu acaba de registrar a sua 

mais alta taxa de produtividade – 
a relação direta entre a produção 
de energia e a água que passa 
pelas turbinas. Aproveitou tão 
bem a água disponível em seu 
reservatório, quando atingiu a 
melhor produtividade em toda 
a sua história, num só mês, com 
1,100  mil megawatts médios por 
metro cúbico de água por segundo. 
O recorde anterior, de 1,098, era 
de julho de 2018.
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Marcelo Camargo/ABr

Divulgação/TV Cultura

Portal Governo Brasil

Prevista para começar a 
ser discutida ainda este ano, 
a revisão do pacto federativo 
poderá englobar de quatro a 
seis propostas, disse ontem 
(13) o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, após se reunir 
com o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, para discutir 
as propostas que pretendem 
descentralizar recursos da 
União. As PECs tramitarão 
simultanea mente no Senado e 
tratarão de temas como a re-
partição dos recursos da cessão 
onerosa, a nova distribuição 
do Fundo Social do Pré-Sal e 
a revisão da Lei Kandir.

“Vamos cumprir um acordo 
construído com os governa-
dores e os prefeitos para que 
o Senado possa se debruçar 
sobre essas possibilidades de 
descentralização de recursos, 

Presidente do Senado reuniu-se com ministro da Economia, 

Paulo Guedes.

Após a redistribuição dos 
slots, permissões para pousos 
e decolagens, da Avianca no 
aeroporto de Congonhas, a 
Azul anunciou que começa no 
próximo dia 29 a operar voos na 
ponte aérea Rio - São Paulo. A 
empresa informou que fará 16 
voos diários entre Congonhas 
e Santos Dumont, no Rio de 
Janeiro. A empresa usará de 
cinco a seis aeronaves Embraer 
E-195, inicialmente na pista 
auxiliar do aeroporto. A com-
panhia já começou a venda de 
passagens para o trecho. 

No fi nal de julho, a Anac 
redistribuiu os 41 slots da 
Avianca em Congonhas para 
três das quatro empresas que 
manifestaram interesse nas 

autorizações. A Azul fi cou com 
15 slots, a Passaredo com 14 
e a MAP linhas aéreas, com 
12.Todos os slots se referem 
a horários que eram operados 
pela Avianca na pista principal 
de Congonhas. 

Segundo a Anac, as empresas 
MAP e Passaredo “deverão 
comprovar, junto ao operador 
aeroportuário e ao órgão de 
controle do espaço aéreo, o 
atendimento de requisitos 
operacionais exigidos para 
operação no aeroporto”. O 
motivo se deve ao tipo de aero-
nave utilizado pelas empresas.  
Após a aprovação, as empresas 
poderão iniciar a oferta de voos 
de acordo com os horários alo-
cados (ABr).

A empresa fará 16 voos diários entre Congonhas e Santos Dumont.
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Rovena Rosa/ABr

Alcolumbre: revisão do pacto 
federativo reunirá até seis PECs

dentes. “A reforma tributária é 
simplifi cação. A descentraliza-
ção de recursos é fazer com que 
estados e municípios possam 
ter mais recursos para fazerem 
postos de saúde, estradas, com-
prarem medicamentos”, disse.

Alcolumbre disse que a 
revisão do pacto federativo é 
urgente porque os estados e os 
municípios estão com as fi nan-
ças estranguladas enquanto as 
obrigações de fornecer serviços 
públicos aumentaram muito 
nas últimas décadas. “Isso é um 
debate aguardado há muitos 
anos pela sociedade brasileira. 
Os governadores e prefeitos 
estão recebendo atribuições 
do Governo Central sem os 
recursos necessários para via-
bilizarem as soluções para os 
problemas que são monstruo-
sos no Brasil”, ressaltou (ABr).

inclusive da exploração de 
petróleo, da cessão onerosa. 
Falamos um pouco de Lei 
Kandir também. É importante 
que o Estado reconheça, pelo 
menos no ano de 2019, e pague 
essa conta para os estados, es-
pecialmente os exportadores”, 

declarou Alcolumbre ao sair do 
encontro.

O presidente do Senado 
disse não ter conversado sobre 
reforma tributária com Guedes. 
Segundo ele, a revisão do pacto 
federativo e as mudanças nos 
impostos são temas indepen-

Azul estreia na ponte 
aérea Rio/SP no dia 29

Por mais recursos para a 
educação, manifestantes 

voltam às ruas

O Parlamento é o 
‘responsável’ por reformar 

o Estado brasileiro

também cobrou que o governo 
responda à baixa expectativa de 
crescimento econômico prevista 
para este ano, mas ressaltou que 
há uma parcela de responsabi-
lidade de governos anteriores.

“O ministro Paulo Guedes 
precisa responder a uma per-
gunta: porque a expectativa em 
relação ao governo era de um 
tamanho no fi nal do ano e por 
que se deteriorou a expectativa 
dos agentes econômicas no 
Brasil? ”, questionou. “Todos 
que governaram nesse ciclo são 
responsáveis, o presidente FHC 
muito menos, porque tinha uma 
preocupação clara sobre contas 
públicas, mas a gente sabe que 
é só pegar o gráfi co de gastos 
só da presidente Dilma que a 
gente vai ver de quem é a res-
ponsabilidade por tudo o que 
estamos passando”, afi rmou.

Para Maia, o radicalismo dos 
recentes discursos do presiden-
te Bolsonaro pode retardar a 
recuperação econômica do País 
e afetar a imagem do Brasil no 
exterior, mas negou que esse radi-
calismo represente um risco para 
a democracia. A radicalização 
pode prejudicar a possibilidade 
de o Brasil voltar a ser um ator 
relevante na economia interna-
cional, afi rmou (Ag.Câmara).

PGR apoia Lava Jato,
mas cobra “isenção”

de procuradores
de fazer é capaz de refl etir sobre 
todos e todas”.

Ao destacar o ofício que pu-
blicou prorrogando por mais 
um ano a atuação da força-
-tarefa da Lava Jato no Paraná, 
Raquel Dodge afi rmou que o 
trabalho de todos os membros 
do MP precisa se basear nas leis.

“A PGR apoia a atuação 
institucional de todos os seus 
membros, para o cumprimento 
da missão. Mas igualmente 
exige que o desempenho da 
atuação institucional se dê in-
teiramente dentro dos marcos 
da legalidade”.

Ela afi rmou que um dos prin-
cipais deveres da PGR é “lem-
brar que a Justiça resulta do 
devido processo legal”, o qual 
prevê a participação da defesa 
em todos os momentos, incluin-
do na fase de investigação, e 
também o respeito à atuação 
independente dos juízes.

“A Justiça resulta de um de-
vido processo legal justo, com 
garantia de efetiva participação 
dos advogados, em todas as 
fases do processo, inclusive 
na fase de investigação. Com 
respeito ao judiciário, e zelo 
pelo dever de isenção, impar-
cialidade, independência dos 
magistrados, que são, sempre, 
a garantia das garantias cons-
titucionais” (ABr).
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Momento de 
ansiedade mundial
A economia mundial 

apresenta-se fragilizada, 

inclusive no Brasil onde 

pouco se produz, embora 

haja baixo consumo

Dentre as causas se in-
cluem a concentração 
da renda nas mãos de 

poucos e o encolhimento dos 
salários de muitos. Há grande 
volume de dinheiro, juros 
beirando a zero, e daí? Ocor-
reu uma mudança radical na 
estrutura produtiva mundial 
com a busca de menores custos 
de mão de obra, o que causou 
aumento da precarização no 
ocidente, e alguma melhora no 
oriente, do qual pouco se sabe 
das reais condições de vida. 

Entre as causas do entorpe-
cimento da atividade econô-
mica no Brasil está o enlace 
do tabelamento do preço do 
dólar com juros elevados. Se 
os juros tivessem baixado há 
mais tempo, e com seriedade 
na administração pública, os 
empresários deveriam ter 
seguido uma linha idônea de 
produzir com qualidade e 
preços normais. Agora que a 
indústria está no chão, os juros 
baixam, mas os importados não 
querem ceder espaço. 

Necessitamos de grande 
esforço para reanimar as ati-
vidades e sair da estagnação 
tecnológica, pois a revolução 
industrial 4.0 está em curso 
no mundo despreparado para 
evoluir. É preciso examinar 
atentamente as causas da 
paradeira que afl ige não só 
o Brasil. Corte de juros não 
garante crescimento imediato, 
mas vai dar um alívio. Temos 
os fatores internos, corrupção, 
indisciplina fi scal, incompe-
tência dos governantes que 
aproveitaram a maré de di-
nheiro pelo mundo, mas a crise 
fi nanceira de 2008 fragilizou 
o ocidente, enquanto a China 
foi consolidando sua máquina 
de produzir manufaturados e 
acumular dólares. 

Mas agora o mundo, com 
alto endividamento, se de-
fronta com novos problemas 
e incoerências econômicas. 
O funcionamento equilibrado 
da economia requer atividades 
produtivas e empregos para a 
população.

Há décadas o Brasil trava luta 
contra infl ação, aparentemen-
te domada, mas e a economia 
real da produção e empregos? 
Há muitos fatores além da infl a-
ção para serem acompanhados 
como o PIB, os empregos, o 
dólar que é a variável mais 
decisiva para o funcionamento 
geral da economia. 

Os países progrediram pro-
duzindo para o mercado exter-
no; fi zemos o oposto e agora 
não estamos produzindo nem 
para o mercado interno. 

Muitos trabalhadores per-

deram a vaga nas indústrias 
de manufatura e de serviços 
relativamente sofi sticados, e 
tiveram de se empregar em 
outras áreas como varejo, 
restaurantes, padarias etc. O 
remanescente dos ferramen-
teiros não tem mais onde exer-
cer a sua profi ssão. A infl ação 
tem de ser controlada, mas o 
PIB não deve cair.

No ano passado, o défi cit co-
mercial dos EUA com a China 
chegou a US$419 bilhões. Após 
o anúncio do FED sobre a redu-
ção dos juros, o presidente dos 
EUA, Donald Trump, anunciou 
tarifas de 10% sobre mais US$ 
300 bilhões em produtos chi-
neses intensifi cando a guerra 
comercial. Que consequências 
esses anúncios poderão trazer 
para a economia? No Twitter o 
presidente Trump disse que se 
as empresas estrangeiras não 
quiserem pagar tarifas devem 
se transferir para os EUA e 
gerar empregos no país.

Se as grandes empresas e os 
governantes tivessem olhado 
para a questão do equilíbrio 
geral, provavelmente não terí-
amos chegado a essa situação 
de guerra comercial de difícil 
solução face aos interesses 
envolvidos. Os sistemas econô-
micos deveriam ter como meta 
atender o crescimento natural 
da população. Cada povo sur-
giu numa determinada região 
formando espontaneamente 
uma nação, mas são erradas 
as manias de grandeza que os 
seres humanos intelectivos 
costumam desenvolver.

O momento atual exige ex-
trema cautela e vigilância. Há 
uma grande efervescência de 
desejos e vontades, mas, ao 
mesmo tempo, há um poderoso 
reforço de energia da Luz que 
impulsiona as leis da Criação 
para os desfechos individuais 
e coletivos dos fi os do destino 
tecidos por cada ser humano. 
Nada mais pode fi car parado, 
tudo tem de se movimentar e 
se mostrar como realmente é, 
e não como aparentemente se 
apresentava. 

É muito importante observar 
atentamente a sintonização, 
o que estamos querendo, o 
que estamos pensando, pois 
tudo recebe reforços, sejam 
os pensamentos negativos 
de desconfi ança, medo, ódio, 
inveja e cobiça, assim como 
os pensamentos voltados para 
o bem, para a busca da Luz 
da Verdade. Consciente ou 
inconscientemente, todos são 
envolvidos na turbulência. Que 
seja um envolvimento benéfi co 
e construtivo que enobreça e 
eleve as criaturas humanas.  

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites (www.library.com.
br) (www.vidaeaprendizado.com.br). 

E-mail: (bicdutra@library.com.br); 
Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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News@TI
Aplicativo que facilita carregamento de 
dispositivos eletrônicos

@DQuem nunca se viu em meio a uma reunião ou compromisso 
sem carregador de celular, tablet e notebook ou tomadas por 

perto que atire a primeira pedra. Com os dispositivos eletrônicos cada 
vez mais uteis à vida moderna, difícil é não fi car sem bateria. Mas no 
que depender da startup curitibana Keep Charged, fi car sem carga 
no celular é coisa do passado. A empresa acaba de lançar o aplicativo 
Keep Charged – Fique Carregado, que permite que o usuário localize 
pontos de carregamento de celular, notebooks e tablets. Por meio 
de geolocalização, o aplicativa mostra, em um mapa, os pontos nas 
proximidades que dispõem de tomadas e carregadores, além de sinais 
de Wi-fi  abertos ou fechados e banheiros públicos ou não. “Alguns 
estabelecimentos fi guram no aplicativo oferecendo ao usuário não 
somente uma tomada e um carregador, mas também conveniência, 
uma vez que o estabelecimento pode condicionar o uso do carregador 
ou tomada a um consumo mínimo no local e até mesmo um check-in 
em redes sociais”, conta o CEO da empresa, Cezar de Araújo Santos. 
O aplicativo está disponível nas lojas Play Store e Apple Store, porém 
inicialmente conta com pontos apenas na grande Curitiba, até o fi m 
do ano deverá estar nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Adequação à LGPD? Saiba como deixar 
a sua empresa em dia com a legislação 
Nova lei entrará em vigor em agosto de 2020, empresas que não se adequarem poderão sofrer 
penalidades altas

4ª Revolução Industrial na avenida 
Quem estiver no Sambódromo do 

Anhembi, na capital paulista, ou mesmo 
acompanhando o Carnaval de São Paulo 
pela televisão, em 2020, poderá vivenciar 
um pouco sobre como os avanços tecno-
lógicos da 4.ª Revolução Industrial podem 
transformar a sociedade. O Instituto Mauá 
de Tecnologia (IMT) e a Sociedade Rosas 
de Ouro assinaram, recentemente uma 
parceria com o intuito de promover um 
processo de revolução tecnológica dentro 
do carnaval.

Por meio da parceria, a Mauá preten-
de desenvolver um sistema eletrônico 
que monitorará as reações do público, 
membros da escola e telespectado-

res, para entender em tempo real, 
por exemplo, os momentos de maior 
vibração da escola na avenida. Além 
desse sistema, a instituição deverá 
criar um aplicativo que permitirá o 
compartilhamento de fotos, acesso às 
reações de cada Ala, realidade Virtual 
do desfile, entre outros recursos. "A 
máquina segue o ciclo do homem e não 
o contrário. Por meio dessa experiência, 
a ideia é aproximar a população dessa 
nova dimensão tecnológica, fundindo 
os limites do físico, digital e biológico", 
aponta Ari Costa, professor do curso de 
Engenharia de Produção do Instituto 
Mauá de Tecnologia.

Em um mundo cada vez mais digital é 
comum passarmos nossas informa-
ções pessoais para adquirir serviços 

como Spotify ou para fazer parte de redes 
sociais, como o Facebook. Mas não nos 
atentamos ao fato de que vazamentos de 
dados podem ocorrer, não só nas redes 
sociais, como também em e-commerces e 
marketplaces que utilizam dados pessoais 
para realizar seu trabalho. 

Nossos dados como endereço, telefone, 
número de cartão de crédito, entre outros 
podem correr o risco de chegarem a outras 
pessoas e empresas, sendo  utilizados para 
os mais diversos fi ns (seja para o bem ou 
mau) e nós nem sabermos disso. 

Pensando em garantir uma melhor prote-
ção à essa divulgação e compartilhamento 
de dados desenfreada, foi projetada a 
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 
(LGPD), nº 13.709. O objetivo é gerar a 
regulamentação no tratamento dos dados 
pessoais de clientes, tanto de empresas 
públicas quanto privadas. Além disso, a 
lei  reforça ao titular o total controle de 
onde estão suas informações, desde como 
estão armazenadas até como são utilizadas 
pelo controlador (empresa ou pessoa física 
que toma decisões em relação aos dados 
pessoais do titular).

Como posso adequar minha empresa 

a LGPD?

Muitas empresas já deram início a 
procura e implantação de medidas, 
para deixar seu negócio em compliance 
com a LGPD. Engana-se quem pensa 
que possuindo apenas uma estrutura 
de armazenamento de dados dentro da 
própria empresa está seguro e de acordo 
com a nova lei. 

São necessários softwares de proteção, 
diferentes níveis de resguardo da infor-
mação, ferramentas e conhecimento da 
equipe. E é isso que  a Winov, empresa de 
cloud corporativa de Curitiba (PR), está 
entregando aos seus clientes. 

Além da alocação dos dados de todos 
os clientes em um Data Center localizado 
no Brasil, já cumprindo as imposições de 
armazenar os dados no país, a Winov utiliza 
appliances da Fortinet - empresa especia-
lizada em softwares, produtos e serviços 
de cibersegurança -, na infraestrutura da 
empresa, oferecendo segurança para re-
des exclusivamente corporativas. Assim, 
as soluções de segurança da empresa 
contam com um conceito de segurança 
de UTM (Unifi ed Thereat Management), 

que entrega uma aplicação de fi rewall com-
posta de diversos recursos de segurança, 
oferecendo ainda mais proteção. Com isso, 
é sempre importante buscar empresas que 
se adequam às exigências da nova lei para 
hospedar as informações do seu negócio.

Quando a lei vai entrar em vigor?

A lei entrará em vigor só no mês de agosto 
de 2020, mas diversas empresas já deram 
início ao trabalho de realizar a adequação de 
seu serviço a nova lei.  A LGPD estabelecerá 
regras para coleta, tratamento, armazena-
mento e compartilhamento de dados. As 
empresas que não realizarem a adequação 
irão sofrer penalidades, variando de uma 
simples advertência a multas no valor de 
50 milhões de reais. 

Assespro/RS

Tendência de UX modifi ca experiência 
de consumo nos últimos anos

UX, sigla em inglês para 
“experiência do usuário”, é a 
prática que busca entender 
e melhorar a vivência do 
consumidor com uma marca 
ou produto por meio dos 
contatos com seus elementos 
- passando pela navegação 
das plataformas e chegando 
ao consumo. Por meio desse 
processo, que visa as melhores 
entregas, é possível traçar o 
perfi l detalhado de um cliente 
e identifi car quais são suas 
principais necessidades, ex-
periências e vivências signifi cativas.

De acordo com Rodrigo Grundig, co-fundador e Head de UX 
da Warren, corretora digital que conta com inteligência artifi cial 
para guiar a jornada de investimentos, entender quais são os 
problemas e dores cotidianas de um público-alvo e trabalhar 
em cima desses dados é essencial para criar uma experiência de 
consumo memorável. “O mercado, principalmente o fi nanceiro, 
está saturado de soluções quadradas e distantes da realidade 
de quem utiliza os serviços. Por isso, entender o público e falar 
a mesma língua que ele pode transformar a relação das pessoas 
com determinado produto etrazer retorno claro e tangível para 
as empresas”, explica.

Há cinco pilares que sustentam a experiência do usuário: 
estética, ou seja, a interface de uma plataforma, que deixará 
a primeira impressão; usabilidade, que garante não só uma 
apresentação bonita, mas a efi ciência do uso descomplicado 
das funcionalidades disponíveis; arquitetura de informação, que 
permite com que o conteúdo esteja disposto de uma forma clara e 
destaque as informações mais importantes; fl uxos de navegação, 

ou seja, o mapa dos caminhos 
que o usuário percorre por um 
site, que deve ser claro; e, por 
fi m, o conteúdo, que precisa 
ser qualitativo e esclarecedor.

Em termos de mercado 
fi nanceiro, especifi camente, 
cada vez mais as instituições 
investem em pesquisas de 
comportamento do usuário 
para que possam oferecer 
um serviço descomplicado e 
próximo do consumidor. A 
intenção é clara: não conver-
sar apenas com investidores 

e executivos do segmento, mas também com quem nunca teve 
contato com o tema.

A Warren, por exemplo, foi criada com intenção de descompli-
car as fi nanças e transformar o hábito de investir em algo fácil, 
transparente e efi ciente. Por meio de uma inteligência artifi cial, 
a corretora criou uma plataforma que conduz as pessoas em 
uma jornada guiada por um “mentor automatizado” – o War-
ren. Aliada à um aplicativo de interface totalmente amigável e 
intuitiva, a empresa Consegue atender seu público-alvo mesmo 
quando ele é heterogêneo, ou seja, formado por diferentes perfi s 
de consumidores e faixas etárias.

“Entendemos que muitas pessoas nunca pensaram em aplicar 
seu dinheiro por acharem que é um processo difícil ou quase 
impossível. Ao mesmo tempo, criamos um produto capaz de 
atender a um público de perfi l investidor, que não está interes-
sado em dedicar tempo à administração de seus bens. A partir 
do conceito de UX, encontramos a melhor forma de falar com 
essa ampla gama de pessoas, e esse é um trabalho que está 
sempre em evolução”, conclui.
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tal para escolas, anunciou sua fusão com a Guten, startup que oferece 
uma ferramenta de leitura com foco em conteúdo da atualidade. A 
nova empresa vai receber cinco milhões de reais em investimento nos 
próximos meses e pretende se consolidar como a maior solução digital 
de formação de leitores do Brasil. A Árvore conta com 600 editoras 
parceiras e oferece mais de 30 mil títulos diferentes, atendendo mais 
de 140 mil estudantes. Já a Guten tem o objetivo de capacitar jovens a 
desenvolverem a visão crítica por meio da leitura de atualidades; possui 
mais de cinco mil conteúdos próprios. Outras informações: (https://
www2.arvoredelivros.com.br/) - (https://gutennews.com.br/).

E - Animais de Companhia
A Elanco Saúde Animal, uma das empresas líderes globais no segmento, 
anunciou a conclusão do acordo para aquisição da Aratana Therapeutics, 
startup focada no desenvolvimento e comercialização de terapias inova-
doras para cães e gatos, que tem entre os seus produtos o Galliprant®, 
um medicamento inovador para osteoartrite canina. Essa aquisição 
impactará, inclusive, o mercado brasileiro de saúde animal. Isso porque 
as novas tecnologias desenvolvidas pela companhia devem desembarcar 
no país em breve. O Galliprant®, por exemplo, já está em processo de 
aprovação no Brasil e deve ser lançado pela Elanco nos próximos meses. 
Saiba mais em: (https://www.elanco.com/)

F - Criatividade e Design 
Impulsionar a criação de novos negócios e a sua gestão com qualidade é 
uma das propostas do novo curso de pós-graduação ‘Processos Criativos, 
Design Estratégico e Inovação’ oferecido pela São Judas Mooca e Santo 
Amaro no segundo semestre. As aulas acontecerão às sextas-feiras e 
aos sábados, e é destinada a profi ssionais das mais diversas áreas e que 
estejam interessados em aprimorar habilidades em gestão e desenvolvi-
mento de projetos para atuar com maior competitividade e efi ciência no 
mercado de trabalho. Conta também com espaços como o Ânima Lab, 
laboratório de fabricação digital do campus. Mais informações: (http://
twixar.me/Q5K1), tel. (11) 2799-1677. 

G - Jovens Talentos 
Conecte-se gratuitamente com as empresas mais inovadoras do Brasil. 

A - Music Show Exp
Já imaginou 1.500 músicos tocando ao mesmo tempo? É o que promete 
o Rock Beat Show, evento que integra a programação da Music Show 
Exp, feira que reúne os principais expositores da indústria musical, 
que acontece entre os dias 19 e 22 de setembro, no São Paulo Expo. 
A iniciativa objetiva produzir um vídeo para conscientização do ensino 
musical. Para participar, qualquer músico pode se inscrever no site 
e levar seus próprios instrumentos no dia da apresentação coletiva. 
Escolas, bandas e entidades parceiras já estão se movimentando para 
formarem alas especiais para a apresentação. Mais informações em: 
(http://feiramusicshow.com.br/).

B - Viver em Portugal
No dia 24 (sábado), das 9h às 17h, no Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 
445), acontece o 3º Atlantic Connection, que abordará informações 
sobre nacionalidades, tramitação, análises de mercado, oportunidades 
de investimentos e tantos outros assuntos que despertam o interesse e 
a curiosidade de quem deseja viver em Portugal. Os principais fatores 
para a imigração contam com a  oportunidade de residir em um país 
considerado o terceiro mais seguro para se viver no mundo; com um dos 
custos de vida mais baixos da União Europeia; com vários incentivos 
tributários e de créditos, Mais informações: (www.atlantichub.com/
atlanticconnection2019/).

C - Bebidas de Qualidade
Entre os dias 9 e 11 de outubro, na Esalq/USP, em Piracicaba, acontece 
o EsalqShow, Inovações na Produção de Bebidas de Qualidade, no qual 
serão apresentadas inovações em ciência e tecnologia, diversas áreas 
de produção, fermentação, destilação, envelhecimento, blends, análise 
sensorial e tudo que envolve o setor de bebidas fermentadas e destiladas, 
principalmente cachaça, gim, whisky, rum, licores, aguardentes compostas, 
bebidas mistas, entre outras. Objetiva gerar conhecimento sobre a aplicação 
da teoria na prática de produção, visando produtos de qualidade e maior 
valor agregado. Saiba mais em: (www.esalqshow.com.br).  

D - Mercado de Educação
A Árvore de Livros, edtech que oferece uma plataforma de leitura digi-

A Fundação Estudar está com inscrições abertas para evento gratuito 
“Conferência Na Prática Empreendedorismo & Inovação”. Os interessados 
têm até o dia 2 de setembro para acessarem o link do evento (https://
napratica.org.br), e realizar alguns testes. A ação que permite que jovens 
universitários e recém-formados façam dezenas de processos seletivos 
com empresas de grande porte como TV Globo, o Grupo XP, Loggi, 
Citibank e Quinto Andar. A Fundação Estudar tem uma tecnologia de 
inteligência de dados para analisar o perfi l dos jovens para direcioná-lo 
ele às empresas que tenham mais a ver com eles. 

H - Voos para Passo Fundo
A GOL Linhas Aéreas iniciou na manhã de domingo (11) seu novo 
destino regional no Estado do Rio Grande do Sul: Passo Fundo. A 
companhia passa a ter um voo diário e direto entre o aeroporto de 
Guarulhos e a cidade gaúcha – operação que será ampliada em 4 de 
novembro, totalizando dois voos todos os dias. Passo Fundo é a ter-
ceira cidade no Estado gaúcho que recebe voos da companhia, que já 
conta com operações para Porto Alegre e Caxias do Sul. A companhia 
utiliza as aeronaves Boeing 737-700 Next Generation, com conexão à 
internet durante o voo.  

I - Cadeia da Bebida
Entre os dias 17 e 19 de setembro, no Anhembi, acontece a Cachaça 
Trade Fair 2019. Entre os expositores estão produtores de Minas 
Gerais, Rio de Janeiro, Pará e São Paulo, com rótulos premiados e 
reconhecidos pela alta qualidade, como Cachaça Margô, Cachaça da 
Quinta e Cachaça do Coronel. A feira é voltada a toda cadeia produtiva, 
desde aos profi ssionais que atuam no cultivo da cana de açúcar até 
à comercialização da bebida. Trata-se de um evento 100% B2B, para 
negócios, com visitação gratuita. Em paralelo, acontece o Congresso 
Internacional da Cachaça e do Vinho, onde serão tratados desde os 
aspectos técnicos até questões políticas e comerciais. Outras infor-
mações em: (www.cachacatradefair.com.br).

J - Leilão de Imóveis
No próximo dia 28, o Banco do Brasil realiza o maior leilão de imóveis 
no estado de São Paulo. Ao todo, serão oferecidos 117 imóveis, entre 
apartamentos, casas, terrenos, prédios comerciais e agências desati-
vadas do Banco, localizados em 51 cidades do estado. A expectativa 
é arrecadar mais de R$ 40 milhões com a venda dos imóveis. Serão 
muitas oportunidades para investidores, como uma agência desati-
vada no bairro de Perdizes, próximo ao Allianz Parque, avaliada em 
R$ 2,3 milhões. Contudo, o BB vai colocar no mercado com desconto 
e o lance inicial vai partir de R$ 1,6 milhão. Saiba mais em: (www.
lancenoleilao.com.br).
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As oportunidades para 

empreender nos dias de 

hoje são praticamente 

ilimitadas se 

comparadas com o nosso 

passado recente, onde os 

meios eram escassos e 

os investimentos muito 

altos

Todo o foco era voltado 
para espaços físicos, en-
quanto hoje é possível 

publicar conteúdo de diversas 
formas e para os mais distintos 
públicos: vender online, no Ins-
tagram, em uma grande cadeia 
de marketplaces ou ainda uti-
lizar uma impressora 3D para 
dar vida à uma obra de arte ou 
mesmo um objeto inovador. É 
praticamente impossível nos 
afastarmos do digital quando 
se pensa em empreender em 
qualquer lugar do mundo. 

Existem sim mercados de 
nicho onde o digital faz pouca 
ou nenhuma diferença, mas 
esses espaços serão cada vez 
mais escassos. Hoje ainda há 
muitas áreas que devem ser 
modernizadas no Brasil, aplica-
tivos que podem e devem me-
lhorar processos de indústrias, 
serviços e comércio, tanto 
on quanto off-line, isso tudo 
antes das coisas se tornarem 
completamente conectadas. 

Atualmente vivemos em uma 
época de ouro que é fruto de 
muito trabalho de nossas ge-
rações passadas, é importante 
que jovens e adultos entendam 
isso e abracem as oportunida-
des de empreender. Estamos 
na era das startups de garagem 
onde o investimento inicial é 
mínimo ou inexistente. Basta 
ter uma boa ideia, força de 
vontade e determinação e o 
projeto será recompensado 
com um possível investimen-
to de fundos brasileiros ou 
estrangeiros. 

No entanto, empreender 

exige foco. Somos preparados 
como seres humanos a evitar a 
dor e desconforto. Qualquer si-
tuação que nos coloque fora da 
zona de conforto é um gatilho 
para nosso cérebro fazer com 
que nos escondemos. Essa é a 
nossa natureza e empreender 
é enfrentar nossa natureza e 
muitas vezes o questionamen-
to daqueles que amamos. 

Vale lembrar que nem tudo 
pode ser vencido com boa 
vontade e foco. Organização, 
disciplina e um planejamento 
simples, porém sólido são itens 
essenciais para que se possa 
criar momento. Participando 
do último VtexDay em São 
Paulo, pude testemunhar em 
primeira mão muitos jovens 
com ideias fantásticas colocan-
do seus produtos no mercado e 
ganhando o Brasil e o mundo. 

O segredo para empreender, 
independente da idade, mas 
especialmente durante seu iní-
cio de carreira, é agregar valor 
e solucionar um problema. Vejo 
muitas startups em que criam 
produtos ou software antes 
de entender um problema 
existente para tentar resolver. 

O pulo do gato é resolver 
uma dor está presente na vida 
dos usuários do seu produto, 
algo latente e de preferência 
que tenha sido vivido pelo 
futuro empreendedor. Opor-
tunidades existem onde falta 
eficiência, onde há dor ou 
desperdício. As empresas que 
tive a oportunidade de liderar 
ou criar sempre foram focadas 
em preencher um espaço exis-
tente no mercado. 

Neste ambiente de “falha” 
existem as melhores possibi-
lidades e as menores barreiras 
de entrada. 

(*) - Formado em Administração 
e Comércio Exterior pela FESP. É 
sócio fundador do Ideris. Possui 

especialização em Administração 
pela New School University em Nova 
York (http://www.ideris.com.br/blog/).

Alessandro Silveira (*)

O Indicador Ipea de Consumo Aparente de Bens 
Industriais, defi nido como a produção industrial des-
contadas as exportações e acrescidas as importações, 
recuou 0,5% em junho em relação ao mês de maio. 
Apesar do resultado, o segundo trimestre registrou 
alta de 0,7%. Enquanto a demanda interna por bens 
nacionais cresceu 0,2% em junho, as importações 
de bens industriais caíram 1,6%. Os dados foram 
divulgados ontem (13), pelo Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea).

Frente a junho de 2018, o Indicador registrou 
retração de 6,8% na demanda interna por bens in-
dustriais, resultado que fi cou aquém do desempenho 
da produção industrial (recuo de 5,9%). Na análise 
das grandes categorias econômicas – bens de capi-
tal, intermediários e de consumo –, mais uma vez a 
primeira foi a única com resultado positivo (alta de 
0,5%) em junho, na comparação com o mês de maio. 
Na comparação do segundo trimestre de 2019, o 
Indicador Ipea caiu 1,6%.

O destaque negativo fi cou por conta da queda de 
4,6% no segmento de bens de consumo duráveis. A 
categoria de bens de capital também foi a única a ob-
servar crescimento na comparação com o ano anterior, 
fi cando 3% acima do verifi cado em junho de 2018. No 
que diz respeito à classifi cação setorial, de um total de 
22 segmentos, oito tiveram crescimento em relação ao 
período anterior. Entre aqueles com peso relevante, 
os segmentos “produtos de metal” e “farmoquímicos” 
avançaram 2,8% e 2,7%, respectivamente (AIC/Ipea).

Future-se: 
consulta 
ultrapassa 40 
mil cadastrados

Os cidadãos que pretendem 
contribuir para a construção 
do programa Future-se têm até 
amanhã (15), para enviar as 
sugestões. A consulta pública já 
conta com mais de 43 mil pesso-
as cadastradas para contribuir 
com ideias ao programa. Desse 
total, o sistema registrou 14.265 
comentários sobre ao menos 
um dos pontos da proposta. As 
sugestões da população serão 
consolidadas pelo Ministério da 
Educação (MEC) para aperfei-
çoar o processo normativo.

Lançado em 17 de julho, o 
Future-se tem como objetivo 
dar autonomia na gestão das 
universidades e institutos 
federais. Para participar, é 
preciso criar um cadastro com 
e-mail e CPF na plataforma da 
consulta pública, acessada pelo 
portal (https://isurvey.cgee.
org.br/future-se/). Somente 
os cadastrados podem enviar 
comentários sobre a proposta. 

O processo tem duas etapas. 
Na primeira, o participante 
pode escolher três opções a 
cada capítulo: “totalmente 
claro”, “claro com ressalvas” e 
“não está claro”. Além disso, há 
espaço para incluir comentá-
rios por escrito no fi m de cada 
capítulo. Já na segunda etapa, 
o participante pode ainda uti-
lizar um campo de texto para 
fazer comentários gerais sobre 
o tema e ainda contribuir com 
propostas (ABr).

A Centrais Elétricas Brasi-
leiras S.A (Eletrobras) teve 
um lucro líquido de R$ 5,5 
bilhões no segundo trimestre 
de 2019, resultado 305% 
maior do que o R$ 1,3 bilhão 
registrado no mesmo período 
do ano passado. O valor se 
refere à soma do lucro líquido 
das operações continuadas, de
R$ 301 milhões, e do lucro 
líquido de R$ 5,2 bilhões de-
corrente da privatização da 
Amazonas Energia. 

O crescimento da receita 
operacional líquida foi 12% 
na comparação anual entre 
o segundo trimestre de 2018 
e o deste ano, passando de 
R$ 5,9 bilhões para R$ 6,6 
bilhões. O lucro antes de 
juros, impostos, depreciação 
e amortização (Ebitda) recor-
rente cresceu 8%, passando 
de R$ 2,8 bilhões para R$ 3,1 
bilhões. No semestre, a Ele-
trobras teve lucro líquido de 
R$ 6,9 bilhões, um aumento 
de 272% em relação ao R$ 1,8 

O crescimento da receita operacional líquida foi 12%.

O conjunto das regiões do agronegócio 
ou complexo sucroalcooleiro (São 
José do Rio Preto, Bauru, Araçatuba 

e outras), que representa 14,8% da eco-
nomia do Estado, acumulou crescimento 
de 45,1% no período, com média anual 
de 2,4%. Essa evolução foi fortemente in-
fl uenciada pelo avanço territorial da cana-
-de-açúcar e consolidação do complexo 
sucroalcooleiro como o núcleo econômico 
regional. 

São José do Rio Preto e Bauru registra-
ram taxas médias de crescimento (4,0% 
e 3,4% ao ano, respectivamente) bem 
mais elevadas do que as demais regiões 
do grupo, que cresceram a taxas de até 
2,1% ao ano. No grupo de regiões mais 
industrializadas (São Paulo, Campinas, So-
rocaba e São José dos Campos), apresentou 
crescimento acumulado de 42,3% e média 
anual de 2,2%. A Região Metropolitana de 
São Paulo, responsável por 54,3% do PIB 
paulista, registrou taxa de expansão de 
1,8% ao ano no período. 

Tal desempenho, bem inferior ao das 
O complexo sucroalcooleiro representa 

14,8% da economia do Estado.
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Economia paulista cresceu em média 
2,3% ao ano entre 2002-2018

O PIB do Estado de São Paulo, calculado pela Fundação Seade, entre 2002-2018, cresceu em média 
2,3% ao ano, com ganhos diferenciados

demais regiões industrializadas, refl ete 
a perda de dinamismo da sua economia, 
movimento que pode estar associado ao 
processo de desarticulação do parque 
industrial da capital e da região do ABC 
e às opções locacionais das empresas em 
novas áreas de seu entorno – principal-
mente Sorocaba e Campinas –, que se 
benefi ciaram do processo de expansão da 
atividade industrial e cresceram em ritmo 
mais acelerado, cerca de 3% ao ano. 

O bloco formado pelas regiões de Regis-
tro e Santos, com crescimento acumulado 
no período de 52,2% e média anual de 
2,7%, teve o melhor desempenho entre 
as grandes regiões. Este resultado foi for-
temente infl uenciado pelas atividades de 
extração de petróleo e gás associadas ao 
pré-sal em Registro, que alcançou média 
de expansão de 10% ao ano, infl uenciada 
pelo incremento da indústria (17,7% a.a.). 
A região de Santos mostrou baixo desem-
penho no período (taxa média de 1,4% ao 
ano), mas permanece como a 5ª economia 
paulista (AI/FundaçãoSeade).

Eletrobras tem lucro de R$ 5,5 bilhões 
no segundo trimestre

bilhão do primeiro semestre 
de 2018. 

A receita operacional líquida 
cresceu 9,2%, passando de R$ 
11,9 bilhões no primeiro semes-
tre de 2018 para R$ 13,09 bi-
lhões. Com isso, o Ebitda recor-
rente passou de R$ 6,1 bilhões 
para R$ 6,03 bilhões. Segundo 
a empresa, o indicador dívida 

líquida/Ebitda recorrente 
LTM, dos últimos 12 meses, 
fi cou em duas vezes, melhor 
do que a meta estabelecida 
de fi car abaixo de três vezes. 
As provisões para contingên-
cias somaram o montante de
R$ 329 milhões e a reversão 
de Contratos Onerosos foi
R$ 248 milhões (ABr).

Ipea aponta queda no consumo de bens industriais



netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de confi ança, ou ligue para (11) 3043-4171

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 14 de agosto de 2019

www.netjen.com.br

A corrosão da política
A degradação política 

se espraia pela 

comunidade mundial. 

A rede da representação 

não tem passado no teste 

de qualidade. Aqui e 

alhures

Espraia-se pelos conti-
nentes o sentimento 
de que a política, além 

de não corresponder aos an-
seios das sociedades, não é 
representa da pelos melhores 
cidadãos, como pregava o 
ideário aristotélico. Norberto 
Bobbio já descrevia as pro-
messas não cumpridas pela 
democracia, entre as quais a 
educação para a cidadania, o 
combate ao poder invisível, 
a transparência, o poder das 
oligarquias.

A estampa dos homens pú-
blicos se apresenta esboroada. 
Veja-se a fi gura espalhafatosa 
do atual primeiro ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson; 
o rompante “vou acabar com 
a imigração” do bilionário Do-
nald Trump; a expressão tosca 
e radical do nosso presidente 
Bolsonaro; o estilo ditatorial 
Erdogan, na Turquia, e assim 
por diante. Manifestantes ati-
ram ovos e tomates em muitos 
fi gurantes.

Governantes das mais dife-
rentes ideologias dão efetiva 
contribuição à degenerescên-
cia da arte de governar, pela 
qual Saint Just, um dos jaco-
binos da Revolução Francesa, 
já expressava, nos meados do 
século 18, grande desilusão: 
“Todas as artes produziram 
maravilhas, menos a arte de 
governar, que só produziu 
monstros”. A frase se destinava 
a enquadrar perfi s sanguino-
lentos. Na contemporaneida-
de, canalhice e mediocridade 
inundam os espaços públicos.

O que explica a propensão de 
homens públicos a assumirem 
o papel de atores de peças 
vis, cerimônias vergonhosas 
e, ainda, abusarem de lin-
guagem chula, incongruente 
com a posição que ocupam? 
O que explica a imagem de 
governantes recebendo pro-
pina? A resposta pode ser 
esta: o descompromisso com 
as demandas sociais, a despo-
litização e a desideologização, 
que se expandem na sociedade 
pósindustrial.

Os mecanismos tradicionais 
da democracia liberal estão 
degradados. Outra resposta 
aponta para o paradigma do 
“puro caos”, que o professor 
Samuel Huntington identifi ca 
como fenômeno que se ancora 
na quebra no mundo inteiro da 
lei e da ordem, em ondas de 
criminalidade, no declínio da 
confi ança na política.  

No caso da política, tal de-
clínio é acentuado pelo fato 
de ter substituído o conceito 
de missão pelo conceito de 

profi ssão. Os eleitores execram 
os representantes, passando a 
eleger perfi s que expressem 
inovação, mudança, virada 
de mesa. O desinteresse pela 
política se explica pelos baixos 
níveis de escolaridade e igno-
rância sobre o papel das ins-
tituições, e pelo relaxamento 
dos políticos em relação às cau-
sas sociais. Este fenômeno – a 
distância entre a esfera pública 
e a vida privada – se expande 
de maneira geométrica.

Na Grécia antiga, a existên-
cia do cidadão se escudava na 
esfera pública. Esta era sua 
segunda natureza. A polis era 
espaço contra a futilidade da 
vida individual, o território da 
seguran ça e da permanência. 
Até o fi nal da Idade Média, a 
esfera pública se imbricava 
com a esfera privada. Nesse 
momento, os produtores de 
mercadorias (os capitalistas) 
invadiram o espaço público. É 
quando começa a decadência. 
Na primeira década do século 
20, acentua-se com o declínio 
moral da classe governante. 
Assim, o conceito aristotélico 
de política – a serviço do bem 
comum – passou a abrigar o 
desentendimento.

Com a transformação dos 
estamentos, as corporações 
profi ssionais se multiplicaram. 
Campos privados articularam 
com o poder público leis 
gerais para as mercadorias e 
as atividades sociais. Sensí-
vel mudança se processa. A 
esfera pública vira arena de 
interesses. Disputas abertas 
e intestinas são defl agradas, 
na esteira de discussões vio-
lentas. A atividade econômica 
passou a exercer suprema-
cia sobre a vida pública. Os 
eleitores se distanciaram de 
partidos, juntando-se em nú-
cleos ligados ao trabalho e à 
vida corporativa – sindicatos, 
associações, movimentos. É a 
nova face da política.

A participação dos aglomera-
dos sociais ocorre dentro das 
organizações intermediárias. 
O discurso institucional, de 
atores individuais e partidos, 
não faz eco. Mas a estética da 
política pontua e remanesce 
nos sistemas cognitivos, emol-
durando o modus operandi 
de políticos: agressões nas 
tribunas, encontros mafi osos, 
doações suspeitas, dólares na 
cueca, ovos atirados em auto-
ridades etc.

O que fazer para limpar a 
sujeira que borra a imagem do 
homem público? Primeiro: o 
homem público deve cumprir 
rigorosamente o papel que 
lhe cabe. Segundo: punir os 
que saem da linha. Terceiro: 
revogam-se as disposições em 
contrário.

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

comunicação Twitter@gaudtorquato.
Acesse o blog

(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)  

Portaria conjunta publicada 
ontem (13) no DOU, pela Con-
troladoria Geral da União (CGU) 
e a Controladoria Geral da União 
(CGU), defi ne procedimentos 
que devem ser adotados para 
negociação, celebração e acom-
panhamento de acordos de le-
niência fi rmados com empresas 
colaboradoras responsáveis pela 
prática de atos ilícitos. As em-
presas poderão ser isentadas ou 
ter suas sanções atenuadas caso 
colaborem “efetivamente” com 
as investigações e o processo 
administrativo.

Para tanto, será necessário 
que a colaboração resulte 
na identifi cação dos demais 
envolvidos nos atos, bem 
como na obtenção “célere” 
de informações e documen-
tos que comprovem os casos 
sob apuração. A proposta de 
acordo deverá ser dirigida 
à Secretaria de Combate à 
Corrupção, da CGU, onde 
receberá tratamento sigiloso 
e o acesso a seu conteúdo 
será restrito aos membros da 
comissão de negociação.

Entre as competências pre-
vistas para a comissão estão 

CGU e AGU defi ne procedimentos que devem ser adotados para 

negociação de leniência.

Punição mais rigorosa para o 
condenado por causar acidentes 
no trânsito. Os integrantes da 
CCJ do Senado vão avaliar, na 
reunião de hoje (14), proposta 
com esse intuito. Pelo projeto 
do senador Fabiano Contarato 
(Rede-ES), os motoristas con-
denados por homicídio culposo 
e lesão corporal culposa no trân-
sito, quando estiverem sob a in-
fl uência de álcool ou de qualquer 
outra substância psicoativa, que 
cause dependência, não poderão 
ter a pena privativa de liberdade 
(prisão) trocada pela restritiva 
de direitos (alternativas).

Segundo Contarato, apesar 
de ter aumentado as penas para 
condutores condenados, a Lei 
13.546 tem levado juízes a apli-
carem as chamadas “condutas 
culposas”, em vez de impor a 
punição dolosa, ou punição por 
dolo eventual (quando há inten-
ção ou quando a pessoa assume 
os riscos de determinada con-
duta), o que, na prática, torna 
mais leve a punição do infrator. 
O relator, senador Marcos do 
Val (Cidadania-ES), concorda 
com a iniciativa.

Senador Fabiano Contarato 

(Rede-ES).

O Senado realiza amanhã 
(15), uma sessão especial em 
comemoração aos 40 anos 
da Associação Nacional dos 
Jornais (ANJ). A homenagem 
foi requerida pelos senadores 
Lasier Martins (Podemos-RS), 
Jayme Campos (DEM-MT), 
Eduardo Girão (Podemos-CE), 
Chico Rodrigues (DEM-RR), 
Irajá (PSD-TO) e pelo senador 
licenciado Eduardo Gomes 
(MDB-TO). A ANJ foi funda-
da em 17 de agosto de 1979 
para defender a liberdade de 
imprensa e os interesses dos 
jornais brasileiros.

Presidida por Marcelo Rech, do 
jornal Zero Hora de Porto Alegre, 
a entidade tem 94 associados, 
como Correio Braziliense, O Glo-
bo, Folha de S. Paulo e A Gazeta, 
entre outros que representam 
cerca de 90% do público leitor de 
jornais no Brasil, nas plataformas 
impressa e digital. 

Foram convidados para parti-
cipar da celebração representan-

Banca expõe jornais em rua de São Paulo.

Acesso à natureza 
por propriedades 
privadas

A Comissão de Meio Am-
biente do Senado analisa, hoje 
(14), proposta que pretende 
disciplinar o acesso a locais de 
beleza cênica, como praias e 
cachoeiras, quando a travessia 
é feita por uma propriedade 
privada. O texto legaliza, entre 
outros pontos, a cobrança pela 
entrada, desde que seja módica. 
O projeto assegura o livre trânsito 
por caminhos, trilhas, travessias 
e escaladas que levem a locais 
de beleza natural, desde que já 
sejam abertos ao público, como 
frisou o relator da proposta, sena-
dor Chico Rodrigues (DEM-RR).

A cobrança pelo acesso é 
justifi cada por eventuais obras 
e serviços de conservação e ma-
nutenção dos locais de trânsito 
dos visitantes aos sítios naturais 
públicos. Os recursos devem 
assegurar despesas com funcio-
nários e razoável lucro ao pro-
prietário. Como contrapartida, 
as pessoas que transitarem pelas 
vias privadas devem zelar pela 
conservação dos ecossistemas 
locais e respeitar os limites e 
regras defi nidos pelos proprie-
tários e órgãos ambientais. 

O trânsito pela propriedade até 
o destino poderá ser feito sem 
guia turístico, desde que a pessoa 
interessada contrate seguro por 
danos pessoais ou resgate, em 
caso de incidentes. “As atividades 
ligadas ao turismo na natureza 
têm o condão de dinamizar 
economias locais e, ao mesmo 
tempo, promover a conscientiza-
ção ambiental”, argumena Chico 
Rodrigues (Ag.Senado).

Essa seria a saída para não 
atrasar a promulgação 
do texto principal da 

reforma. Se a proposta sofrer 
qualquer tipo de alteração no 
Senado, terá de voltar para 
nova análise da Câmara. Se o 
texto aprovado pelos senadores 
for o mesmo dos deputados, a 
reforma da Previdência será 
promulgada mais rapidamente 
pelo Congresso.

A presidente da CCJ, sena-
dora Simone Tebet (MDB-MS), 
e o relator da PEC, senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE), 
já afi rmaram que esse deve ser 
o caminho a ser seguido pelos 
senadores. Uma PEC paralela 
foi mencionada como possível 
nos últimos dias inclusive pelos 
presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre, e da Câmara, 
Rodrigo Maia. O presidente do 
Senado afi rmou que todos os 
senadores serão ouvidos sobre 
a reforma e disse que a Casa 
precisa discutir a situação de 
estados e municípios.

“O Senado não pode se 

Recurso de aprovar texto da Câmara sem alterações e incluir mudanças

em proposta alternativa já foi usado pelo Senado.

Deputados lançam 
duas novas frentes 
parlamentares

Foram lançadas ontem (13) 
duas frentes parlamentares na 
Câmara dos Deputados. Uma 
delas é a Frente Parlamentar 
de Administração e Gestão Pú-
blica. “A reinstalação procura 
tornar perene as atividades 
dessa frente, que tem por ob-
jetivo propor medidas e ações 
visando ao aperfeiçoamento e 
a melhoria da gestão pública 
do País”, explica o deputado 
Hugo Leal (PSD-RJ), que vai 
coordenar o grupo.

A outra Frente Parlamentar 
cria uma frente sobre pre-
venção e combate ao câncer 
infantil. Segundo o Instituto 
Nacional de Câncer, essa é a 
doença que mais mata crian-
ças e adolescentes no Brasil e 
é a segunda causa de mortes 
nessa faixa etária, superada 
somente pelos acidentes e 
mortes violentas. Esse grupo 
será coordenado pelo deputado 
Bibo Nunes (PSL-RS).

Frente parlamentar é uma 
associação de deputados de 
vários partidos para debater 
um assunto determinado. 
Para ser criada, a frente deve 
registrar um requerimento com 
o apoio de pelo menos 1/3 de 
membros do Poder Legislativo 
(Ag.Câmara).

Projeto em análise na Câmara dos Deputados 
acaba com a alíquota zero de PIS/Cofi ns incidente na 
importação e na comercialização de agrotóxicos no 
País. “Com isenção fi scal, os custos ambientais, sociais 
e de saúde do uso dessas substâncias são rateados 
por toda a sociedade e não apenas por produtores 
e empresas”, afi rmou o autor, deputado Luiz Flávio 
Gomes (PSB-SP).

“Em 2018 o Brasil deixou de arrecadar pelo me-

nos R$ 2,07 bilhões com a isenção fiscal concedida 
aos agrotóxicos”, continuou o parlamentar. “Ao 
mesmo tempo, estudos mostram que cada dólar 
gasto com agrotóxicos gera um custo de até 1,28 
dólar na saúde, somente para tratamento de casos 
de intoxicação”. A proposta tramita em caráter 
conclusivo e será analisada pelas comissões de 
Agricultura; de Finanças e Tributação; de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Senadores devem ampliar reforma 
da Previdência em ‘PEC paralela’

Está ganhando força entre os senadores a ideia de o Senado incluir os servidores públicos estaduais, 
distritais e municipais na reforma da Previdênciapor meio de uma segunda proposta, uma “PEC paralela”

furtar desse debate, porque 
nós estamos aqui para isso: 
defender 5.570 prefeitos e 27 
governadores. Faremos isso 
na construção dessa nova 
PEC”, disse Davi, ao lembrar 
que ela precisa ser elaborada e 
votada em entendimento com 
a Câmara para que possa ser 
aprovada depois na outra Casa 
Legislativa. A inclusão de ser-
vidores constava da versão ori-

ginal da proposta, enviada pelo 
Executivo, mas foi excluída na 
preparação do substitutivo da 
comissão especial. 

Outros pontos que poderiam 
constar nesse texto paralelo 
são o sistema de capitalização, 
melhorias nas regras do BPC, 
abono salarial e o chamado 
‘gatilho demográfico’, que 
prevê aumento automático da 
idade mínima de aposentadoria 

com base nos dados do IBGE 
sobre a expectativa de vida da 
população brasileira. A sena-
dora Simone Tebet acredita na 
possibilidade de os senadores 
votarem o texto aprovado 
pela Câmara sem alterações, 
fi cando possíveis mudanças ou 
acréscimos para uma reforma 
paralela, a fi m de não atrasar a 
promulgação da reforma prin-
cipal (Ag.Senado). 

Portaria defi ne procedimentos 
para acordos de leniência

as de avaliar se os elementos 
trazidos pela pessoa jurídica 
atendem aos requisitos. A em-
presa deverá ser a primeira a 
manifestar interesse em coope-
rar para a apuração de ato lesivo; 
admitir participação nos atos ilí-
citos; assumir o compromisso de 
cessar o envolvimento nos atos 
ilícitos; e identifi car os agentes 
públicos e demais particulares 
envolvidos nos atos ilícitos.

A celebração do acordo de 
leniência poderá resultar na 

redução em até dois terços 
do valor da multa aplicável. 
Esse valor varia de 0,1% a 
20% do faturamento bruto do 
último exercício anterior ao da 
instauração do processo admi-
nistrativo. Caso o acordo de 
leniência seja descumprido, 
a pessoa jurídica perderá os 
benefícios pactuados e fi cará 
impedida de celebrar novo 
acordo pelo prazo de três 
anos. A portaria já começou 
a vigorar (ABr).

Senado comemora 40 anos da 
Associação Nacional dos Jornais

te dos jornais associados à ANJ, 
representantes das entidades 
que trabalham conjunto a asso-
ciação, representante da Embai-
xada Americana e da Unesco.

“A entidade é responsável, 
anualmente, pela concessão do 
Prêmio ANJ de Liberdade de 
Imprensa, a mais importante 
premiação em favor do livre 

exercício do jornalismo no 
país. Já foram premiados, entre 
outros, os ex-ministro do STF, 
Carlos Ayres Britto, a ministra 
do STF Carmem Lúcia, a jorna-
lista Miriam Leitão, a Abraji, o 
jornal Gazeta do Povo e o jornal 
argentino Clarín”, destacaram 
os senadores no requerimento 
(Ag.Senado).

Proposta nega pena 
alternativa para 

motorista bêbado

“Queremos que referidos 
autores passem ao menos um 
período mínimo na prisão, como 
um preso comum, ainda que no 
regime semiaberto ou aberto. A 
prisão tem um evidente potencial 
dissuasório e não vemos por que 
não a utilizar, quando neces-
sário”, argumentou. O tema é 
controverso. O senador Rodrigo 
Pacheco (DEM-MG) apresentou 
voto em separado pedindo sua 
rejeição, pois ideia semelhante 
aplicada à lei de drogas já foi 
considerada inconstitucional 
pelo STF (Ag.Senado).

Fim da isenção de PIS/Cofi ns para agrotóxicos
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002110-78.2019.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Heloisa Lea Fernandes Marques, Brasileiro, RG 5735349, CPF 
115.770.858-76, e Charles Fernandes Marques, Brasileiro, RG 21.116.769-1, CPF 163.095.088-22, 
que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade 
Beneficente São Camilo. 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 39.636,00, 
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 1044771-18. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mario Chiuvite Júnior, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) aos Correu Geraldo Fernndes Dias CPF Nº 600.916.066-91, que Adidas Ag 
e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e 
Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em 
termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que Contestem a presente ação no 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019.  

Edital de Citação  Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002112-45. 2012.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a). Patrícia Cotrim Valério, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Carlos Carneiro, CPF 885.328.958-91, com endereço à 
Rua Hugo Andreoli, 33, Parque Bandeirantes, CEP 09341-330, Maua - SP, ausente, incerto, de 
paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por 
danos materiais que a Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos 
danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 25/12/2009, por volta 
das 18h20min, o Requerido estava trafegando com o veículo Marca Volkswagen, Modelo 19.320. 
CLC TT, ano 2008, cor branca, Placa CBM - 7960, Renavam nº 124313035, de sua propriedade, 
quando, na altura do Km 223 + 300 sentido decrescente da rodovia, quando perdeu o controle do 
referido veículo quando descia a Serra das Araras, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio 
público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim 
de Ocorrência nº 634.209. (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.585.19, conforme demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação do réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 19 de junho de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011463-07. 2019.8.26.0405 O MM. Juiz de 
Direito da 7ªVC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Cesio Pereira de Souza, CPF 284.958.668-46, que lhe foi proposta uma ação de 
Execução de Título Extrajudicial por parte de Brasília Invest Fomento Mercantil Ltda., alegando em 
síntese ser credor em razão da emissão do cheque nº 000129 do Banco Bradesco S/A, devolvido 
por ausência de fundos, cujo valor da dívida é de R$ 5.223,91, válida p/ maí/19. Encontrando-se o 
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, para que no prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento do 
débito no valor do valor supra, a ser corrigido monetariamente, acrescido de multa, juros e 
honorários advocatícios fixados em dez por cento (10%), além das custas judiciais e processuais, 
ficando advertida de que se houver o pagamento no prazo mencionado, haverá redução de metade 
da verba honorária, e que, decorrido tal prazo sem o pagamento, poderá ser procedida a Penhora de 
bens, tantos quantos necessários para a garantia da execução, os quais serão Avaliados; ficando 
ainda Intimado de que o prazo para oposição de Embargos (independentemente de penhora, 
depósito ou caução) é de 15 (quinze) dias úteis, contados do decurso de prazo deste edital, que é 
de trinta dias (art.914 do CPC), sendo certo que no prazo para embargos, poderá reconhecer o 
crédito do exequente e depositar 30% do valor e requerer o parcelamento do valor restante em até 
06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês (art.916do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de Osasco, aos 30 de julho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1000911-87. 2016.8.26.0275 Edital de Citação 
Prazo 30 dias. Proc. 1000911-87.2016.8.26.0275. O MM. Juiz de Direito da Vara Única, do Foro de 
Itaporanga, Estado de SP, Dr(a). Vinicius José Caetano Machado de Lima, Faz Saber a Eliana 
Nunes Brisola, CPF/MF Nº 372.682.888-599 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por 
CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de 
R$ 29.199,56, Referente a fatura de nº 200328076 com vencimento em 31/08/2015, Fatura de Nº 
203893315, com vencimento em 30/09/2015, e Fatura de Nº 207479818, com vencimento em 
30/10/2015, vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, 
fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando 
Advertido de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 
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 01 (UM) Mês. Processo Nº 1003011-68.2015.8.26.0010 O MM. Juiz de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional X- Ipiranga, Estado de SP, Dr. Carlos Antonio da      Costa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Ghassan Jaber, CPF 533. 755.992-34, RNE Nº V455578J, que 
Sociedade Beneficente São Camilo lhe foi ajuizou ação de Procedimento Comum Cível, para 
Cobrança da quantia de R$ 84.976,89, referente a despesas hospitalares. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação por Edital (NCPC, artigo 257, inciso III), 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de quinze 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 (NCPC, artigo 344). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais 

 Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc. 1041014-79.2016.8. 26. 0100. O Dr. Rodrigo Cesar 
Fernandes Marinho, Juiz de Direito da 4ºVC do Foro da Capital S/P, Faz Saber a Geoform Comercio 
De Materiais De Construção Ltda - ME , CNPJ/MF Nº 11.234.443/0001-63, que Plano Mangueira 
Empreendimentos Imobiliários Ltda , alegando em síntese: foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital 
para que efetue o pagamento do valor de R$ 137.295,07 (cento e trinta e sete mil duzentos e 
noventa e cinco reais e sete centavos), que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo 
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.. Nada  Mais. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 01 de agosto de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017733-87.2016.8.26.0361 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro de Mogi das Cruzes, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Alexandre da Câmara 
Leal Belluzzo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) MAV Industria e Comércio de Lubrificantes Ltda., 
CNPJ 11.647.680/0001-56 e José Julio da Silva Xavier, CPF 294.063.808-03, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sp1 Fomento Mercantil Ltda, alegando 
em síntese: crédito no valor de R$ 218.660,16 (duzentos e dezoito mil seiscentos e sessenta reais e 
dezesseis centavos) representado pelo "Aditamento ao Instrumento de Confissão de Dívida" firmado 
pelo executados. 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 3 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da importância mencionada 
(devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento, acrescida dos honorários advocatícios 
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado do Débito. Registre-se, também, a possibilidade de 
oferecimento de embargos à execução, distribuídos por dependência e instruídos com cópias das 
peças processuais relevantes, no prazo de 15 dias, contados na forma do art. 231, do Código de 
Processo Civil. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0003685-84. 2013.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Patrícia Cotrim Valério, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) corréu não citado, Erli Leite Alexandrino, Brasileiro, CPF 964.061.866-
72, que na respectiva vara e cartório foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por 
parte de Concessionaria da Rodovia Presidente Dutra SA, alegando em síntese: por conta dos 
danos que lhe foram causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 12/01/2012, por volta 
das 12h30min, o referido corréu estava trafegando com o veículo Marca Mercedez Bens/LS 1935, 
Modelo Caminhão/ Trator, ano 1991, cor branca, Placa MRD - 3190, Renavam nº 278141552, de 
propriedade do mesmo, quando, na altura do Km 223 + 900, sentido norte, perdeu o controle do 
veículo, saindo da pista, colidindo-se com a mureta, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio 
público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim 
de Ocorrência nº 1047428. (Doc. 04). Os Requerentes também alocaram pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
3.395,23, conforme demonstrativo anexo (doc. 05). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Rio Jordão Papéis S/A
CNPJ/MF - 77.961.431/0001-49

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Pelo presente Edital, ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, que se realizará no dia 27 de agosto de 2019, às 09:00 horas, na sede social,
Rua Vergueiro, nº 2087 - conjunto 408 - bairro Vila Mariana, CEP 04.101-000, São Paulo (SP),
para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação do Relatório da Administração e
Demonstrações Contábeis-Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Rerratificação das deliberações constantes no item “a” da Ata da 19ª AGO, realizada em 08/11/2018,
relativa à aprovação do Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis-Financeiras do
exercício social encerrado em 31/12/2016; c) Consolidação do Estatuto Social; d) Outros assuntos
de interesse social. São Paulo, 12 de agosto de 2019. Flavio José Martins.                (13, 14 e 15)

1ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0017405-83.2013.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SANDRA KARINE SAMPAIO SILVA, Brasileiro, RG 412961891, CPF 342.345.588-85, 
com endereço à Praca Gaje, 365, Engenheiro Goulart, CEP 03725-040, São Paulo - SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em 
síntese: Ação Monitória referente contrato de serviços educacionais firmado entre as partes , cujo valor 
atualizado é de R$ 2.753,20, que atualizados remontam a R$ 5.671,91 . Encontrando-se a ré em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o 
valor supra devidamente corrigido, e não havendo pagamento nem a interposição de embargos, no prazo 
legal, constituir-se-á de pleno direito em título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º NCPC., 
acrescido de custas e verba honoraria fixada em 05% do débito indicado. Sendo efetuado o pagamento o 
tornará isento das custas processuais .Não havendo manifestação , a ré será considerada revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1124514-14.2014.8.26.0100. - O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólio Miguel Moino, João Miguel Moino, Irene Franze, Maria Franzi Moino, 
Francisco Marques da Silva e Izabel Andrade da Silva, Adão Ferreira de Amorim, Nelson José da Silva, 
Valdirene Silva Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus 
cônjuges e/ou sucessores, que CARLOS ALBERTO CARDOSO e Sonia Cristina da Silva Cardoso 
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua 
Joaquim de Figueiredo, 13/A, Vl. Jaraguá, São Paulo - SP, CEP. 05162-150, alegando posse mansa e 
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos 
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem 
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. 

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0003762-45.2019.8.26.0006 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de 
França, Estado de São Paulo, Dr(a). Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
RAFAEL SADOCCO, CPF. 356.202.198-44, que nos autos da ação monitória, ora 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$ 83.994,91 (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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 11 de julho de 2019. 

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

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 01/10/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 03/10/2019  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do 
Conjunto Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipi-
ranga, com área útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao 
mesmo uma quota parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/10/2019, às 11:00 horas, e 

2º Leilão dia 03/10/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São 
Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ RONALDO DE JESUS

CINTIA CRISTINA PASCOAL DE JESUS

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 277.072,48 (Duzentos e setenta e sete mil, 
setenta e dois reais e quarenta e oito centavos) 2º leilão: R$ 159.335,28 (Cento e cinquenta e nove mil, trezentos 
e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos)

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

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

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

NENUFARES PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ 00.399.015/0001-74 - NIRE 353.0037922-5. Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada 
em 22/04/2019 - Data, Hora e Local: 22.04.19, às 11h., na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 104-B, nesta Capital. 
Convocação: edital encaminhado nos endereços das residências dos acionistas, com antecedência legal. Presença: a unanimidade dos 
acionistas, representando portanto 100% (cem por cento) 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 impe-
didos, 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, ambos edição de 10/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontra-
vam à disposição através de correspondências encaminhadas aos mesmos nos endereços das suas residências, com a antecedência legal; 
2. fixar em 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerra-
mento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São 
Paulo, 22/04/2019. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Cia. Mascote de 
Empreendimentos, p. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., p. 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 22/04/2019. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP  287.613/19-7 em 30/05/2019.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Carta de Renúncia
Eu, Adriano Carlos Vieira Romano, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 20.108.120 SSP/SP,
inscrito no C.P.F. sob o nº 132.505.848-35, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial nesse
mesmo município, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio
São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, por meio da presente, renuncio, nesta data, de forma unilateral, irrevogável e irretratável, ao cargo
de membro suplente do Conselho de Administração da Cardif do Brasil Seguros e Garantias S/A, sociedade anônima de capital fechado,
seguradora,  sediada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar,
conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP 04543-907, inscrita no C.N.P.J. sob o nº 08.279.191/0001-84
(a “Companhia”), sendo que tal renúncia gera e opera efeitos imediatos. São Paulo, 31 de julho de 2019. Adriano Carlos Vieira Romano. Recebida 
pela Companhia em 31 de julho de 2019. Nome: Emmanuel Petege - Cargo: Diretor Financeiro e Atuarial; Nome: Karina Sabino - Cargo: Chief 
Compliance Officer. JUCESP nº 429.059/19-0 em 09/08/2019. Gisela Simiema Ceschin -  Secretária  Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0005020-80. 2009.8.26.0543 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Santa Isabel, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Vilibor Breda, na forma da 
Lei, etc. Faz saber a João Ricardo Nogueira, CPF 162.512.948-33, com endereço à Rua Elita, 21, 
casa 2, Vila Jacui, CEP 08060-130, SP , réu, ausente, incerto, de paradeiro desconhe cido, que na 
respectiva vara e cartório, tramita os autos da indenização por danos materiais que a 
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra move contra sí, por conta dos danos que lhe foram 
causados em decorrência do acidente que ocorreu dia 20/08/2007, por volta das 10h45min, o 
Requerido estava trafegando com o veículo Volvo/N10, ano 1987, Placa CSN-1560, de propriedade 
de propriedade do Primeiro Requerido, quando, na altura do Km 22 sentido decrescente da rodovia, 
BR 116, colidiu contra defensa metálica da rodovia, vindo em seguida atingir e danificar patrimônio 
público sob concessão da requerente. Mediante o acidente ocorrido foi lavrado o respectivo Boletim 
de Ocorrência nº 268.344. (Doc. 04). Os Requerentes também alocou pessoal capacitado e 
equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança daqueles que 
trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. Assim, para 
realizar os devidos reparos, a Requerente despendeu, na data da ocorrência, a quantia de R$ 
2.735,38 (Dois Mil Setecentos e trinta e cinco Reais e trinta e oito centavos), conforme 
demonstrativo anexo (doc. 05).. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação do 
réu, para, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, aos 17 de Maio de 2019.  

1ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0016857- 
51.2010.8.26.0009. A MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado 
de São Paulo, Dr. Fabiana Pereira Ragazzi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BRUNO NIGRO 
MORENO, Brasileiro, CPF 328.968.828-07, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora do réu do valor de R$ 11.782,19 
(Nov/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes 
vencido e não pago de 2006. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por 
EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue a ação, 
ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial 
em título executivo. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2019.  

10ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. 0043264-97.2019.8.26.0100.O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, Dr(a). Andrea 
de Abreu e Braga, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANE FAUSTINO COSTA, CPF. 352.082.698-
48, que nos autos da ação Monitória, ora 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$ 28.885,73 (valor em 30/06/2019), 
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 ADVERTIDA, 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 a executada, 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. 

2ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001876-
13.2018.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GABRIEL 
FERREIRA DA SILVA, Brasileiro, RG 36.140.815-8, CPF 397.156.958-76, que lhe foi proposta uma ação 
de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando, em síntese, que é credor do 
Requerido pela importância de R$ 4.774,90 oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo a 
mensalidades não pagas no ano de 2013. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia 
especificada na inicial no valor de R$ 10.078,89, devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso 
não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer Formalidade. 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. 

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data e Hora: 30/04/2019, às 10:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Composição da Mesa: Sr. Francisco Javier 
Valenzuela Cornejo, Presidente; e Sr. Marcelo Santilli, Secretário. Resumo das Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade 
de votos e sem qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, R.G. nº 11.406.338-2 SSP/SP, C.P.F. nº 134.827.478-65,
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, com escritório comercial nesse mesmo município, do cargo de Diretor sem designação
específica da Companhia; (b) consignou que, em decorrência da deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: 
(b.1) Diretor Presidente: Alessandro Deodato, com mandato até 31/03/2021; (b.2) Diretor Técnico: Emmanuel Pelege, com mandato até 31/03/2021; 
(b.3) Diretor sem designação específica: Roberto Martin de Souza Rubim, com mandato até 31/03/2021; e (b.4) Diretora sem designação
específica: Karina Sabino, com mandato até 31/03/2021; (c) indicou o Sr. Alessandro Deodato, Diretor Presidente, como (c.1) responsável pelos 
controles internos, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004; e (c.2) responsável pelos controles internos específicos para prevenção
contra fraudes, nos termos da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007; (d) indicou o Sr. Emmanuel Pelege, Diretor Técnico, como (d.1) responsável
pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e auditoria independente previstos na 
regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (d.2) responsável técnico, nos termos da Resolução
CNSP nº 321, de 15/07/2015 e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (d.3) responsável administrativo-financeiro,
conforme previsto no artigo 1º, inciso lll, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (d.4) responsável pela contratação e supervisão de
representantes de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP nº 297, de 25/10/2013; e 
(d.5) responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados, nos termos do artigo 11 da circular
SUSEP nº 442 de 27/06/2012; (e) indicou o Sr. Roberto Martin de Souza Rubim, Diretor sem designação específica, como (e.1) responsável
pelo registro de todas as apólices e endossos emitidos e cosseguros aceitos, nos termos do artigo 2º da Resolução CNSP nº 143 de 2005;
(e.2) responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso l, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (f) indicou a 
Sra. Karina Sabino, Diretora sem designação específica, como responsável pelo cumprimento do  disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada 
pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis. Nada
mais havendo a tratar. Francisco Javir Valenzuela Cornejo - Presidente (representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luís Santilli 
- Secretário. JUCESP nº 425.798/19-7 em 08/08/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1. Data, Hora e Local: Aos 29.07.2019, às 10h00, na sede social da Alphaville Urbanismo S.A. 
(“Companhia”), na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, 
Pinheiros, CEP 05425-070. 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos por Eduardo Henrique 
Paoliello Junior e secretariados por Andrea Pegoraro Haupenthal Soda. 3. Convocação: 
Convocação publicada no DOESP e no jornal “Empresas & Negócios”, nas edições de 13, 16 e 
17.07.2019, nos termos do artigo 124 da Lei 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”). 4. 
Presença: Presentes as acionistas (i) Private Equity AE Investimentos e Participações S.A. 
(“PEAE”), representada por Eduardo Henrique Paoliello Junior; (ii) Brazilian Private Equity IV 
Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, representado por PEAE; (iii) Pátria 
Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, representado 
por PEAE; (iv) Pátria Real Estate III Multiestratégia Fundo de Investimento em Participações, 
representado por PEAE, e (v) Gafi sa S.A., representada por Fernanda Alves Retes Nogueira. 5. 
Ordem do Dia: (i) registrar o cancelamento da 5ª emissão de debêntures da Companhia, nos 
termos do Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada da 
Companhia (“Escritura”), aprovado em AGE da Companhia realizada em 20.05.2019, tendo em 
vista o não cumprimento das condições suspensivas previstas na Escritura; (ii) aprovar a 7ª 
emissão de debêntures simples da Companhia, não conversíveis em ações, com garantia real, em 
série única, para colocação privada, no valor total de até R$45.000.000,00, com a emissão de até 
45.000 debêntures, com valor nominal de R$1.000,00 cada, para colocação privada, com 
vencimento em até 80 meses e demais termos e condições descritos abaixo e conforme 
documentação disponível na sede da Companhia (“Debêntures”): (a) Séries: única; (b) Garantia: 
cessão fi duciária de recebíveis de titularidade da Companhia e de sociedades por ela controladas 
decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis; (c) Correção Monetária e Remuneração: 
as Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da 
primeira data de integralização, correspondentes a (i) da primeira data de integralização até o 30º 
mês contado da data de emissão: 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos 
DI – Depósitos Interfi nanceiros de 1 dia, over extra-grupo, expressa na forma de percentual ao 
ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão 
no informativo diário disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida de uma 
sobretaxa equivalente a 5,85% ao ano, base 252 Dias Úteis, (ii) a partir do 31º mês contado da 
data de emissão até a Data de Vencimento: o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures será atualizado pela variação acumulada do IGP-M acrescido de uma taxa de 14,85% 
ao ano, base 360 dias corridos (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma 
exponencial e cumulativa pro rata temporis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado 
das Debêntures desde a primeira data de integralização até a data do seu efetivo pagamento; (d) 
Vencimento, amortização e resgate: as Debêntures estarão sujeitas a (i) hipóteses de vencimento 
antecipado, (ii) resgate antecipado facultativo, e (iii) amortização extraordinária, a serem descritas 
na escritura de emissão de debêntures; (e) Época e condições de pagamento da Remuneração: a 
Remuneração será paga mensal e sucessivamente; e (f) Destinação dos Recursos: os recursos 
captados em razão da emissão das Debêntures serão utilizados pela Companhia para 
refi nanciamento do endividamento da Companhia perante seus demais credores fi nanceiros, e 
incluem todos os custos envolvidos na estruturação da emissão das Debêntures. (iii) a autorização 
da administração e demais representantes legais da Companhia para celebrar os documentos e 
praticar todos os atos necessários ou convenientes à implementação das matérias que forem 
aprovadas. 6. Deliberações Tomadas. Após discutidas as matérias da ordem do dia, os 
acionistas presentes autorizaram a lavratura desta ata na forma de sumário, nos termos do artigo 
130, §1º da Lei das Sociedades por Ações, e, em consonância com as deliberações tomadas na 
Reunião Prévia dos acionistas realizada em 24.07.2019, deliberaram o quanto segue: 6.1. 
Consignar a tomada de conhecimento do não cumprimento das condições suspensivas previstas 
na Escritura e, consequentemente, do cancelamento da 5ª emissão de debêntures da Companhia, 
conforme indicado no item 5(i), acima, não tendo nada a ser deliberado com relação a esse tema. 
6.2. Aprovar, por maioria de votos, com o voto contrário da acionista Gafi sa S.A., na forma do 
artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, a 7ª emissão de debêntures simples da Companhia, 
não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor 
total de até R$44.000.000,00, com a emissão de até 44.000 debêntures, com valor nominal de 
R$1.000,00 cada, para colocação privada, com vencimento em até 80 meses, de acordo com as 
seguintes características principais, conforme detalhadas e reguladas nos termos da escritura de 
emissão das Debêntures que segue como Anexo I (“Escritura da 7ª Emissão”): (i) Série: a emissão 
será realizada em uma única série. (ii) Valor Total da Emissão: o montante total da emissão será 
de até R$44.000.000,00, na data de emissão (conforme defi nida abaixo). (iii) Valor Nominal 
Unitário: o valor nominal unitário das Debêntures será de R$1.000,00, na data da primeira 
integralização (“Valor Nominal Unitário”). (iv) Quantidade de Debêntures: serão emitidas até 
44.000 Debêntures. (v) Destinação de Recursos: os recursos líquidos captados por meio da 
emissão serão integralmente destinados para refi nanciamento de dívidas da Companhia junto ao 
Banco Bradesco S.A., Banco ABC Brasil S.A. e Banco Safra S.A., conforme detalhado na Escritura 
da 7ª Emissão, bem como o custeio de eventuais custos de estruturação da emissão. (vi) Número 
da Emissão: a emissão representa a 7ª emissão de Debêntures da Companhia. (vii) Negociação 
das Debêntures: as Debêntures não poderão ser negociadas ou oneradas pelo seu titular, exceto 
conforme previsto na Escritura da 7ª Emissão. (viii) Procedimentos de Colocação: as Debêntures 
serão objeto de colocação privada, sem a intermediação de quaisquer instituições, sejam elas 
integrantes do sistema de valores mobiliários ou não. (ix) Forma e Conversibilidade: as Debêntures 
serão simples, não conversíveis em ações de emissão da Companhia, escriturais e nominativas, 
sem emissão de cártulas ou certifi cados. (x) Espécie: as Debêntures serão da espécie com 
garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das Sociedades por Ações. (xi) Garantias: o 
pagamento das obrigações previstas nos Documentos da Operação (conforme defi nido na 
Escritura da 7ª Emissão) será garantido pela cessão fi duciária de recebíveis de titularidade da 
Companhia e de sociedades por ela controladas decorrentes de contratos de compra e venda de 
imóveis. (xii) Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: as Debêntures serão subscritas e 
integralizadas pelo seu Valor Nominal Unitário acrescido da Remuneração (conforme defi nido 
abaixo), em moeda corrente nacional, contada desde a primeira Data de Integralização (inclusive) 
até cada Data de Integralização (exclusive), por meio de Transferência Eletrônica Disponível – TED 
ou outra forma de transferência eletrônica de recursos fi nanceiros, fora do ambiente da B3. A 
integralização das Debêntures será feita mediante o cumprimento da totalidade das condições 
precedentes previstas na Escritura da 7ª Emissão (sendo qualquer data em que forem 
integralizadas parcial ou totalmente as Debêntures, uma “Data de Integralização”). (xiii) Data de 
Vencimento: as Debêntures terão vencimento em até 80 meses (“Data de Vencimento”), 
ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado das Debêntures, conforme item (xviii) abaixo, 
e Resgate Antecipado Facultativo (conforme defi nido abaixo), nos termos da Escritura da 7ª 
Emissão. (xiv) Correção Monetária e Remuneração: as Debêntures farão jus a uma remuneração 
que contemplará juros remuneratórios, a contar da primeira Data de Integralização, 

correspondentes a (i) da primeira Data de Integralização até o 30º mês contado da data de 
emissão: 100,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – Depósitos 
Interfi nanceiros de 1 dia, over extra-grupo, expressa na forma de percentual ao ano, base 252 Dias 
Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão no informativo 
diário disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa 
equivalente a 5,85% ao ano, base 252 Dias Úteis, (ii) a partir do 31º mês contado da data de 
emissão até a Data de Vencimento: o saldo devedor do Valor Nominal Unitário das Debêntures 
será atualizado pela variação acumulada do IGP-M acrescido de uma taxa de 14,85% ao ano, 
base 360 dias corridos. A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro 
rata temporis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures desde a 
primeira Data de Integralização até a data do seu efetivo pagamento. Os valores devidos a título 
de Remuneração serão pagos mensal e sucessivamente, de acordo com as datas indicadas na 
Escritura da 7ª Emissão (cada uma delas uma “Data de Pagamento da Remuneração”). (xv) 
Amortização Programada. Ressalvadas as hipóteses indicadas nos itens (xvii) e (xviii), abaixo, o 
saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado conforme cronograma 
estabelecido na Escritura da 7ª Emissão. (xvi) Resgate Antecipado Facultativo, Amortização 
Extraordinária e Aquisição Facultativa: Resgate Antecipado Facultativo. A Companhia poderá 
realizar o resgate antecipado facultativo total das Debêntures a qualquer tempo a partir da data 
de emissão (“Resgate Antecipado Facultativo”). O Resgate Antecipado Facultativo deveraì ser 
formalizado por comunicação escrita enviada aos debenturistas, com cópia para o agente 
fi duciário, devidamente assinada pelos representantes legais da Companhia, com, pelo menos, 90 
dias corridos de antecedência da data do efetivo Resgate Antecipado Facultativo, informando (a) 
a sua intenção de realizar o Resgate Antecipado Facultativo, (b) o valor do Resgate Antecipado 
Facultativo, que deveraì ser equivalente ao saldo devedor do Valor Nominal das Debêntures 
acrescido da Remuneração pro rata temporis sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, desde a primeira Data de Integralização das 
Debêntures ou da última Data de Pagamento da Remuneração, conforme o caso, ateì a Data de 
Pagamento do Resgate Antecipado Facultativo, acrescido de prêmio de resgate antecipado, 
calculado nos termos previstos na Escritura da 7ª Emissão, e quaisquer outros valores 
eventualmente devidos pela Companhia aos debenturistas nos termos da Escritura da 7ª Emissão, 
e (c) a data em que se efetivará o Resgate Antecipado Facultativo (“Notifi cação de Resgate 
Antecipado Facultativo”). Amortização Extraordinária. A Companhia deverá realizar a amortização 
extraordinária das Debêntures em circulação na ocorrência de determinados eventos previstos na 
Escritura da 7ª Emissão. Aquisição Facultativa. A Companhia não poderá adquirir as Debêntures 
nos termos do § 3º do artigo 55 da Lei das Sociedades por Ações. (xvii) Vencimento Antecipado: 
Vencimento Antecipado Automático. As Debêntures e todas as obrigações constantes da 
Escritura da 7ª Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se 
imediatamente exigíveis de forma automática, ou seja, sem a necessidade de aprovação em 
Assembleia Geral de Debenturistas, na ocorrência de quaisquer das hipóteses a seguir, e desde 
que tenha decorrido eventual prazo de cura e correção, sendo cada uma delas um “Evento de 
Vencimento Antecipado Automático”: (a) requerimento de recuperação judicial ou submissão a 
qualquer credor ou classe de credores de pedido de negociação de plano de recuperação 
extrajudicial pela Companhia, pelas Fiduciantes (conforme defi nido na Escritura da 7ª Emissão) ou 
por controladas relevantes da Companhia; (b) requerimento de falência contra a Companhia, as 
Fiduciantes ou controladas relevantes da Companhia, não elidido no prazo legal, decretação de 
falência da Companhia, das Fiduciantes ou de controladas relevantes da Companhia, sua 
extinção, liquidação, dissolução, insolvência ou pedido de autofalência; (c) cessão, promessa de 
cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência a terceiros, no todo ou 
em parte, pela Companhia, de qualquer de suas obrigações assumidas na Escritura da 7ª Emissão, 
exceto se previamente autorizado pelos debenturistas; (d) comprovada invalidade, inefi cácia, 
nulidade ou inexequibilidade da Escritura da 7ª Emissão ou de quaisquer das obrigações da 
Companhia oriundas da Escritura da 7ª Emissão; (e) se for comprovada a falsidade ou incompletude 
de qualquer declaração ou informação da Companhia contida na Escritura da 7ª Emissão, que gere 
comprovado dano ou prejuízo para os debenturistas e/ou seus cessionários, conforme o caso, a 
qualquer título. Vencimento Antecipado Não Automático. Sem prejuízo das hipóteses de 
Vencimento Antecipado Automático, as Debêntures e todas as obrigações constantes da Escritura 
da 7ª Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, tornando-se imediatamente 
exigíveis, sempre de forma não automática, ou seja, com a necessidade de aprovação em 
Assembleia Geral de Debenturistas, na ocorrência de determinados eventos estabelecidos na 
Escritura da 7ª Emissão. (xviii) Multa e Juros Moratórios: Sem prejuízo da Remuneração, 
ocorrendo impontualidade no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos 
debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia, fi carão sujeitos a (a) 
multa moratória, não compensatória, de 2% sobre o valor total devido e (b) juros de mora 
calculados desde a data de inadimplemento (exclusive) até a data do efetivo pagamento 
(inclusive) à taxa de 1% ao mês ou fração, sobre o montante assim devido, independentemente 
de aviso, notifi cação ou interpelação judicial ou extrajudicial, além das despesas incorridas para 
cobrança. (xix) Local de Pagamento. Os pagamentos devidos pela Companhia em decorrência da 
emissão serão efetuados de acordo com os procedimentos adotados pela B3 e pelo agente de 
liquidação. (xx) Publicidade. Todos os atos, anúncios, avisos e decisões decorrentes da emissão 
que, de qualquer forma, vierem a envolver interesses dos debenturistas, deverão ser publicados 
conforme venha a ser exigido nos termos da legislação aplicável, à época do acontecimento de 
tais eventos. 6.3. Aprovar, por maioria de votos, com o voto contrário da acionista Gafi sa S.A., os 
atos a serem praticados pela administração da Companhia para implementação das deliberações 
acima, incluindo, sem limitação, a assinatura da Escritura da 7ª Emissão, o Instrumento Particular 
de Cessão Fiduciária de Recebíveis em Garantia e Outras Avenças, conforme indicado na Escritura 
da 7ª Emissão, e o arquivamento desta ata de AGE na JUCESP, com a posterior publicação em 
jornais de grande circulação, na forma da lei. 7. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 
a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de 
manifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada 
e assinada por todos os presentes. Mesa: Eduardo Henrique Paoliello Junior - Presidente; Andrea 
Pegoraro Haupenthal Soda - Secretária. Acionistas Presentes: (i) Private Equity AE 
Investimentos e Participações S.A. (“PEAE”), representada por Eduardo Henrique Paoliello Junior; 
(ii) Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, 
representado por PEAE; (iii) Pátria Brazilian Private Equity IV Fundo de Investimentos em 
Participações Multiestratégia, representado por PEAE; (iv) Pátria Real Estate III Multiestratégia 
Fundo de Investimento em Participações, representado por PEAE, e (v) Gafi sa S.A., representada 
por Fernanda Alves Retes Nogueira. A presente ata é cópia fi el do original, lavrada e assinada por 
todos os presentes em livro próprio. São Paulo, 29.07.2019. Mesa: Eduardo Henrique Paoliello 
Junior - Presidente, Andrea Pegoraro Haupenthal Soda - Secretária. JUCESP nº 429.021/19-7 em 
12.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 29 de Julho de 2019 Apesar de derrota, 

Macri acredita 
que pode reverter 

situação
Após as eleições primárias do 

domingo (11) apontarem uma vi-
tória em primeiro turno de Alberto 
Fernández e Cristina Kirchner, o 
presidente Mauricio Macri mante-
ve o tom de campanha, disse que 
ainda é possível reverter a situação 
e levar as eleições a um segundo 
turno. O mercado reagiu ao resul-
tado das primárias argentinas. O 
dólar disparou, chegando a custar 
60 pesos argentinos.  

As eleições gerais ocorrerão 
no dia 27 de outubro. Nas pri-
márias, que servem como uma 
pesquisa nacional, a chapa de 
Alberto Fernández e Cristina 
Kirchner obteve 47% dos vo-
tos, contra 32% de Macri. Para 
vencer em primeiro turno, 
Fernández precisa conseguir 
45% dos votos ou 40% e dez 
pontos de vantagem em relação 
ao segundo colocado. O atual 
presidente, em uma coletiva 
de imprensa na Casa Rosada, 
disse que acredita que vai levar 
as eleições a um segundo turno. 
“Vamos reverter a eleição. A 
mudança vai continuar”, disse.

Quanto ao resultado negativo 
dos mercados e a subida do 
dólar, o presidente demonstrou 
preocupação. “Isso é apenas uma 
mostra do que pode acontecer. O 
mundo vê isso [a vitória da opo-
sição] como o fi m da Argentina”. 
Independentemente do vencedor 
nas eleições gerais do dia 27 de 
outubro, o próximo presidente 
herdará um país com uma econo-
mia em recessão, com alta taxa de 
infl ação (fechou 2018 em 47% e 
o primeiro semestre de 2019 em 
22%) e com 32% dos argentinos 
na pobreza (ABr). 

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Ata da Reunião do Conselho de Administração de 29.07.2019

Data, hora, local: 29.07.2019, 9hs, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070. Convocação: Realizada nos termos do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia. Presença: Compareceram os 
Srs. Ricardo Leonel Scavazza, Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Fernanda Alves Retes Nogueira e Roberto 
Luz Portella (por Fernanda Alves Retes Nogueira). Mesa: Nos termos do §4º, Artigo 10 do Estatuto Social, os membros do Con-
selho de Administração presentes indicaram o Sr. Eduardo Henrique Paoliello Junior para presidir os trabalhos da presente Re-
união, o qual convidou a Sra. Andrea Pegoraro Haupenthal Soda para secretariá-los. Ordem do Dia: (i) registrar o cancela-
mento da 5ª emissão de debêntures da Companhia, nos termos do Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de De-
bêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada da Compa-
nhia (“Escritura”), aprovado em RCA de 8.05.2019 e AGE da Companhia de 20.05.2019, tendo em vista o não cumprimento das 
condições suspensivas previstas na Escritura; (ii) aprovar, ad referendum da AGE da Companhia, a 7ª emissão de debêntures 
simples da Companhia, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor total 
de até R$45.000.000,00, com a emissão de até 45.000, com valor nominal de R$1.000,00 cada, para colocação privada, com 
vencimento em até 80 meses e demais termos e condições descritos abaixo e conforme documentação disponível na sede da 
Companhia (“Debêntures”): (a) Séries: única; (b) Garantia: cessão fi duciária de recebíveis de titularidade da Companhia e de 
sociedades por ela controladas decorrentes de contratos de compra e venda de imóveis; (c) Correção Monetária e Remune-
ração: as Debêntures farão jus a uma remuneração que contemplará juros remuneratórios, a contar da primeira data de inte-
gralização, correspondentes a (i) da primeira data de integralização até o 30º mês contado da Data de Emissão: 100,00% da 
variação acumulada das taxas médias diárias dos DI - Depósitos Interfi nanceiros de 1 dia, over extra-grupo, expressa na for-
ma de percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão no in-
formativo diário disponível em sua página de Internet (www.b3.com.br), acrescida de uma sobretaxa equivalente a 5,85% ao 
ano, base 252 Dias Úteis, (ii) a partir do 31º mês contado da Data de Emissão até a Data de Vencimento: o saldo devedor do 
Valor Nominal Unitário das Debêntures será atualizado pela variação acumulada do IGP-M acrescido de uma taxa de 14,85% 
ao ano, base 360 dias corridos (“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata 
temporis, incidente sobre o Valor Nominal Unitário Atualizado das Debêntures desde a primeira data de integralização até a 
data do seu efetivo pagamento. (d) Vencimento, amortização e resgate: as Debêntures estarão sujeitas a (i) hipóteses de ven-
cimento antecipado, (ii) resgate antecipado facultativo, e (iii) amortização extraordinária, a serem descritas na escritura de 
emissão de debêntures; (e) Época e condições de pagamento da Remuneração: a Remuneração será paga mensal e sucessi-
vamente; e (f) Destinação dos Recursos: os recursos captados em razão da emissão das Debêntures incluem todos os custos 
envolvidos na estruturação da emissão das Debêntures, no valor total de R$ 2.379.132,00, e serão utilizados pela Companhia 
para refi nanciamento dos seguintes endividamentos da Companhia perante seus credores fi nanceiros: Endividamento - Cre-
dor - Valor da parcela da Dívida a ser refi nanciada: Nota Comercial emitida do âmbito da quarta emissão, em 34 séries 
de 1 nota promissória comercial cada, totalizando 34 notas comerciais. - Banco ABC Brasil S.A. (CNPJ/MF 28.195.667/0001-
06) - R$ 9.556.999,00; Cédulas de Crédito Bancário nºs. 006289359, 006353979, 006447434 e 006448210 - Banco Safra S.A. 
(CNPJ/MF 58.160.789/0001-28) - R$ 6.086.941,00; Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Primeira Emissão de Alphaville Urbanismo S.A. - Banco Bradesco S.A. (CNPJ/MF 
60.746.948/0001-12) - R$ 25.976.928,00. (iii) a ratifi cação da convocação de AGE da Companhia para deliberar sobre a emis-
são de debêntures objeto do item “ii” acima; e (iv) a autorização da administração e demais representantes legais da Com-
panhia para celebrar os documentos e praticar todos os atos necessários ou convenientes à implementação das matérias que 
forem aprovadas. Deliberações Tomadas. Após a discussão das matérias da ordem do dia e, em consonância com as deli-
berações tomadas na Reunião Prévia em 24.07.2019 nos termos do Acordo de Acionistas da Companhia, os membros do Con-
selho de Administração presentes deliberaram o quanto segue: 1. Consignar a tomada de conhecimento do não cumprimento 
das condições suspensivas previstas na Escritura e, consequentemente, do cancelamento da 5ª emissão de debêntures da 
Companhia, conforme indicado no item 5(i), acima, não tendo nada a ser deliberado com relação a esse tema. 2. Aprovar, por 
maioria de votos, com o voto contrário de Fernanda Alves Retes Nogueira, ad referendum da AGE, a 7ª emissão de debêntu-
res simples, não conversíveis em ações, com garantia real, em série única, para colocação privada, no valor total de até 
R$44.000.000,00, com a emissão de até 44.000, com valor nominal de R$1.000,00 cada, para colocação privada, com venci-
mento em até 80 meses, de acordo com as características principais descritas no item 5(ii), conforme detalhadas e reguladas 
nos termos da minuta de escritura de emissão das Debêntures disponível na sede da Companhia. 3. Aprovar, por maioria de 
votos, com o voto contrário de Fernanda Alves Retes Nogueira, a ratifi cação da convocação de AGE da Companhia para deli-
berar sobre a emissão de debêntures objeto do item2, acima. 4. Aprovar, por maioria de votos, com o voto contrário de Fernan-
da Alves Retes Nogueira, os atos a serem praticados pela administração da Companhia para implementação das deliberações 
acima. Encerramento: Nada mais a tratar, foi oferecida a palavra a quem quisesse se manifestar e, ante a ausência de ma-
nifestações, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, a qual foi lida e aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. Mesa: Eduardo Henrique Paoliello Junior - Presidente; Andrea Pegoraro Haupenthal Soda - Secretária. Conselhei-
ros: Ricardo Leonel Scavazza, Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Fernanda Alves Retes Nogueira e Rober-
to Luz Portella (por Fernanda Alves Retes Nogueira). A presente ata é cópia fi el do original, lavrada e assinada por todos os 
presentes em livro próprio. São Paulo, 29.07.2019. Mesa: Eduardo Henrique Paoliello Junior - Presidente, Andrea Pegoraro 
Haupenthal Soda - Secretária. JUCESP nº 429.020/19-3 em 12.08.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Especial

O consumo por meio de trocas e 
compartilhamento vem ganhando 
espaço no cotidiano dos brasileiros. 
Enquanto alguns já adotam essas 
práticas, muitos se veem como 
futuros adeptos

Um levantamento realizado em todas as capitais 
pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC 

Brasil) mostra que, em um ano, aumentou de 68% para 
81% o número de brasileiros que estão dispostos a adotar 
mais práticas de consumo colaborativo no seu dia a dia nos 
próximos dois anos, percentual que se mantém próximo 
em todas as faixas etárias e classes sociais.

No geral, 74% das pessoas ouvidas já utilizaram ao me-
nos uma vez, ainda que sem frequência defi nida, alguma 
modalidade de consumo colaborativo. Para muitos, o con-
sumo compartilhado é um caminho sem volta: 88% dos 
entrevistados acreditam que essas práticas vêm ganhando 
espaço na vida das pessoas. E essa mudança de paradigma 
é impulsionada, principalmente, pelas novas tecnologias. 
Para 85%, a internet e as redes sociais contribuem para o 
desenvolvimento de confi ança entre os envolvidos nesse 
tipo de prática.

Na avaliação do educador fi nanceiro do SPC Brasil, 
José Vignoli, a sociedade está, gradativamente, se rein-
ventado em direção a um modelo mais sustentável. “A 
economia compartilhada une dois propósitos, que é 
fazer o orçamento render e 
contribuir para um mundo 
melhor, a partir do uso ra-
cional de bens e serviços. Ao 
mesmo tempo em que parece 
inovador, consumir de forma 
compartilhada é uma volta 
às origens. Bem antes da 
invenção do dinheiro, era 
pelo escambo que as pessoas 
obtinham diversos itens”.

As modalidades de consu-
mo colaborativo com maior 
potencial de utilização são o 
coworking, que consistente 
no compartilhamento do es-
paço físico de trabalho (61%), 
o aluguel ou troca de brinque-
dos (59%) e a hospedagem de 
animais de estimação na casa 
de terceiros (59%).

Entre os que já são adeptos 
de alguma prática, as mais 
comuns são as caronas para ir ao trabalho, faculdade, 
passeios ou viagem (42%), o aluguel de residências para 
curtas temporadas (38%), além do compartilhamento e da 
locação de roupas (33%). 

No geral, 91% dos usuários se dizem satisfeitos com re-
lação às práticas de compartilhamento que já utilizaram. 
Além disso, a maioria (70%) dos entrevistados já refl etiu 
sobre o tamanho da economia que a prática rende, sendo 
que 40% consideram grande os recursos poupados. A in-
ternet (55%) e as redes sociais (48%) foram os meios que 
mais contribuíram para que os interessados conhecessem 
melhor as práticas de consumo colaborativo. 

Há ainda um número relevante de 37% de pessoas que 
contaram com a recomendação de amigos e conhecidos. 

Oito em cada dez brasileiros 
estão dispostos a adotar mais 

práticas de consumo colaborativo

“A economia colaborativa fortalece o senso de comunida-
de, contribuindo para um estilo de vida mais sustentável. 
Trata-se de uma relação de benefício mútuo, em que ambas 
as partes envolvidas na negociação obtêm algum tipo de 
retorno, seja o lucro fi nanceiro, a economia de recursos 
ou a satisfação de uma necessidade”, analisa o educador 
fi nanceiro Vignoli.

 
A pesquisa mostra que 98% dos brasileiros, sejam eles 

adeptos ou não, enxergam alguma vantagem na prática 
do consumo colaborativo, sendo que as principais são a 
oportunidade economizar dinheiro (45%), evitar o des-

perdício (44%) e diminuir o consumo excessivo (43%). 
Outros aspectos positivos são poupar energia e recursos 
naturais (34%) e poder ajudar outras pessoas (33%). 
Quando a pesquisa se detém às pessoas que já experi-
mentaram alguma prática de consumo compartilhado, 
a chance de economizar dinheiro (57%) foi o que mais 
pesou na decisão pessoal delas. 

 
O crescimento do consumo colaborativo no Brasil, contu-

do, ainda enfrenta barreiras. Na avaliação dos entrevistados, 
as principais são a falta de confi ança entre as pessoas e o 
medo de serem passados para trás (45%), a falta de infor-
mação (43%), o perigo de lidar diretamente com pessoas 
estranhas (38%) e a ausência de garantias em caso de não 
cumprimento do acordo (33%). Além disso, nem sempre é 
uma tarefa simples compartilhar roupas e outros itens de 

uso pessoal, assim como a moradia ou o espaço de trabalho 
com estranhos.

São casos que exigem uma boa dose de desprendi-
mento. No caso do consumo compartilhado, os maio-
res índices de rejeição, ou seja, aqueles itens que os 
entrevistados possuem, mas jamais dividiriam com 
outros, estão o compartilhamento de moradia, também 
conhecido como cohousing (41%), o aluguel de roupas 
(33%) e de residências para temporadas (32%).

Entre essa parcela que rejeita a possibilidade de com-
partilhar algum item pessoal, a pesquisa revela que o 
medo de lidar com estranhos é a principal barreira para 
dar caronas (42%), assim como para compartilhar o local 
de moradia (38%). O fato de não gostarem da sensação 
de dividir o próprio espaço com terceiros é também o 
que impede o compartilhamento de moradias (26%). 

Já o receio de que o bem emprestado seja danificado 
é fonte de preocupação no caso do aluguel de veículos 
(44%), bicicletas ou patinetes (40%). A incerteza de 
que as pessoas não devolvam o item emprestado é o que 
mais afasta as pessoas do aluguel ou compartilhamento 
de brinquedos (29%), por exemplo. O medo do desco-
nhecido continua sendo um problema a ser superado na 
economia compartilhada, mas assim como a tecnologia 
proporciona a aproximação de pessoas, ela também vem 
se aprimorando no quesito segurança. 

 
Outro aspecto investigado pela pesquisa é o mercado 

de compra e venda de usados, que é uma alternativa 
para gastar menos ou ganhar uma renda extra. Em 
cada dez consumidores, seis (62%) compraram algum 
produto usado nos últimos 12 meses. A maioria (96%) 
ficou satisfeita com a compra. A internet é o meio que 
mais impulsiona esse tipo de compra, principalmente 
por meio dos aplicativos ou sites especializados (69%) 
e redes sociais (54%). Outros 46% chegaram a esse 
mercado por meio de amigos ou conhecidos.

Em alguns casos, é tão mais vantajoso adquirir um produto 
usado, que essa é a primeira opção do consumidor. 79% dos 
entrevistados costumam verifi car a possibilidade de adquirir 
um item usado em bom estado antes de comprar um novo. 
Os que não têm esse hábito somam 21% da amostra. Os 
itens que ganham destaque são os livros (51%), móveis 
(50%), automóveis (49%), celulares (49%), eletrônicos 
(46%) e eletrodomésticos (46%). “Em um período em 
que muitos enfrentam difi culdades fi nanceiras, essa pode 
ser uma saída para quem deseja fazer compras a preços 
acessíveis ou vender objetos que apenas ocupam espaço 
em casa”, analisa Vignoli (AI/CNDL-SPC Brasil).
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ESTEJA NO FLUXO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

A atmosfera da Terra está sendo 
inundada com a luz divina, mudando-
nos e nos expandindo para um 
campo de consciência mais evoluído 
espiritualmente. Este campo está 
ampliando a energia que se move 
dentro de nosso campo de energia. À 
medida que as novas redes da realidade 
se inserem no corpo da Terra, elas se 

inserem dentro de nós. À medida que 
integramos essas redes, um padrão 
de energia de freqüência mais alta 
emergirá refl etindo a nova realidade 
que estamos incorporando.
Agora é o momento de estar no mundo. 
De percorrê-lo, mas não ser defi nido 
por ele. Estar no fl uxo da vida, mas 
não ligado a ele. Honrar o que foi e se 
reconciliar com o passado. Reavaliar 
ativamente sua vida e encontrar uma 
nova forma para o futuro. Ao fazê-lo, 

você se abrirá para uma abundância de 
nova energia e poder que o inspirarão a 
agir de acordo com os impulsos divinos, 
que o estão levando a sonhar e a criar 
uma nova vida em seu ser. Permita que 
a antiga sabedoria e verdade de sua alma 
lhe mostrem o caminho.
Muito amor
Kate

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

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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ELETRONICA

O filho
que não
desacata
os pais
Cortar
rente à

pele, com
navalha

(?)-terra:
luta pela
reforma
agrária

Transpira-
ção mal-
cheirosa
(bras.)

Sintomas 
que antece-
dem o ciclo
menstrual

Unidade
monetária
do Japão

Detinha o 
poder total
no Abso-
lutismo

Qualidade
esperada
do bom 

profissional

Cômodo
para guar-
dar rou-

pas (ing.)

O critério
para

admissão 
em escolas

Caatinga
de vegeta-
ção menos
rude (PB)

Cup of
(?): espe-
cialidade

(ing.)
(?) de
Rivoli, 

local nobre
parisiense
Redução
de (?):

incentivou 
o consumo

Imposto
territorial

rural
(sigla)

Formato
aproxima-
do da lua
crescente

Jornalista e ex-deputado federal,
escreveu "O Crepúsculo do

Macho"Prática na praia de
Abricó, no Rio de Janeiro

Graduação
do judô

Sílaba de
"degustar"

(?) Sarandon, atriz
de "Thelma e Louise" 

Maria Paula,
apresentadora

Instrumento usado na confecção
de artesanato tradicional do Cen-
tro das Rendeiras da Prainha (CE)

O quadro à mostra na galeria

Falcão ou
Vander
Carioca

Ao (?):
à toa

Alumínio
(símbolo)

Cavalo 
de (?),

programa
malicioso
(Inform.)

(?) de
presença, 
alternativa
para eco-
nomizar
energia

Música
(?), som
de raves

(?) breve,
saudação

Mono-
grama de
"Bruna"

Agravo
(situação)

3,1416
(Mat.)

Brejaúva 
(palmeira)
Contíguo;
próximo

Falsidade
(?), crime
do artigo
299 do
Código
Penal

Deus, em
italiano

Agência da
ONU para
a Saúde
(sigla)

3/dan — dio — rue — tea. 5/bilro. 6/cariri — closet.

Eduardo Moisés

Compra e 
venda de 
criptomoedas

Desde o início de agosto 

tornou-se obrigatória a 

prestação de informações 

à Receita Federal sobre 

operações envolvendo as 

moedas virtuais, como 

o Bitcoin, tanto para 

compra quanto para 

venda.

S
egundo a Receita 

Federal, o mercado 

de moedas digitais 

no Brasil possui mais in-

vestidores que a Bolsa de 

Valores de São Paulo (B3), 

que têm cerca de 800 mil 

pessoas cadastradas. Além 
disso, esse mercado movimen-
tou, apenas em 2018, mais de 
R$ 8 bilhões no país.

A coleta de informações 
sobre esse tipo de operação 
segue a tendência mundial, 
intensifi cada em vários pa-
íses após ação de grupos 
criminosos que estariam se 
utilizando do sistema para 
fi nanciamento do tráfi co de 
drogas e armas, sonegação 
fi scal e lavagem de dinheiro.

A obrigatoriedade de pres-
tar informações à Receita se 
impõe à empresas, pessoas 
físicas e corretoras que usam 
esse sistema de transações 
fi nanceiras. As regras para 

essa prestação de contas 
estão defi nidas na Instrução 
Normativa RFB 1.888/2019. 
As informações sobre cada 
transação deverão ser re-
gistradas mensalmente. Por 
isso, o primeiro registro será 
realizado em setembro, com 
base nos dados de agosto. 

Salienta-se que a prestação 
de tais informações será obri-
gatória quando o valor mensal 
das transações ultrapassar o 
montante de R$30 mil, incluin-
do compra, venda, permuta, 
doação,transferencia etc. a 
prestação de informações 
será realizada através do 
sistema Coleta Nacional, 

disponibilizado por meio 

do Centro Virtual de Aten-

dimento (e-CAC).

As informações deverão 
ser transmitidas à Receita 
Federal até as 23h59 min59s, 
horário de Brasília, do último 
dia útil do mês subsequente 
àquele em que ocorreu o con-
junto de operações realizadas 
com criptoativos.

Aquele que não prestar 

informações de referidas 

transações poderá ser 

multado entre R$ 100 a 

R$ 500 ou em 1,5% até 

3% do valor da operação 

não-informada.
Fonte: Agência Brasil 

São Paulo, quarta-feira, 14 de agosto de 2019

A resolução tem como 
foco principal as bar-
ragens construídas ou 

alteradas pelo método deno-
minado “a montante”. É o caso 
da barragem de Brumadinho, 
rompida em 25 de janeiro deste 
ano. Segundo as novas regras, 
esse tipo de barragem, feita 
por meio de maciços de altea-
mento que se apoiam sobre o 
próprio rejeito ou sedimento 
previamente depositado, passa 
a ser proibida.

Há 84 barragens no modelo 
denominado a montante em 
funcionamento no país, das 
quais 43 são classifi cadas de 
“alto dano potencial”: quando 
há risco de rompimento com 
ameaça a vidas e prejuízos 
econômicos e ambientais. Po-
rém, no total são 218 barragens 
classifi cadas como de “alto dano 
potencial associado”. O docu-
mento aponta algumas regras 
às quais os grupos responsáveis 
por esse tipo de empreendi-
mento deverão se submeter. 
Entre elas, a implementação de 
monitoramento automatizado 
de instrumentação com acom-
panhamento em tempo real e 
em período integral.

Além de definir regras e 
prazos para a descaracteriza-

MME publica medidas que visam 
dar maior estabilidade a barragens
O Ministério de Minas e Energia (MME)  publicou uma resolução que estabelece medidas regulatórias 
que visam garantir a estabilidade de barragens de mineração

ção de barragens já existentes 
com esse tipo de estrutura, a 
resolução defi ne a metodologia 
de cálculo à qual o auditor 
deverá seguir para situações 
como a análise de estabilidade 
e estudos de susceptibilidade 
à liquefação. “As barragens de 
mineração poderão permane-
cer ativas até 15 de setembro 

de 2021, desde que o projeto 
técnico executivo referido 
garanta expressamente a 
segurança das operações e 
a estabilidade da estrutura”, 
diz a resolução, que defi ne, 
também, casos e situações em 
que o empreendedor deverá 
instalar sistemas de aciona-
mento de sirenes.

Também está previsto que 
caberá aos empreendedores 
elaborar projetos técnicos de 
descaracterização da estrutu-
ra que contemplem sistemas 
de estabilização, bem como a 
obtenção de soluções técnicas 
para evitar o aporte de água 
em desacordo com o previsto 
no projeto(ABr).

Mina de Gongo Soco, em Barão de Cocais.
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A vitrine é o primeiro canal de contato físico do cliente 
com a loja e é responsável por até 75% das decisões de 
compra. Por este motivo, ter um cuidado especial com 
a organização dos espaços é fundamental para atrair e 
cativar a clientela. Afi nal, um bom layout agrega valor às 
marca, e para que isso aconteça, planejamento e ação são 
ferramentas necessárias. 

Para montar uma vitrine atrativa e que efetivamente 
chame a atenção dos consumidores e encante os clientes, 
vale investir em um planejamento focado no uso do espaço 
de maneira estratégica, não apenas expondo os produtos, 
mas ajudando a fortalecer sua marca. O Sebrae reuniu 
cinco dicas para quem busca orientações e inspiração 
para montar a vitrine da forma mais assertiva. Confi ra as 
sugestões abaixo e veja essas e outras dicas no Canal do 
Sebrae no YouTube.

1. Iluminação - A iluminação focada é uma ótima estra-
tégia quando se quer valorizar um produto. Eles podem 
ser dispostos para valorizar a composição, no caso do 
uso de displays. A iluminação em foco também pode 
estar direcionada de forma mais geral. Neons, abajures 
e outros tipos de iluminação são soluções criativas para 
montar uma vitrine diferente.

2. Temas - O ato de decorar vitrines e ambientações é 
uma arte complexa, uma vez que é necessário colocar-se 
no ponto de visão do consumidor e tentar compreender o 
que mais agrada e chama a atenção do seu público-alvo. A 
escolha de um tema para a montagem da vitrine pode estar 
associada às estações do ano ou a datas comemorativas, 
por exemplo. Seja qual for a temática escolhida, o obje-
tivo é despertar a atenção do consumidor, apresentando 
produtos e serviços em pequenas histórias montadas em 
vidraças ou dentro das lojas.

3. Elementos inusitados - Elementos diferentes também 
podem ser utilizados nas áreas de exposições. As datas 
comemorativas, por exemplo, são ótimas oportunidades 
para trabalhar temas específi cos ao expor os produtos, 
tornando a vitrine atrativa. Outra opção é, em lugar de 
temas genéricos, pensar em temáticas específi cas que 
fogem dos clichês habituais.

As vitrines temáticas devem oferecer aos possíveis 
clientes uma experiência sensorial que os levem a fi car 
tão interessados a ponto de entrar na loja e comprar um 

Um bom layout agrega valor às marca

produto. Ambientar a vitrine criando cenários que contam 
uma narrativa, é uma estratégia muito utilizada, mas que 
ainda funciona muito bem.

4. Texturas - Elementos com texturas também ajudam 
a compor um visual diferenciado para a vitrine e para 
o ambiente da loja. O aspecto macio, liso, rugoso ou 
brilhante de uma superfície ajuda a chamar a atenção 
do potencial comprador. Vale ainda trabalhar com a 
criação de uma padronagem texturizada, por meio da 
repetição de um determinado elemento ou produto, 
criando um cenário diferenciado e atrativo.

5. Planejamento - É de extrema importância oferecer 
sempre movimento e novidade. Surpreender o cliente 
é fundamental. Nesse sentido, um planejamento cui-
dadoso e minucioso para a montagem da vitrine ao 
longo do ano, ajuda a explorar da melhor forma possí-
vel o potencial de cada produto ou coleção através da 
criatividade e com economia de recursos (AI/Sebrae).

Decoração especial de lojas para datas especiais.
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A morte do bilionário americano Jeffrey Epstein, 
que estava detido em uma prisão em Manhattan aguar-
dando julgamento, tem provocado polêmica e diversas 
teorias da conspiração nos Estados Unidos. Epstein 
foi denunciado em Nova York por ter cometido abusos 
contra meninas de 14 anos e de organizar uma rede de 
exploração sexual de menores. Ele foi enviado à prisão 
no dia 8 de julho e encontrado enforcado em sua cela 
no último sábado (10).

A imprensa relata que o executivo teria cometido sui-
cídio, mas a defesa de Epstein afi rmou que não confi rma 
esses rumores. O homem, de 66 anos, era uma das fi guras 
mais conhecidas do país e tinha uma rede poderosa de 
amigos. Entre eles, o atual presidente Donald Trump, 
o antigo mandatário Bill Clinton, além de membros da 
família real britânica, como o príncipe Andrew. Nas redes 
sociais, os usuários chegaram a cogitar a hipótese de que 

o bilionário teria sido assassinado na prisão. 
Diante dessa situação, o FBI e o governo iniciaram 

investigações sobre o caso. O procurador-geral dos 
Estados Unidos, William Barr, disse ter sido informa-
do sobre “graves irregularidades” na prisão onde o 
milionário estava. A declaração é dada depois que a 
imprensa revelou que Epstein não era monitorado ade-
quadamente. O procurador-geral afi rmou que se sente 
“extremamente aborrecido” ao saber da negligência, 
principalmente depois que Epstein tentou tirar sua 
própria vida, mas sem sucesso.

No mês passado, uma semana depois que seu pedido 
de fi ança foi recusado, Epstein foi encontrado incons-
ciente em sua cela com marcas no pescoço. Políticos, 
funcionários da justiça e várias vítimas do empresário 
também manifestaram surpresa por ele não estar sendo 
monitorado (ANSA).

Polêmica sobre a morte do bilionário Jeffrey Epstein
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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:
ANDERSON DE OLIVEIRA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/093.FLS.264-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (01/02/1987), residente e domi-
ciliado Rua Malmequer-do-campo, 1174, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jair Santos Moreira e de Silvania de Oliveira Amorim. TAIANA SOUZA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/351.FLS.157 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil 
novecentos e noventa e nove (14/08/1999), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-
campo, 1174, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerinaldo Paulo 
dos Santos e de Fátima Simão de Souza.

EDSON MARCOS PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão aju-
dante geral, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia seis de maio de mil novecentos e sessenta (06/05/1960), residente e domiciliado 
Rua Damásio Pinto, 1865, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Alves dos Santos e de Geni Pereira de Jesus. MARIA AL-
VES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cozinheira escolar, nascida em 
Manoel Vitorino, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.009-MANOEL VITORINO/BA), 
Manoel Vitorino, BA no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e seis 
(15/08/1976), residente e domiciliada Rua Damásio Pinto, 1865, casa 01, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel Francisco dos Santos 
e de Iraci Alves Quaresma.

DANIEL SALES LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.217-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e um (21/09/1981), residente e 
domiciliado Rua Baltazar Nunes, 417, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Roberto Luiz e de Ivani de Lourdes Sales Luiz. LILIANE MONTEIRO HIPÓLI-
TO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/161.
FLS.229-CAPELA DE SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de março de mil 
novecentos e oitenta e quatro (04/03/1984), residente e domiciliada Rua Baltazar Nu-
nes, 417, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Hipólito e de 
Maria Eulalia Monteiro.

MAYKON BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (20/03/1995), residente e domiciliado Avenida Moisés Maimônides, 1121, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Alexandre da Silva e de Eliane 
Maria Barbosa. FAYLLA ALANNA VIEIRA DA COSTA, estado civil divorciada, profi s-
são do lar, nascida em Arapiraca, Estado de Alagoas, Arapiraca, AL no dia primeiro de 
maio de mil novecentos e noventa e sete (01/05/1997), residente e domiciliada Avenida 
Moisés Maimônides, 1121, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Roberto da Costa e de Cícera Maria Vieira da Silva.

JARDEL MENDES OLIVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de serralheiro, nas-
cido em Varzelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 013,FLS.031-VARZELÂNDIA/
MG), Varzelândia, MG no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta e três 
(24/04/1983), residente e domiciliado Rua Shinzaburo Mizutani, 74, casa 03, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Redimilson Francisco Oliva e de Analia 
dos Reis Mendes Lourenço. DILMARA MARQUES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Montes Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-019,-
FLS.112V VARZELÂNDIA/MG), Varzelândia, MG no dia treze de outubro de mil nove-
centos e noventa e três (13/10/1993), residente e domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 
74, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Diomar Marques de 
Souza e de Elzene Fernandes de Souza.

EDIVALDO RODRIGUES BARROS, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nasci-
do em neste Distrito (CN:LV.A/042.FLS.118V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de setembro de mil novecentos e setenta e nove (14/09/1979), residente e 
domiciliado Rua Maruins, 138, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Gervásio Rocha de Barros e de Maria Leni Barros. GISELLE SANTOS DE OLI-
VEIRA, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (12/12/1981), 
residente e domiciliada Rua Maruins, 138, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Braz de Oliveira e de Rute Santos de Oliveira.

ANDRÉ DE MOURA SALLES, estado civil solteiro, profi ssão impressor gráfi co, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.166-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (09/01/1983), 
residente e domiciliado Rua Corindon, 61, Jardim Ubirajara, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Davi de Moraes Salles e de Léite Moura Salles. MICHELE DE JESUS 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV.A/195.FLS.295V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, SP no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (05/02/1985), residente e domiciliada Rua 
José Vieira Guimarães, 158, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Joaquim da Silva e de Maria Luiza de Jesus Silva.

FÁBIO DA SILVA GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão sapateiro, nascido em 
Mortugaba, Estado da Bahia (CN:LV.A/001.FLS.271 MORTUGABA/BA), Mortugaba, BA 
no dia três de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (03/01/1979), residente e 
domiciliado Rua Paravisco, 63, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jonas Dias Guimarães e de Zenita Pereira da Silva. MARIA LUSAIDE HENRIQUE DE 
MORAIS, estado civil divorciada, profi ssão telefonista, nascida em Conceição, Estado 
da Paraíba, Conceição, PB no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e se-
tenta e sete (25/02/1977), residente e domiciliada Rua Paravisco, 63, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Henrique de Sousa e de Maria Ferreira 
de Morais.

LEANDRO DE OLIVEIRA AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão cuidador de ido-
so, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/053.FLS.082-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de março de mil novecentos e oitenta e um (13/03/1981), residente e 
domiciliado Rua Serrana, 107, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Aparecido Gonçalves Azevedo e de Elizabeti Barbosa de Oliveira Azevedo. QUÉZIA 
DE SOUZA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em Cam-
po Formoso, Estado da Bahia, Campo Formoso, BA no dia trinta e um de março de 
mil novecentos e noventa e quatro (31/03/1994), residente e domiciliada Rua Benedito 
Coelho Neto, 164, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joseni Jonas dos Santos e 
de Sandra de Souza Santos.

RAFAEL LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV-A-193,FLS.074 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e um (14/07/1991), residente 
e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 11, apartamento 53, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio da Silva e de 
Mariangela Alves de Lima. ANA CAROLINA NEVES MARQUES, estado civil soltei-
ra, profi ssão analista de sistemas, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN;LV-A 120,FLS.159-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de março 
de mil novecentos e noventa e quatro (04/03/1994), residente e domiciliada Estra-
da Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 11, apartamento 53, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Carelli Marques e de Maria Gorete 
Neves Marques.

GILMAR DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gestor comercial, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho 
de mil novecentos e setenta e um (24/06/1971), residente e domiciliado Rua Sabbado 
D'Ângelo, 1574, fundos, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Candido da Silva 
e de Leonilda Barriviera da Silva. MARTA LINO FERREIRA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão doméstica, nascida em Timóteo, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/053.
FLS.130-TIMÓTEO/MG), Timóteo, MG no dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
oitenta e um (31/05/1981), residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 1574, fun-
dos, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Ferreira da Silva e de Ana do Lino 
Mares da Silva.

CLEVERSON FEITOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manu-
tenção, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.266-
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil nove-
centos e sessenta e nove (23/09/1969), residente e domiciliado Rua Águas de Março, 
58, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Val-
domiro Tiburcio da Silva Filho e de Adnalva Feitosa da Silva. CLEIDE PERRONE DO 
NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, Estado da 
Bahia, Itabuna, BA no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e sessenta e nove 
(24/07/1969), residente e domiciliada Rua Águas de Março, 58, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nasson Jorge do Nascimento e de 
Miriam Perrone do Nascimento.

ALEXANDER LEITE SANTOS ROSA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nas-
cido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 152,FLS.100-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(20/10/1993), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 227, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Valdemir Marinho Rosa e de Idneide Leite Santos Rosa. NATALIA 
DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistri-
to Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV-A-386,FLS.079-CERQUEIRA CÉSAR/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e cinco 
(25/11/1995), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 227, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adelcino de Oliveira Filho e de Isabel Cristina Pereira da Silva de 
Oliveira.

GABRIEL NUNES ORNAGUE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de mecânico, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/127.FLS.043V-ALTO DA MOÓCA/SP), São Pau-
lo, SP no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (31/12/1996), 
residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 308, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Marcelo Carminati Ornague e de Valquiria das Neves Camacho Nunes Ornague. 
JULIANA GALDINO RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de dentista, nasci-
da em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/282.FLS.165 ITAQUERA/SP), Santo André, 
SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e sete (30/06/1997), residente e 
domiciliada Rua Acaiacá, 182, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Adilson Telles Ribeiro e de Darcya Maria Carvalho Galdino Ribeiro.

JANIO OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Camaça-
rí, Estado da Bahia (CN:LV.A/055.FLS.282 CAMAÇARÍ/BA), Camaçarí, BA no dia sete 
de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (07/06/1985), residente e domiciliado Rua 
Ibipitanga, 140, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oliveira da Silva e de Josefa 
Oliveira Silva. ZULEIDE BEZERRA PACHÊCO, estado civil solteira, profi ssão administra-
dora, nascida em São José do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/142.FLS.351-1º OFÍCIO 
DE PICOS/PI), São José do Piauí, PI no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e oito (21/12/1968), residente e domiciliada Rua Ibipitanga, 140, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Acelino Pachêco e de Francisca Maria Bezerra.

THYAGO APARECIDO SILVA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão estampador, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 221,FLS.151-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e oitenta 
e sete (27/03/1987), residente e domiciliado Avenida Flor da Abissínia, 259, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elirio Aparecido Moreira e de Valdete da 
Silva Moreira. ADRIANA FERREIRA ROSA, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-038,FLS.144-ALTO DA MOÓ-
CA/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e oitenta e quatro 
(06/11/1984), residente e domiciliada Avenida Flor da Abissínia, 259, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Ferreira Rosa e de Maria Rita Dias Rosa.

IGOR CLEVES ANDRADE PINTO, estado civil solteiro, profi ssão controlador de aces-
so, nascido em Arapiraca, Estado de Alagoas (CN:LV.A/057.FLS.237-1° DISTRITO DE 
ARAPIRACA/AL), Arapiraca, AL no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e sete (27/01/1987), residente e domiciliado Rua Bernardino Prudenti, 193, bloco 
B, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Francisco de Andrade Silva e de Luciene Tenorio Pinto. KARLA CILÉIA 
COSMO, estado civil solteira, profi ssão promotora de merchandising, nascida em Sub-
distrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.060V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e oitenta e dois (30/04/1982), resi-
dente e domiciliada Rua Bernardino Prudenti, 193, bloco B, apartamento 41, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cosmo Neto e 
de Maria Eunice Cosmo.

EDGARD ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão açogueiro, nascido em 
Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.137-VILA NOVA 
CACHOEIRINHA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (19/07/1984), residente e domiciliado Rua Brás Vidigal, 300, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Silva Santos e de Maria Jurema 
Alves. FERNANDA MARIA DE JESUS SOARES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/308.FLS.062-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia onze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (11/10/1984), residente e domiciliada Rua Brás Vidigal, 300, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Soares e de Maria Ana de Jesus Soares.

DANILO LIMA BEGHA, estado civil solteiro, profi ssão operador de logística, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/229.FLS.132V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e sete 
(19/08/1997), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 765, casa 01, Conjunto Habi-
tacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Aparecido Begha 
e de Ildenice de Lima Begha. NATHALIA BORGES CORDEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Itagi, Estado da Bahia (CN:LV.A/268.FLS.216V-ITAQUERA/
SP), Itagi, BA no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e seis (06/07/1996), 
residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 765, casa 01, Conjunto Habitacional A E 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar Cordeiro e de Marleide 
Borges Luz.

RODOLFO MACHADO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/029.FLS.262-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de junho de mil novecentos e oitenta e três (08/06/1983), residente e 
domiciliado Rua Mandassaia, 208, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Henrique Egidio de Oliveira e de Gení Machado de Oliveira. RO-
SANA FRANCA PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida 
em Xique-Xique, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.242V XIQUE-XIQUE/BA), Xique
-Xique, BA no dia doze de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (12/01/1988), resi-
dente e domiciliada Rua Luiz Antônio Gonçalves, 597, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Augusto Francisco Pinheiro e de Edite Franca Antunes.

ALBINO ROMÃO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido 
em São Francisco, Estado de Minas Gerais, São Francisco, MG no dia quinze de se-
tembro de mil novecentos e setenta (15/09/1970), residente e domiciliado Rua Xavier 
Palmerim, 117, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Rafael José Romão e de Julia Soares dos Santos. ANDREIA PINTO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em Vila Velha, Estado do Espirito 
Santo (CN:LV-A-062,FLS.144 VILA VELHA/ES), Vila Velha, ES no dia vinte e seis de 
dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (26/12/1975), residente e domiciliada 
Rua Desengano, 347, Rio Marinho, Vila Velha, Estado do Espirito Santo, Vila Velha, ES, 
fi lha de Lourival Pinto da Silva e de Rutileia Alexandre da Silva.

THIAGO LOSSURDO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de supervi-
são, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia três de outubro de mil 
novecentos e oitenta e dois (03/10/1982), residente e domiciliado Avenida São José do 
Cedro, 97, A, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rober-
to de Lima e de Neusa Lossurdo. SILVANA APARECIDA LOPES DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital 
(CN:LV.A/329.FLS.267-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
setembro de mil novecentos e noventa e dois (18/09/1992), residente e domiciliada 
Avenida São José do Cedro, 97, A, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sinvaldo Lopes de Souza e de Maria das Merces Souza.

FERNANDO MENEZES VIOLA, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, 
nascido em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.146-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e três (02/11/1993), 
residente e domiciliado Rua Imigrantes, 2125, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Luis Viola e de Ivanilda Menezes Viola. JÉSSICA 
SIMONE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Recife, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/083.FLS.079-4º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia 
treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (13/02/1993), residente e domicilia-
da Rua Imigrantes, 2125, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Pedro Luiz Leite da Silva e de Gilvanize Borges Leite.

DEIVID DA SILVA NEVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante operacional, nascido 
em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/038.FLS.198 CANDEIAS/BA), Salvador, BA 
no dia onze de novembro de mil novecentos e noventa e três (11/11/1993), residente 
e domiciliado Rua 14 de Maio, 40, Montanhão, São Bernardo do Campo, neste Esta-
do, São Bernardo do Campo, SP, fi lho de Hamilton Neves e de Suely Guerra da Silva 
Neves. KARINA MENEZES CERQUEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/560.FLS.053-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de dois mil (28/09/2000), residente 
e domiciliada Rua das Aveleiras, 32, casa 06, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Walter Cerqueira Santos e de Simone Juraci de Menezes.

KAUAN PONTES TAKAGI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nasci-
do em São Paulo - Capital (CN:LV.A/224.FLS.221 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de abril de mil novecentos e noventa e cinco (19/04/1995), residente e domi-
ciliado Avenida Campanella, 2092, bloco 04, apartamento 73, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Armando Takagi e de Marisa Vicente Pontes Takagi. KARINA APARECIDA 
DE BARROS DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de estética, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/259.FLS.031V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de setembro de mil novecentos e noventa e seis (06/09/1996), residente e domiciliada 
Avenida Campanella, 2092, bloco 04, apartamento 73, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Macks Mendes de Almeida Júnior e de Carla Cristina de Barros.

PAULO ROGÉRIO RODRIGUES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico insta-
lador, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.150-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/04/1989), residente e domiciliado Rua Gonçalo Temudo, 120, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ednalva Rodrigues Santos. SABRINA RODRIGUES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão fi scal de caixa, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/106.FLS.110 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro 
de mil novecentos e noventa e um (21/10/1991), residente e domiciliada Rua Gonçalo 
Temudo, 120, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Pereira da 
Silva e de Edjane Maria Rodrigues da Silva.

JANDILSON TAVARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nasci-
do em Arcoverde, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/022.FLS.185-ARCOVERDE/PE), 
Arcoverde, PE no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa (04/08/1990), resi-
dente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 634, casa 01, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Tavares da Silva e de Maria 
Lindalva Tavares da Silva. THAIS JULIANA ALVES DA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/368.
FLS.095-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de 
mil novecentos e noventa e três (17/04/1993), residente e domiciliada Avenida Ernesto 
Souza Cruz, 634, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Newton Costa e de Ana Maria Juliana Alves Costa.

LINDOMAR DE SOUZA SIMÕES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em São José dos Campos, neste Estado (CN:LV.A/185.FLS.066V-1º SUBDISTRITO DE 
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP), São José dos Campos, SP no dia vinte e três de novem-
bro de mil novecentos e oitenta e três (23/11/1983), residente e domiciliado Rua Airton 
Senna, 629, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Tadeu Simões e de Alzira Maria de Souza Simões. KETNI IANCA BELARMINO 
FLORIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V.A/153.FLS.294-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
novembro de mil novecentos e noventa e seis (25/11/1996), residente e domiciliada Rua 
Terra Brasileira, 1027, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rogerio Braulio Rizi Florim e de Josenilda da Silva Belarmino.

ISRAEL DO CARMO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A 094,FLS.117-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (28/02/1993), residente 
e domiciliado Rua Cinco, 317, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Donizete do Carmo Silva e de Izabel Bento do Carmo Silva. 
FERNANDA GOMES BEZERRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-351,FLS.009-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e três (09/08/1993), 
residente e domiciliada Rua Rainha da Noite, 06, casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valter Bezerra Junior e de Divanice Gomes da Silva.

DARIO DOS SANTOS VIEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Irajuba, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.221-IRAJUBA/BA), Irajuba, 
BA no dia quatro de maio de mil novecentos e oitenta e seis (04/05/1986), residente 
e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 10, B, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dario dos Santos Vieira e de Eleni Maria de Jesus. 
PATRICIA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão estoquista, nascida 
em Subdistrito Cangaíba, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil 
novecentos e oitenta (04/07/1980), residente e domiciliada Avenida Coronel Alves e 
Rocha Filho, 10, B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adeléia 
Amancio da Silva.

RENATO GAMA, estado civil divorciado, profi ssão marceneiro, nascido em neste Dis-
trito, São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(13/12/1966), residente e domiciliado Rua Charim, 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Gama e de Maria Nandelstadt Gama. HELENA MARIA DE 
OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Tabajara, Munícipio 
de Lavínia, neste Estado, Lavínia, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e 
cinquenta e sete (27/04/1957), residente e domiciliada Rua Charim, 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josias de Oliveira e de Edith da Cruz de Oliveira.

GUILHERME DE OLIVEIRA BONFIM, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nas-
cido em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/068.FLS.206 ITAQUAQUECETUBA/SP), Arujá, 
SP no dia dois de novembro de mil novecentos e noventa e seis (02/11/1996), residente 
e domiciliado Rua Criúva, 1000, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Rozenilton Guabiraba Bonfi m e de Maria Laura Rodrigues de Oliveira. BRUNA KA-
ROLINA FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/264.FLS.291-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de 
setembro de mil novecentos e noventa e seis (04/09/1996), residente e domiciliada Rua 
Criúva, 1000, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Das Graças 
dos Santos e de Katyana Ferreira Martins.

MARCELO CANDIDO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/098.FLS.129V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de julho de mil novecentos e oitenta e sete (05/07/1987), residente e domiciliado Rua 
Paratinin, 72, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Joaquim Candido Gonçalves e de Gertrudes Maria Gonçalves. DAYANE SOUZA DA 
FONSECA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/269.FLS.054-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa (19/02/1990), residente e do-
miciliada Rua Paratinin, 72, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Rivaldo Rezende Fonseca e de Maurina de Souza Andrade.

GABRIEL DOS SANTOS BONFIM, estado civil solteiro, profi ssão atendente de restau-
rante, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-151,FLS.119-BELENZI-
NHO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e noventa e oito 
(14/09/1998), residente e domiciliado Rua Gaspar Fonseca, 08, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, São Paulo, SP, fi lho de Epaminondas de Sousa Bonfi m e de Jandira Cavalcan-
ti dos Santos Bonfi m. THAISANY VITÓRIA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operador de telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 212,FLS.146-GUAIA-
NASES/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de outubro de mil novecentos e noventa e oito 
(17/10/1998), residente e domiciliada Rua Gaspar Fonseca, 08, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tathiany Fernanda de Oliveira.

ADÔNIS VOUTSINAS GARDELLI, estado civil solteiro, profi ssão técnico de plotter, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/127.FLS.108-VILA MARIA-
NA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e dois (25/02/1992), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, torre 04, 
apartamento 35, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ricardo Gardelli 
e de Vivian Voutsinas Gardelli. TAMIRES FONTES RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/072.
FLS.253V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte de setembro de mil novecentos e 
noventa (20/09/1990), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, torre 04, 
apartamento 35, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro Valerio Rodri-
gues e de Josefa Cleide Fontes Rodrigues.

WILSON BRUM, estado civil divorciado, profi ssão cobrador, nascido em Taubaté, neste 
Estado, Taubaté, SP no dia quatro de março de mil novecentos e sessenta e cinco 
(04/03/1965), residente e domiciliado Rua Antônio Dias Cardoso, 208, Jardim Sandra 
Maria, Taubaté, neste Estado, Taubaté, SP, fi lho de Jonas Brum e de Dilza Castagnacci 
Brum. MARLI HILD, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em 
Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/126.FLS.050 MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis (17/01/1966), residente 
e domiciliada Rua Ibiajara, 440, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Michael Hild e de Mariêta Nascimento da Silva Rocha.

LEONARDO HENRIQUE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte 
técnico, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A-101,FLS.194V-VI-
LA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (12/09/1989), residente e domiciliado Rua Júlio Balla, 25, bloco B, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal 
Pereira Filho e de Elaine Cristina de Oliveira Pereira. FERNANDA DA SILVA ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão anlista junior de seguros, nascida em Subdistrito Cambu-
ci, nesta Capital (CN:LV-A-077,FLS.120-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dezoito 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (18/12/1988), residente e domiciliada 
Rua São José do Peixe, 38, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rone 
Pereira Alves e de Eunice Francisco da Silva Alves.

PEDRO HENRIQUE INÁCIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV-A 282,FLS.ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
de junho de mil novecentos e noventa e sete (20/06/1997), residente e domiciliado Rua 
Sílvio Barbini, 95, bloco B, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo José de Oliveira e de Maria Machado Inácio. MARIANA 
COSTA LOPES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Vila Ma-
riana, nesta Capital (CN;LV-A-079,FLS.25 VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (04/06/1987), residente e domiciliada Rua Sílvio 
Barbini, 95, bloco B, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Moacir Gomes Lopes e de Ení Maria da Costa Lopes.

FRANCISCO PEDRO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/023.FLS.136-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia três de abril de mil novecentos e sessenta e oito (03/04/1968), resi-
dente e domiciliado Rua de Flor em Flor, 88, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira Lima e de Alexandrina Pinto Lima. 
GUIOMAR SOUZA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em 
Ibirataia, Estado da Bahia, Ibirataia, BA no dia onze de novembro de mil novecentos e 
sessenta e nove (11/11/1969), residente e domiciliada Rua de Flor em Flor, 88, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Pedro da 
Silva e de Irene Souza Silva.

JÔNATAS ARAUJO FRAGA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.169V SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e oitenta e nove 
(28/04/1989), residente e domiciliado Rua Seneca, 165, A, Vila Progresso, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Jurandí Simões Fraga e de Terezinha Costa de Araujo. THAIS 
LUISA SANCHES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/152.FLS.086V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de outubro 
de mil novecentos e noventa e um (12/10/1991), residente e domiciliada Rua Seneca, 
165, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pedro Carvalho San-
tos e de Elaine da Silva Sanches.

MARCOS VINÍCIUS DE ASSIS SOARES, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/183.FLS.026 SUZANO/SP), Suzano, SP 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (16/01/1999), residente 
e domiciliado Rua Rainha da Noite, 466, A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Joaquim da Silva Soares e de Maria da Penha de Assis Cunha. DAIANE 
DA SILVA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/507.FLS.166-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e nove (08/01/1999), residente 
e domiciliada Rua Rainha da Noite, 466, A, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Reinaldo Teixeira e de Maria Jose da Silva Teixeira.

LUCIANO CORREIA DE ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/005.FLS.046 DISTRITO DE ALDEIA-BA-
RUERI/SP), São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito 
(12/02/1978), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, 07, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Correia de Oliveira. DÉBORA OLIVEIRA JANUARIO, esta-
do civil solteira, profi ssão professora, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/079.
FLS.199-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e oi-
tenta e três (13/12/1983), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 07, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Dominicio Januário e de Cecilia Oliveira Ferreira.

GABRIEL LINS VIANNA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/162.FLS.418-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (23/01/1987), residente e domiciliado Rua 
Carolina Fonseca, 297, bloco 03, apartamento 76, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jonas de Almeida Vianna e de Jesuina Lins Vianna. ÍSTHER LOREN 
TREFFNER, estado civil solteira, profi ssão paralegal, nascida em Subdistrito Bela Vista, 
nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.177 BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (10/06/1987), residente e domiciliada Rua Ca-
rolina Fonseca, 297, bloco 03, apartamento 76, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Aurelio Treff ner e de Margarida Maria Treff ner.

ODAIR DE JESUS MACHADO, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (20/02/1988), residente e domiciliado Rua de Flor em Flor, 
127, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Celso Machado e de Alaide Lourença de Jesus Machado. PATRICIA PAULA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V-A-098,FLS.157-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro 
de mil novecentos e noventa e um (31/01/1991), residente e domiciliada Rua de Flor em 
Flor, 127, casa 01, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jarbas Paulo da Silva e de Maria do Socorro de Lima.

JEFFERSON SAMPAIO MESQUITA, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/264.FLS.258-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e 
oitenta e nove (21/10/1989), residente e domiciliado Rua Aluísio Balmer, 35, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Brandão 
de Mesquita e de Lucileuda Gomes Sampaio Mesquita. DAYANE HASSELBRINK, es-
tado civil solteira, profi ssão técnico em estética, nascida em Subdistrito Indianópolis, 
nesta Capital (CN:LV.A/239.FLS.143-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de outubro de mil novecentos e noventa e dois (30/10/1992), residente e domiciliada 
Travessa Imagem, 401, casa 01, Vila Jussara, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Hasselbrink e de Elza Aparecida dos Santos.

OZIVAL DANIEL DE LIMA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão bancário, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de julho de mil novecentos e 
oitenta e dois (28/07/1982), residente e domiciliado Rua Tenente Gelás, 199, Tatuapé, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Ozival Daniel de Lima e de Valderez Alzinoé 
Silva de Lima. THAMYRIS SILVEIRA MEDEIROS CANGUSSÚ, estado civil solteira, 
profi ssão bacharel em direito, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:L-
V.A/168.FLS.125V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil 
novecentos e oitenta e nove (24/04/1989), residente e domiciliada Rua Graxaim, 135, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista 
Cangussú e de Rosangela Silveira Medeiros Cangussú.

DIEGO PACHÃO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Zé 
Doca, Estado do Maranhão (CN:LV.A/010.FLS.086-2º OFÍCIO DE ZÉ DOCA/MA), Zé Doca, 
MA no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (05/11/1987), residente e 
domiciliado Rua Laços de Ouro, 2000, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Adilson Gomes Ferreira e de Antonia Pachão Ferreira. GEOVANA MARIA DIAS 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Zé Doca, Estado do Maranhão 
(CN:LV.A/006.FLS.001-2º OFÍCIO DE ZÉ DOCA/MA), Zé Doca, MA no dia vinte de fevereiro 
de mil novecentos e noventa (20/02/1990), residente e domiciliada Rua Laços de Ouro, 
2000, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Jeórgia Dias Silva.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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Continuação

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

PABLO SALMON FERREIRA CABRAL, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/094.FLS.037-GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e três (10/03/1993), 
residente e domiciliado Rua Professor Demo Ghidelli, 441, apartamento 42-C, Conjunto 
Habitacional Juscelino Kubitschek, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Messias San-
tos Cabral e de Maria Aparecida da Silva Ferreira Cabral. ANA CAROLINA FERREIRA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de recursos humanos, nascida em 
Subdistrito Jardim América, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.273V-JARDIM AMÉRICA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e noventa e dois 
(27/11/1992), residente e domiciliada Rua André Bacci, 68, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Ferreira da Silva e de Maria 
da Ajuda Jesus da Silva.

LENNON BARBOSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão desenhista projetista, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/129.FLS.163 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de julho de mil novecentos e noventa (16/07/1990), residente e domiciliado 
Rua Orlando Pellicci, 22, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denilson 
Gonçalves Ferreira e de Adelia Barbosa Jardim Ferreira. TAMIRES MARLENE DA SIL-
VA, estado civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Subdistrito Tatuapé, 
nesta Capital (CN:LV.A/071.FLS.081V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três 
de abril de mil novecentos e noventa (23/04/1990), residente e domiciliada Rua Mariz 
Sarmento, 247, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nadja 
Marlene da Silva.

WILLIAN BRITO COSTA RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de escri-
tório, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete 
de março de mil novecentos e noventa e três (17/03/1993), residente e domiciliado 
Rua Caxiú, 188, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Rogerio Odilon Ribeiro e de Edilene Costa Azevedo. DANIELLE SEDLYN DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-168.FLS.203 ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de agosto de mil novecentos e noventa e sete (27/08/1997), residente e domiciliada 
Rua Caxiú, 188, B, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ovidio Francisco dos Santos Neto e de Lilian Marcia dos Santos.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
VIVALDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nasci-
do em Sebastião Laranjeiras, Estado da Bahia (CN:LV.A/008.FLS.027V-SEBASTIÃO 
LARANJEIRAS/BA), Sebastião Laranjeiras, BA no dia vinte e cinco de setembro 
de mil novecentos e cinquenta e nove (25/09/1959), residente e domiciliado Rua 
Novo Acon, 04, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Rodrigo Ferreira dos Santos e de Estelina Pereira dos Santos. FÁTIMA 
DAS DORES SILVA MAIA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em 
Montes Claros, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/001.FLS.135-ERMIDINHA/MG), 
Montes Claros, MG no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e cinquenta e nove 
(27/05/1959), residente e domiciliada Rua Novo Acon, 04, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cardoso da Silva e de 
Antônia Silva Maia.

ISBEL MOYA PÉREZ, estado civil divorciado, profi ssão médico, nascido em Santa 
Clara, Villa Clara - Cuba, Cuba no dia quinze de dezembro de mil novecentos e 
setenta e oito (15/12/1978), residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 221, apar-
tamento 24, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benito Osbel 
Moya Rodríguez e de Aida Pérez Jiménez. FILIPE DE MORAIS MARQUES, estado 
civil solteiro, profi ssão instrutor, nascido em Jacareí, neste Estado (CN:LV.A/156.
FLS.564-JACAREÍ/SP), Jacareí, SP no dia seis de março de mil novecentos e oi-
tenta e sete (06/03/1987), residente e domiciliado Rua Washington Luiz, 1923, casa 
01, Vila Magini, Mauá, neste Estado, Mauá, SP, fi lho de Gerson Martins Marques e 
de Beatris Pires de Morais.

PAULO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão controle de qualidade, nascido 
em Redenção da Serra, neste Estado (CN:LV-A 030.FLS.133-REDENÇÃO DA SERRA/
SP), Redenção da Serra, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta 
e três (05/02/1963), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 199, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edesio dos Santos e de Maria da Cruz Santos. MARILENE DE 
JESUS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Estância, Estado de Sergipe 
(CN:LV-A-041.FLS.202-ESTÂNCIA/SE), Estância, SE no dia trinta de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e três (30/12/1963), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 
199, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Belmira Maria de Jesus.

RODRIGO LOPES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Gua-
rulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia oito de março de mil novecentos e oitenta 
e três (08/03/1983), residente e domiciliado Rua Silvestre Vasconcelos Calmon, 486, 
bloco C, apartamento 409, Vila Pedro Moreira, 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Es-
tado, Guarulhos, SP, fi lho de João Fernando Silva e de Inês Sipos Lopes Silva. MA-
RIANA RITA QUINTANA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida 
em Subdistrito Móoca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de abril de mil 
novecentos e noventa e três (23/04/1993), residente e domiciliada Rua Etelvino Gama 
Sobrinho, 08, B, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto 
Quintana e de Lucimary Andrea Opalsqui Brossi.”Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N 
do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado”

ALBERTO LUIS DE LIMA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Araruna, Estado da Paraíba (CN:LV.A/038.FLS.200V ARARUNA/PB), Araruna, PB no 
dia dez de fevereiro de mil novecentos e sessenta e três (10/02/1963), residente e do-
miciliado Rua Alfredo Catalani, 73, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Francisco Gomes de Azevedo e de Severina de Lima Gomes. LUCINEIDE BULHÕES 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ibirapitanga, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/013.FLS.114 IBIRAPITANGA/BA), Ibirapitanga, BA no dia vinte e oito de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e sete (28/01/1967), residente e domiciliada Rua 
Alfredo Catalani, 73, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pedro 
dos Santos e de Maria Pereira Bulhões dos Santos.

DIONÍSIO FORNAROLIS, estado civil divorciado, profi ssão marceneiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e 
seis (14/10/1976), residente e domiciliado Rua Feres Wardini, 10, A, Parque Savoy City, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Fornarolis e de Hilda Gomes Fornarolis. 
CRISTIANE VICENTE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.037-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de setembro de mil novecentos e setenta e oito (09/09/1978), 
residente e domiciliada Rua Gita, 68, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Vicente da Silva e de Josefa Maria da Silva.

IGOR FLORES BELO RANZANI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/326.FLS.250V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e oito 
(25/11/1998), residente e domiciliado Rua Anhupoca, 150, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Ranzani Neto e de Maria Aparecida de Jesus Flores Belo Ranzani. 
JOYCE DE CAMARGO FRANCO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/346.FLS.042V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de junho de mil novecentos e noventa e nove (23/06/1999), residente e domiciliada 
Rua Serrana, 945, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto 
Franco e de Andreia Cristina de Camargo Franco.

ADAILTON ARAÚJO DE SÁ, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de limpeza, nas-
cido em Conceição do Canindé, Estado do Piauí, Conceição do Canindé, PI no dia vinte e 
um de novembro de mil novecentos e oitenta e três (21/11/1983), residente e domiciliado 
Rua Daniel Mongolo, 294, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bento Tomaz de Sá e de Maria das Dores Araújo de 
Sá. EDINAURA DE SOUSA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente/balconista, 
nascida em Paulistana, Estado do Piauí (CN:LV.A/017.FLS.097-2º OFÍCIO DE PAULISTA-
NA/PI), Paulistana, PI no dia nove de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (09/04/1985), 
residente e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 294, bloco B, apartamento 52, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilzabete de Sousa Vieira.

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: ADEMAR DIAS DA COSTA, estado civil viúvo, profi ssão motorista, 
nascido em Imaculada, PB, no dia (27/02/1961), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Emiliano Dias e de Severina Maia Dias. A pretendente: 
MARIA ROSANILDA PALMEIRA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
tecnica em enfermagem, nascida em Santa Luzia, PB, no dia (11/06/1975), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Benjamim do Nascimento e 
de Terezinha Palmeira do Nascimento.

O pretendente: IVAN MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1985), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joseli Marques dos Santos e de Ivonete Ribeiro Cabral. A pretendente: 
CAMILA SANTANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/10/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Silvestre dos Santos Filho e de Neuzineia Santana dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Macedo de Barros e de Edvane Ferreira 
de Jesus. A pretendente: VITORIA BATISTA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1998), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adauto Henrique de Lima e de Vandecleia 
Batista dos Santos.

O pretendente: WILSON SEVERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (21/12/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Manoel da Silva e de Zulmira Josefa da 
Silva. A pretendente: IVALDA PINHO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Barreiros, PE, no dia (17/05/1969), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ivaldo Inácio da Silva e de Amara Gomes de Pinho.

O pretendente: MARCELO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Alves da Silva e de Laurita Francisca de Jesus. A 
pretendente: KAROLINE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1992), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Honorio Gonçalves de Oliveira e de Maria 
Jose da Conceição.

O pretendente: GEOVANE OLIVEIRA GALVÃO, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, 
nascido em Gandu, BA, no dia (14/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Elio Galvão e de Maria Neuza de Oliveira dos Santos. A pretendente: 
LUCILENE RODRIGUES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (09/01/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edinaldo de Lima e de Cleuza Rodrigues de Lima.

O pretendente: ARTHUR MATOS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Valente, BA, no dia (15/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Americo Santos Lima e de Angela Maria dos Santos Matos. A 
pretendente: CAROLINE VENANCIO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão autono-
ma, nascida em Suzano, SP, no dia (20/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdenei Aparecido de Souza e de Maria Augusta Venancio de Souza.

O pretendente: PEDRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Itaiba, PE, no dia (03/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Benedito Ferreira da Silva e de Maria de Lourdes da Silva. A preten-
dente: LUCINEIDE VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Canapi, AL, no dia (22/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Afonso Demesio da Silva e de Maria Sônia Vieira da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Iolanda Maria de Castro. A pretendente: ROSELY DALTRO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida em Feira de Santana, 
BA, no dia (30/08/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Alcides da Silva Junior e de Elza Daltro da Silva.

O pretendente: ROGERIO DALTRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista 
de aplicativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alcides da Silva Junior e de Elza Daltro da Silva. A 
pretendente: ANA PAULA SILVA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida em Buerarema, BA, no dia (20/03/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo José Rodrigues e de Maria Carmem da Silva Rodrigues.

O pretendente: LUCAS TEIXEIRA DA PAIXÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
gesseiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/06/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Luiz da Paixão e de Edinilza Teixeira da Paixão. 
A pretendente: ALICIA DO ESPIRITO SANTO CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Willian Sidney de Melo Cruz e de 
Lucimara do Espirito Santo.

O pretendente: PATRICK LEITE CUSTODIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão contro-
lador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Custodio da Silva e de Adriana Leite Car-
neiro. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
camareira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Marques Almeida e de Rivaneuda Alves da Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS PEREIRA GUILHERMETT, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wandir Aparecido Guilhermett e de Eva Licia Pereira da Cruz. 
A pretendente: JÉSSIKA ALVES DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/09/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edimilson Alves de Freitas e de Carmelita Antonia da Silva Freitas.

O pretendente: MANUEL TIMÓTEO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em Sertânia, PE, no dia (03/01/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronides Timóteo da Silva e de Maria Bernadete 
Palmeira de Souza Silva. A pretendente: ELIANA SILVA NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Vagna, BA, no dia (16/09/1977), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurelio do Nascimento Neto e de Marli 
Silva Barboza Nascimento.

O pretendente: CLAYTON LINO DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Custodio Lino de Sousa e de Edinete Alves de Sousa. A pretendente: 
MARCIA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão camareira, nascida em Goiana, 
PE, no dia (14/10/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Arcelino da Silva e de Ivonete Lima da Silva.

O pretendente: ANDERSON CAVALCANTE DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1989), residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Cavalcante de Almeida e de Maria de 
Fatima Cavalcante de Almeida. A pretendente: LUCIANA DE CAMPOS ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/09/1990), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucio de Oliveira Rocha e de Naldir 
de Campos Rocha.

O pretendente: EDIVALDO DOMINGOS SIMÕES, estado civil divorciado, profi ssão ope-
rador de maquinas, nascido em Francisco Badaró, MG, no dia (25/04/1969), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdomiro Domingos dos Santos e 
de Maria José Simões. A pretendente: KATIA ELAINE DE OLIVEIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/04/1971), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Marques Oliveira e de 
Zilda Ferreira Oliveira.

O pretendente: FERNANDO JOSÉ GOMES MENDES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em Mauá, SP, no dia (13/06/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Manoel Mendes e de Marlene Maria Gomes Mendes. 
A pretendente: CRISTINA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão conferente, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (21/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Flavio Oliveira de Lima e de Francisca Ferreira da Silva.

O pretendente: ALAN CÉSAR PEREIRA CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão profes-
sor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Josias José Cardoso e de Catarina Aparecida Pereira Cardoso. A 
pretendente: JANINE BELMONTE DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia (17/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Amarildo de Paula e de Isabel Fernandes Belmonte de Paula.

O pretendente: PHABRICIO TENÓRIO, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (08/01/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Durval José Mariano Tenório e de Claudia Mantoan Tenório. A pretendente: 
LARISSA MACEDO PEREIRA, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anderson da Silva Pereira e de Gleice Macedo Rocha.

O pretendente: EDIVALDO ABREU DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão zelador, 
nascido em Garanhuns, PE, no dia (13/09/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Abreu da Silva Filho e de Cicera Elias Conceição da Silva. A 
pretendente: LINDINALVA ALVES TEIXEIRA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/1961), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nicanor Teixeira Lima e de Maria Alves Teixeira.

O pretendente: RENAN ALVES PONCE, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (28/12/1999), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Reginaldo Lopes Ponce e de Maria Alves da Silva. A pretendente: KIMBERLY 
SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (11/06/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvenal 
Abreu da Silva Filho e de Arlinda Aparecida Santana.

O pretendente: ELVIS CORREIA PAES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Ferreira de Souza e de Elza Correia Paes. A pretendente: 
MIRELA DE OLIVEIRA CANUTO MARQUES, estado civil solteira, profi ssão babá, nas-
cida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Wilian da Silva Canuto Marques e de Rose Mary de Oliveira Santos.

O pretendente: CLAUDEMIR APARECIDO AMERICO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de rouparia, nascido em Santo André, SP, no dia (24/06/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onadir Americo e de Maria Aparecida Barbosa Americo. A 
pretendente: KALIANE PINTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de vendas, nascida em Itabuna, BA, no dia (24/10/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos José dos Santos e de Janete Pinto dos Santos.

O pretendente: VIENES SANTANA PINO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em Itabuna, BA, no dia (07/02/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Vivaldo Rosa de Pino e de Marisete de Santana Santos. A pretendente: ÉRIKA 
CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilberto Miguel da Silva e de Josefa Aparecida Monteiro da Silva.

O pretendente: ANDERSON CARVALHO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/09/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Angelo Ferreira da Costa e de Ivonete 
Carvalho de Almeida Silva. A pretendente: MILENA SILVA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Rodrigues de Souza 
Neto e de Janete Aparecida da Silva.

O pretendente: RICARDO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Esperidião dos Santos e de Maria Alves Esperidião 
dos Santos. A pretendente: MICHELLE LIMA VICTOR, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em Cedro, CE, no dia (21/11/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Victor Neto e de Euzelia Luiza Lima Victor.

O pretendente: ALBERTO EUZÉBIO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, 
nascido em Perobal, PR, no dia (31/12/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ronilso Euzébio de Souza e de Rosa da Silva Souza. A pretendente: 
VIVIANA TEIXEIRA DE BARROS, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/09/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo de Barros e de Durvalina Teixeira de Barros.

O pretendente: JONATHAN HENRIQUE REIS ADÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
retifi cador, nascido em Suzano, SP, no dia (17/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Donizeti Adão e de Rita de Cassia Reis Adão. 
A pretendente: ANADEGE VANESSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de prescrição magistral, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (11/12/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norma Luiz dos Santos.

O pretendente: VINÍCIUS GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão es-
criturário, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Douglas Alexandre Ferreira e de Cilene Jose Gonçalves 
Ferreira. A pretendente: JÉSSICA FREITAS GOMES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1994), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Aelcio Gomes e de Rosina Freitas de Souza.

O pretendente: WALLACE CAVALCANTE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante de transporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/08/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Davi Rodrigues da Silva e de Maria 
Cavalante Mariano Santana. A pretendente: KARINA RODRIGUES STURARI, estado 
civil solteira, profi ssão cobradora de onibus, nascida em Ribeirão Pires, SP, no dia 
(13/07/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Batista 
Sturari e de Rosa Rodrigues Sturari.

O pretendente: RICHARD MARLON SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marlon Santos Ferreira e de Adriana Pereira Gomes 
Santos Ferreira. A pretendente: SAMIRA RIBEIRO SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/01/2003), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Bezerra da Silva Junior e de Tatiana Ribeiro dos Santos.

O pretendente: DERMEVAL TEODORO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em telecomunicação, nascido em Encruzilhada, BA, no dia (12/05/1971), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deódeth Teodoro da Silva e de Fran-
cisca Barbosa Leal. A pretendente: SOLANGE CRISTINA CASTRO SAMPAIO, estado 
civil solteira, profi ssão diretora sindical, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/03/1974), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José De Arimatea Do Nas-
cimento Sampaio e de Cleusa Castro Sampaio.

O pretendente: BRUNO VALENÇA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão controlador 
de acesso, nascido em Osasco, SP, no dia (19/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Elias de Oliveira e de Regina Costa Valença. A 
pretendente: VITORIA CAROLINE ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ednilson da Silva e de Dalva Souza Andrade.

O pretendente: BRUNO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão prepa-
rador de veiculos, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Burt Cavalcante dos Santos e de Elisangela Oliveira 
dos Santos. A pretendente: MILENA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenir Secundino dos Santos e de Aldeniza do 
Nascimento Souza.

O pretendente: MATHEUS VENANCIO DE GOIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de confeiteiro, nascido em Santo André, SP, no dia (23/12/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Vieira de Gois e de Zulmira Venancio. A 
pretendente: SABRINA MACHADO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Roni Claudio Paulino da Silva e de Rosemeire das Neves Cosmo Machado.

O pretendente: LUÍZ CARLOS DA COSTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Santo Antônio, RN, no dia (27/09/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luíz Antônio Alves da Silva e de Maria José da Costa Silva. A pre-
tendente: JACIARA BEZERRA DA NÓBREGA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, 
nascida em Santo Antonio, RN, no dia (10/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domicio Toscano da Nóbrega e de Jamália Bezerra da Nóbrega.

O pretendente: ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitor Cicero dos Santos e de Maria Rosa Pereira dos 
Santos. A pretendente: DAIANNA AGILDA DA SILVA ANACLETO, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em União dos Palmares, AL, no dia (12/03/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Everaldo Anacleto Ferreira e de Luzia 
Gitana Carlos da Silva.

O pretendente: JOSÉ EUSTAQUIO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/04/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio Eustaquio Pereira e de Maria Auxiliadora 
Pereira. A pretendente: ANDREIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são cozinheira, nascida em Araraquara, SP, no dia (10/09/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Pereira dos Santos e de Benedicta Celia 
Pereira dos Santos.

O pretendente: RONALDO DO NASCIMENTO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascido em Belo Horizonte, MG, no dia (07/02/1980), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Divino Jose Pereira e de Ana Messias 
do Nascimento Pereira. A pretendente: DEIZE DANIELA LIMA CHAVES, estado civil 
viúva, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Souza Lima e 
de Maria de Lourdes Taveira Lima.

No dia 31 deste mês, é cele-
brado o Dia do Nutricionista, 
profi ssional que se dedica a 
estudar maneiras de como 
levar uma vida mais saudável. 
E apesar de parecer uma ta-
refa simples ou obvia, certos 
casos necessitam de cuidados 
especiais na hora de montar 
um cardápio semanal, e por 
isso, a presença e o acompa-
nhamento dos nutricionistas 
é essencial.

Fernanda Alferes, nutricio-
nista responsável pelo Controle 
de Qualidade da Uni Alimentos, 
separou três casos muito co-
muns, que necessitam de uma 
atenção especial na hora de 
entrar em uma rotina de vida 
saudável. Confi ra:

• Dieta para celíacos - Algo 
muito recorrente para 
aqueles que cortam o glú-
ten do cardápio, é sentir 
fome o tempo todo e a 
grande difi culdade em en-
contrar um alimento sem 
a proteína que consiga 
dar a mesma saciedade. 
Porém, existe uma grande 
quantidade de alimentos 
básicos e fáceis de encon-
trar, como por exemplo o 
arroz, o milho, a batata e 
a mandioca.

Outra coisa que também é 
muito comum de se dizer, é que 
a dieta sem glúten já é essencial 
para o emagrecimento, porém, 
o que muitos não sabem, é que o 
glúten não é o fator responsável 
pelo aumento de peso, e sim o 
seu consumo em excesso.

• Dieta para veganos - 
Quando se diz respeito 
à dieta vegana, não quer 

A importância do Nutricionista 
para o seu estilo de vida

dizer necessariamente 
que ela é saudável , 
afinal, batata-frita com 
ketchup é uma refeição 
vegana, mas com altos 
níveis de calorias. O ide-
al para uma dieta vegana 
que evite deficiências 
nutricionais é comple-
mentar as refeições, seja 
o almoço ou o jantar, com 
legumes e sementes que 
combinem com os grãos 
para que a proteína seja 
completa.

• Dieta para ex-fumantes 
- Para uma alimenta-
ção saudável, é preciso 
consumir alimentos que 
possuam substâncias im-
portantes para o bom 
funcionamento do or-
ganismo, desta forma, o 
metabolismo do ex-fu-
mante voltará a ter uma 
normalidade e a dieta não 
será mais um sacrifício. O 
cigarro geralmente deixa 
os fumantes sem apetite, 
por isso eles não possuem 
uma rotina alimentar. 
Uma dica legal é ter horá-
rios fi xos para as refeições 
e também alimentos sau-
dáveis entre elas. 

Um alimento que eu gosto 
bastante é a mandioca, além de 
ser rica em fi bras - substância 
que transforma o carboidrato 
em energia, a mandioca tam-
bém aumenta os níveis de se-
rotonina – o neurotransmissor 
que age nas regiões do cérebro 
responsáveis pela sensação do 
bem-estar.

 
Fonte e mais informações:

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: RODRIGO SOUZA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Xavier de Oliveira e de Terezinha de 
Oliveira Souza. A pretendente: NGOZI FLORENCE OKOYEIGWE, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: solteira, naturalidade: Lagos-Nigéria, data-nascimento: 28/11/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vicente Uso e de Marcia Uso.

O pretendente: VICTOR ONYEKACHI UGBEDECHI, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Obeakpu-Nigéria, data-nascimento: 23/02/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cypril Ugbedechi e de Catherine Ugbedechi. A 
pretendente: KEYLA ROCHA DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1997, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Jose dos Santos e de Claudia da Rocha.

O pretendente: VALDECI SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Icaraíma, PR, data-nascimento: 21/10/1969, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Erci Silva e de Antonia de Jesus Silva. A pretendente: ERONICE SOARES 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ipojuca, PE, data-
nascimento: 01/02/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
Soares da Silva e de Severina Alves da Silva.

O pretendente: VINCENT NWOKEDIKE, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nnewi, Nigéria, data-nascimento: 15/08/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francis Nwokedike e de Afoma Nwokedike. A pretendente: 
CLERISVÂIA DOS SANTOS, profi ssão: atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São João, PE, data-nascimento: 23/02/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Simão da Silva e de Maria Camillo dos Santos.

O pretendente: RAFAEL MARÇAL DIAS DE OLIVEIRA, profi ssão: orientador de 
público, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
15/11/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aderson Dias de Oliveira 
e de Maria Jose da Silva Oliveira. A pretendente: SUELLEN CRUZ DE SOUSA GALO, 
profi ssão: tec.enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/08/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Luiz 
Santos Galo e de Lucia Maria Cruz de Sousa.

O pretendente: JOSÉ RICARDO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Delmiro Gouveia, AL, data-nascimento: 18/11/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Maria Aparecida 
de Lima da Silva. A pretendente: SAMARA BATISTA DE OLIVEIRA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
19/11/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Batista de 
Oliveira.

O pretendente: CAIO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Araujo da Silva e de Beatriz Leite Ribeiro da Silva. A 
pretendente: CAROLINE MARIA DOS SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Edmilson dos Santos e de Adriana Maria dos Santos.

O pretendente: JUAREZ OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Condando do Norte, Município de São João da Ponte, MG, 
data-nascimento: 01/10/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josias 
Oliveira de Souza e de Marcolina José Oliveira de Souza. A pretendente: FERNANDA 
PEREIRA DE AMORIM, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Eguimar Ferreira de Amorim e de Maria Celeste Pereira Ferreira.

O pretendente: CARLOS ALVES, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisca Sueli Gomes Alves. A pretendente: 
DANIELLA DE JESUS OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Nazaré das Farias, BA, data-nascimento: 24/03/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Mota de Oliveira e de Jaciara de Jesus 
Montezuma.

O pretendente: KRISTOPHE NASCIMENTO BRITO, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porto Velho, RO, data-nascimento: 08/07/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José do Rosário Brito e de Maria Antonia Almeida 
do Nascimento. A pretendente: KETILEY MARCELINO, profi ssão: empresária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1980, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Ferreira Marcelino e de Carmélia de 
Souza Marcelino Casamentos.

O pretendente: ANDRE GONÇALVES JULIETTI, profi ssão: controlador de acesso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alvarindo Gonçalves Julietti e de 
Joana Gonçalves Julietti. A pretendente: CRISTIANE DE CASSIA SILVA OLIVEIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/12/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Agustinho Sousa de 
Oliveira e de Elizabete Silva de Oliveira.

O pretendente: CLAUDENILSON DE LIMA MOURATO, profi ssão: comerciante, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Triunfo, PE, data-nascimento: 26/09/1964, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Juvenal Mourato e de Rosita Beserra 
de Lima. A pretendente: JORLÂNDIA PALMITO DA SILVA, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 04/10/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Guimário Querino da Silva e de Maria de Lourdes 
Palmito da Silva.

O pretendente: MICHEU MOREIRA DA SILVA, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/06/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Marcos Moreira Mota e de Claudia Correia da Silva. A pretendente: 
ELISANGELA OLIVEIRA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Valdemar de Souza e de Zenora Libarino Oliveira.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1998, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Jose da Silva e de Veriane Pereira Costa. A pretendente: 
DENISE SHINAILE ALVES DE MORAES SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteira, 
naturalidade: Goiânia, GO, data-nascimento: 14/11/1985, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Jesus Maria de Moraes Silva.

O pretendente: LEANDRO BRENES SATIRIO MASSONATO MIGUEL, profi ssão: técnico 
em eletrônica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Miguel e de Eulalia Brenes Satirio 
Miguel. A pretendente: INGRID DE JESUS LIMA, profi ssão: operadora de monitoramento, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/06/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jurandir João de Lima e de Ana Rita de Jesus.

O pretendente: AUGUSTO JOSÉ PEREIRA DE FARIAS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Moniz de Farias e de Genedite Pereira da Silva. 
A pretendente: SILVANA DIAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Manuel, SP, data-nascimento: 07/06/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Augusto Dias e de Rute dos Santos Dias.

O pretendente: AURELINO OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 02/08/1975, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Erotildes Souza Santos e de Denilda Oliveira Santos. A pretendente: ISABEL 
CRISTINA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ipiaú, BA, data-nascimento: 31/10/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Agostinho Diogo dos Santos e de Maria Silva dos Santos.

O pretendente: MARCELINO DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: operador de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Portiraguá, BA, data-nascimento: 29/04/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alvaci de Oliveira e de Maria Alice de Oliveira Santos. 
A pretendente: TATIANE KELLY SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/11/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Djalma Silva e de Elizabete Vicentin Silva.

O pretendente: REINALDO TRAJANO GOMES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 19/05/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Gomes da Cruz e de Maria Trajano 
Gomes. A pretendente: MARCELLI LIMA MOURA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 15/10/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marilda Lima Moura.

O pretendente: MARCOS HENRIQUE ALVES DE MACÊDO, profi ssão: ajudante de 
ar condicionado, estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
10/03/1992, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Alves de Macêdo e 
de Elzi Luiza de Lima Macêdo. A pretendente: JAQUELINE LIMA DE SOUZA, profi ssão: 
auxiliar de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jonas Alves de Souza e de 
Geralda Magela de Lima Souza.

O pretendente: JULIO LIMA ROMUALDO, profi ssão: aux.comercial, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1982, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Marianom Romualdo e de Maria Aide de Lima Sousa Romualdo. 
A pretendente: MARIA DE FATIMA SANTOS NASCIMENTO, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Camocim, CE, data-nascimento: 13/05/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Agenor Carvalho do Nascimento e de Benedita 
Maria dos Santos.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA TEIXEIRA, profi ssão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 17/11/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Flavio Pedroso Teixeira e de Ana Lucia da Silva Teixeira. A 
pretendente: RAFAELA DOS SANTOS GONÇALVES, profi ssão: aj.cozinha, estado civil: 
solteira, naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 18/11/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Margarida dos Santos Gonçalves.

O pretendente: RAPHAEL MARTINS DA SILVA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/09/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Luis Marcelino da Silva e de Neusa Maria Martins da Silva. A pretendente: 
ROSIANE MAYRA SIMÕES RODRIGUES, profi ssão: telemarketing, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Rodrigues da Silva e de Ebelciône Simões Martins Rodrigues.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DE CAMPOS, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José da Costa Campos e de Maria José Damaceno Costa. A 
pretendente: ELISETE CHAVES DA SILVA, profi ssão: analista de importação, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/05/1974, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Caetano da Silva e de Maria Chaves da Silva.

O pretendente: FELIPE BARBOSA MORENO SANTOS, profi ssão: analista de 
relacionamneto, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/04/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cezar Moreno Santos 
e de Lidia Barbosa Moreno Santos. A pretendente: KARINA MOREIRA AGUIAR, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo de Sousa Aguiar e de Francisca 
Moreira Aguiar.

O pretendente: FLAVIO COUTINHO DE SOUZA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1990, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Erinaldo Tomaz de Souza e de Maria Inês Coutinho de Souza. 
A pretendente: SAMANTA PIOLA RODRIGUES, profi ssão: técnica de gestão fi nanceira, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Altemar José Rodrigues e de Diomar Piola Rodrigues.
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O pretendente: EDSON JOSÉ DE CAMPOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edisnei José de Campos e de Maria Conceião 
de Campos. A pretendente: ANA PAULA DE SOUZA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Henrique de Souza e de Maria José 
da Silva Souza.

O pretendente: ISRAEL LAGO DE OLIVEIRA, profi ssão: supervisor mecânico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alcendino Torres de Oliveira e de Maria 
Alves do Lago de Oliveira. A pretendente: JUCELIA DE FRANÇA, profi ssão: auxiliar 
de produção, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
14/03/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Juarez Victo de França 
e de Cicera Helena de França.

O pretendente: VAGNER MENEZES DA SILVA, profi ssão: administrador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 19/03/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves da Silva e de Luzinete 
Menezes da Silva. A pretendente: CAMILA LUVIZUTI PEDROZO, profi ssão: advogada, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/09/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Flavio Jose Pedrozo e de Izilda Luvizuti.

O pretendente: MATHEUS GUILHERME DE SOUZA CASTAÑON, profi ssão: 
engenheiro eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 04/09/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo 
de Araujo Castañon e de Dirce Vera de Souza Castañon. A pretendente: ISABELLA 
YOSHIMURA, profi ssão: desgner, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 24/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo Minoru Yoshimura e de Claudia Cristiane Cruzato Yoshimura.

O pretendente: MARCIO DA ROCHA CRUZ, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose da Cruz Filho e de Mariluce da 
Rocha Cruz. A pretendente: VANESSA VILELA SANTOS, profi ssão: op.caixa, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 06/05/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adão Santos Macêdo e de Ivanira Bezerra 
Vilela Santos.

O pretendente: DAVID ALAN DA SILVA, profi ssão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1996, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Quiterio Jose da Silva Filho e de Rosilene 
Carneiro Silva. A pretendente: SAMANTHA OLIVEIRA LUCAS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Rogério Spina Lucas e de Teresa Francisca 
de Oliveira Lucas.

O pretendente: MARCOS PAULO DE SOUZA, profi ssão: barbeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 03/08/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jussara Angélica de Souza. A pretendente: CAROLINA 
SOARES DE OLIVEIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João Dias de Oliveira e de Izabel Soares Rocha.

O pretendente: HUMBERTO APARECIDO PEREIRA DAMASCENO, profi ssão: 
professor, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Brás, SP, data-
nascimento: 25/10/1959, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adenor 
Pereira de Souza e de Adalgisa Damasceno Pereira. A pretendente: VANESSA ALVES 
DE FIGUEIREDO, profi ssão: estudante, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Valdivino Alves de Figueiredo e de Edinalva Maria da Paixão Figueiredo.

O pretendente: ISMAEL SOUZA PASSOS, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/10/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mizael Rodrigues Passos e de Edna Souza Passos. A pretendente: 
FLAVIA PLACIDO DE LIMA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Elenilson Salvador de Lima e de Elenice Placido de Lima.

O pretendente: RENATO DE SOUZA DUARTE, profi ssão: funcionário público 
estadual, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/02/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio França Duarte 
e de Maria Izilda de Souza Duarte. A pretendente: LEIZA MOREIRA, profi ssão: 
técnica enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Francisco, SP, data-
nascimento: 29/12/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dirce 
Moreira da Silva.

O pretendente: LUIZ OCTAVIO SAMPAIO COSTA, profi ssão: aj.geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adilson Dias da Costa e de Jucileide Sampaio 
Silva Costa. A pretendente: GEISIANE NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Josivaldo João da Silva e de Edna 
do Nascimento Lima.

O pretendente: JOSE RICARDO DOS SANTOS BARRETO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Rodrigues Barreto e de 
Roseli Rosa dos Santos. A pretendente: CAMILA PACHECO PIMENTEL, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alcino da Silva Pimentel 
e de Ione Pacheco da Silva Pimentel.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DANIEL VIEIRA GIL, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/01/1981, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Eduardo Passarella Gil e de 
Ercia Angelo Vieira Gil. A pretendente: JADE BARBOSA VARGAS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão auxiliar administração, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 30/11/1994, residente e domiciliada nneste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Demetrius Vargas e de Cecilia Barbosa Vargas.

O pretendente: GUSTAVO DAMIAN PICHOLARI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
arquiteto, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/01/1988, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Wagner Pereira Picholari e 
de Marilete Iara Damian Picholari. A pretendente: THAIS ANTUNES CARVALHO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira civil, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/04/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Marcos Joaquim de Carvalho e de Claudia Maria Antunes Carvalho.

O pretendente: PAULO CESAR VIEIRA, de nacionalidade brasileiro, profi ssão gerente, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/05/1965, residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Therezinha Vieira. A pretendente: 
SIMONE APARECIDA VIEIRA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão balco-
nista, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/09/1969, residente 
e domiciliada no Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Simão 
Joaquim de Lima e de Maria da Silva de Lima. Obs.: Edital enviado para ser afi xado no 
cartório pertencente a residência da pretendente.

O pretendente: RAFAEL CATALDI DE PAULA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
designer, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/08/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Victor Moraes de Paula e de Luci 
Cataldi de Paula. A pretendente: LAIS CRISTINA PINTO DE CARVALHO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão jornalista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Aparecido de Carvalho e de Maria Izabel Pinto de Carvalho.

O pretendente: EMERSON DA SILVA MESSIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
coordenador de RH, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, 
no dia 07/11/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel Messias Filho e de Josefa Pereira da Silva Messias. A pretendente: ISABELA 
CASTRO AMORIM, de nacionalidade brasileira, profi ssão administradora, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/03/1994, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Alves de Amorim e de Maria do Livramento 
Castro dos Santos Amorim.

O pretendente: GEISON ALCEBIAOES SBRANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/08/1978, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Germinal Alcebiades Sbrana e de 
Nair Lopes Sbrana. A pretendente: UZIANE CORRÊA DE MACEDO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Luís - MA, no dia 
18/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Uziel Lima 
de Macedo e de Roseline Inara Araujo Corrêa.

O pretendente: ALEXANDRE ESCANDURA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão profi ssional de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 16/08/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecir 
Camargo Pereira e de Marcia Regina Gavarello Escandura Pereira. A pretendente: VANES-
SA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão gerente de RH, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Arthur da Costa e de Maria de Lourdes Vieira da Costa.

O pretendente: HENIO JOSÉ DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão socorris-
ta, estado civil divorciado, nascido em Rio Largo - AL, no dia 17/02/1980, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sandra Maria de Lima. A preten-
dente: ANA PAULA BELMIRO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/01/1981, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Belmiro de Souza e de 
Maria Isabel de Souza.

O pretendente: TIAGO DE CARVALHO RODRIGUES, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão enfermeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
19/12/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rui 
Alberto Rodrigues e de Sueli de Carvalho Rodrigues. A pretendente: TATIANA OLI-
VEIRA BAPTISTA PINTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnica de enferma-
gem, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 02/03/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Baptista Pinto e de 
Eliedna Oliveira Baptista Pinto.

O pretendente: EBERTON TEIXEIRA ASSIS, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
analista de CAE, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/09/1992, 
residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Jose Eudes de 
Assis e de Ana Natividade Soares Teixeira de Assis. A pretendente: VANESSA FEREZIN 
KITAHARA, de nacionalidade brasileira, profi ssão projetista, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 25/11/1991, residente e domiciliada na Vila Regente Feijo, São 
Paulo - SP, fi lha de Fernando Kitahara e de Adriana Ferezin Kitahara.

O pretendente: RODRIGO BISPO GONÇALVES, de nacionalida de brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/06/1983, residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José Paulo Gonçalves e de Maria 
Bispo Gonçalves. A pretendente: KARINA VALERIO GASPAR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de escritório, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 20/04/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Gaspar e de Iraci Valerio Gaspar.

O pretendente: VINÍCIUS KERCHNER, de nacionalida de brasileira, profi ssão adminis-
trador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/05/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Luiz Kerchner e de Rosane 
Ronconi Kerchner. A pretendente: FERNANDA BOSCOLO BERGAMINI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cesar 
Bergamini e de Maria de Lourdes Boscolo Bergamini.

O pretendente: JEFFERSON GABRIEL NASCIMENTO BRITO, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão atleta, estado civil solteiro, nascido em Campina Grande - PB, no dia 
04/01/1999, reside nte e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
de Souza Brito e de Maria do Socorro Nascimento Brito. A pretendente: ANNIELLY 
SILVA DE MASSENA, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de caixa, estado 
civil solteira, nascida em Nova Cruz - RN, no dia 27/09/1993, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Erivaldo Bento de Massena e de Maria Ivete 
Ferreira da Silva.

O pretendente: DARCIO HENRIQUE LORENÇO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são psicólogo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/01/1955, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dario Lorenço e de 
Arlette Henrique Lorenço. A pretendente: MARILIA CASSIA TEIXEIRA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão contadora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/11/1970, residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo SP, fi lha de Antonio Teixeira 
e de Lazara Marques Teixeira.

O pretendente: MURILLO SANTOS DE MEDEIROS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão narrador, estado civil solteiro, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 
25/09/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Eduardo Fernandes de Medeiros e de Patricia Simone de Araujo Santos. A pretendente: 
KELLY ALESSANDRA DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão assis-
tente fi nanceiro, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/03/1975, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Domingues 
e de Dirce Bertolino Domingues.

O pretendente: MARCOS DIOGO GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
publicitário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1958, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Armando Diogo Gonçalves e de 
Marly dos Santos Gonçalves. A pretendente: LYLIAN ROSE DE MORAIS SOARES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão empresária, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/07/1959, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Waldemar de Oliveira Soares e de Dirce de Morais Soares.

O pretendente: EDUARDO FRANÇOSO DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/02/1973, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Benedicto de 
Andrade e de Faustina Françoso. A pretendente: LUCIANA TIERNO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão diretora escolar, estado civil divorciada, no dia 25/08/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Tierno Sobrinho e de 
Luzbelina Aparecida Gomes Tierno.

O convivente: NACÍSIO LEANDRO DOS PASSOS, de nacionalidade brasileira, profi s-
são taxista, estado civil viúvo, nascido em Carira - SE, no dia 29/10/1952, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Leandro dos Santos Passos e de 
Lionida Maria de Jesus. A convivente: MARIA DE LOURDES CORREIA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão lavradora, estado civil divorciada, nascida em Carira - SE, no dia 
28/0 5/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Delfi no 
Correia e de Senhorinha de Gois.
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FORNECER BELICHE PARA DESCANSO
Empresa pode fornecer beliche para o funcionário realizar o des-
canso, dentro do intervalo de 15min apenas? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE TER FUNCIONÁRIOS TRABALHANDO EM SÃO 
PAULO/SP, EM UM COWORKING E REGISTRÁ-LOS NA FILIAL 
DO RIO DE JANEIRO/RJ, SEM A NECESSIDADE DE ABRIR 
FILIAL EM SÃO PAULO/SP?

Esclarecemos que não há previsão legal expressa neste sentido, 
contudo, pelo fato de não estar este empregado trabalhando em um 
tomador de serviço, e sim em um espaço compartilhado, não orienta-
mos a contratação pelo RJ para prestar serviço em um espaço em SP 
sem que seja uma filial da empresa.

TRANSFERÊNCIA TEMPORÁRIA DE FUNÇÃO
Empresa transferiu funcionária que está gravida para outra função 
durante a gravidez, temos que anotada na CTPS. Quando retornar da 
licença, a empresa é obrigada a retorná-la a exercer a função anterior? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE DE TRABALHO EM CASA
Funcionária estava saindo para trabalhar e caiu na escada do prédio 
onde mora machucou o pé e pegou inicialmente 5 dias de afastamento, 
este acidente se caracteriza acidente de trabalho para abertura de CAT? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE ESTÁ PRÓXIMO DA APOSENTADORIA 
POSSUI ESTABILIDADE?

O empregado usufrui da estabilidade normalmente se houver previsão 
de cláusula específica instituída pelo sindicato em acordo ou convenção 
coletiva de trabalho. Não existe previsão, ainda, dessa estabilidade em 
legislação, nem mesmo na Consolidação, mesmo com as alterações 
introduzidas pela Reforma Trabalhista, em 2017.
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