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A venda consultiva é 

cada vez mais comum 

no varejo.

Quem não quer chegar 
em uma loja e ter um 
consultor de moda à 

disposição para ajudar na com-
binação de cores, nos modelos 
que mais se adequam ao tipo 
de corpo, na composição ideal 
de look? Ou, então, ir até uma 
loja de materiais de construção 
e ter alguém que, por meio do 
multiatendimento, seja pelo 
site ou pelo próprio celular, 
oferece mais informações so-
bre os produtos que mais se 
encaixam com as necessidades 
do projeto de sua casa?

A experiência durante a 
jornada de compras é decisiva 
para o fechamento da venda. 
É por isso que o papel do 
vendedor precisa ser adap-
tado. Faz parte do dia a dia 
do consumidor buscar um 
produto no e-commerce e ir 
até a loja física para completar 
a jornada de compras com 
o auxílio de um profi ssional 
capacitado a atendê-lo, ou 
vice-versa. 

A lógica omnichannel não é 
novidade, mas um fato é certo: 
oferecer um atendimento per-
sonalizado e uma experiência 
diferenciada é um caminho 
sem volta para qualquer seg-
mento de mercado. 

E o que muda para o ven-
dedor? Quais as ferramentas 
necessárias para atuar dentro 
desse novo padrão de negocia-
ção? Nesse processo de vendas 
assistidas, soluções tecnoló-
gicas dão suporte completo 
ao profi ssional da área. Pelo 
próprio celular, o atendente 
acessa o estoque, informações 
e características dos produtos, 
quantidade disponível, enfi m, 

passa a ter acesso rápido de 
toda as lojas da rede. São ga-
nhos para o consumidor e para 
o vendedor. 

A venda assistida omnica-
nal contribui para o controle 
de estoque, flexibiliza os 
fl uxos de saída, permite o 
compartilhamento de opor-
tunidades em todos os canais 
de vendas, possibilita ofertas 
personalizadas, determina 
um melhor fl uxo logístico. 
Entre tantos benefícios, ainda 
reduz tempo de atendimento. 
Com isso, é possível atender 
mais clientes ao mesmo tem-
po, com mais de um carrinho 
por pessoa.

Além do suporte tecnológi-
co, nesse processo de adapta-
ção e maturidade no processo 
de vendas assistidas torna-se 
essencial um mapeamento do 
perfi l do cliente. É preciso co-
nhecer seu histórico, carrinho 
de compras e necessidades 
atuais. Diante de tudo isso, a 
função do vendedor irá muito 
além de uma simples venda, 
uma vez que esse profi ssional 
passará a agregar valor aos 
produtos e à marca, ao fazer 
recomendações de produtos 
e serviços ao cliente de tal 
forma que a experiência seja 
completa. 

Com esse formato de venda, 
o profi ssional se torna um 
elo entre as jornadas digital 
e física, que se completam e 
trazem um novo sentido às 
compras. 

(*) - Publicitária com pós em 
Marketing e Logística, MBA em 

Embalagem e Branding pela ESPM, 
é Manager da FH (Marketing and 

Inside Sales), empresa de tecnologia 
especializada em processos de 

negócios e software (http://www.
fh.com.br).

Um caminho sem volta: 
papel do vendedor 

precisa ser adaptado
Sofi a Alpendre Baldessar (*)
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: MOZART SANTANA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de suporte fi eld, nascido nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 20/10/1993, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Beethoven Andrade de Oliveira 
e de Eugenia Santana de Oliveira. A pretendente: THAIS ARAUJO MARQUES, estado 
civil solteira, profi ssão assistente contabil, nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 
10/02/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre 
Cesar Marques e de Francisca Ivan Araujo Marques.

O pretendente: WAGNER CARUSO, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 27/02/1961, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho Norivaldo Caruso e de Judith de Carvalho Caruso. 
A pretendente: MÁRCIA CRISTINA NATALE, estado civil solteira, profi ssão médica, 
nascida nesta Capital, Aclimação, SP, no dia 09/06/1959, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Natale e de Eugênia Anástacia Kliamca Natale.

O pretendente: PAULO ROBERTO FELIPE JUNIOR, estado civil solteiro, comerciante, nascido 
nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 29/07/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Felipe e de Aurea Alves Coelho. A pretendente: ELISÂNGELA 
DA SILVA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão corretora de imóveis, nascida em Tanabi, 
SP (Registrada em Nova Granada, SP), no dia 27/07/1975, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edilson de Oliveira Martins e de Izabel Rosa da Silva Martins.

O pretendente: PEDRO PAULO DA SILVA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 28/06/1969, residente e domiciliado neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Nelson Pereira e de Marina Valério da Silva Pereira. A 
pretendente: ANA PAULA MATHEUS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 13/01/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Zilton Andrade dos Santos e de Ana Maria Matheus dos Santos.

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: LUCAS WILD DO VALE, de nacionalidade brasileira, designer gráfi co, solteiro, 
nascido no dia (04/12/1986) em São Caetano do Sul - SP, residente e domiciliado no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Teixeira do Vale e de Ana Maria Wild do Vale. 
A pretendente: BEATRI Z GENTA SALERNO, de nacionalidade brasileira, artista plástica, 
solteira, nascida no dia (22/04/1989) em São Paulo - SP, residente  e domiciliada no Jardim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Antonio Salerno e de Maria Beatriz Genta Salerno.

O pretendente: ANDRÉ UTIEL ACCETTURI, de nacionalidade brasileira, administrador,  
soIteiro, nascido no dia (13/02/1986) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lho de José Silverio Accetturi e de Márcia Regina Utiel Accetturi. A 
pretendente: CÍNTIA GENEROSO MOTA, de nacionalidade brasileira, administradora, 
solteira, nascida no dia (14/07/1990) em Sombrio - SC, residente e domiciliada no Itaim 
Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Hilario Luchtemberg Mota e de Benta Generoso Mota.

O pretendente: MARIO SERGIO ROMANCINI, de nacionalidade brasileira, empresário, 
divorciado, nascido no dia (22/11/1965) em Telemaco Borba - PR, residente e 
domiciliado no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Romancini e de Sara 
Maria de Andrade Romancini. A pretendente: CLAUDIA LUIZA DIAS, de nacionalidade 
brasileira, designr de jóias, divorciada, nascida no dia (29/03/1974) em Diadema - SP, 
residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo - SP, fi lha de José Joaquim Dias 
e de Terezinha Aparecida Luiza Dias.

O pretendente: GUILHERME ALVARENGA DE MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia (15/10/1990) em Ribeião Preto - SP, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Aristeu Nildemar de Magalhães e de Sônia 
Alvarenga de Magalhães. A pretendente: ALICE JARUCHE NUNES, de nacionalidade 
brasileira, médica, solteira, nascida no dia (07/02/1983) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Danton Nunes e de Fatima Jaruche.

O pretendente: DIEGO SALVADOR, de nacionalidade brasileira, analista de RH, 
solteiro, nascido no dia (28/11/1986) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Salvador e de Aparecida dos Santos 
Salvador. A pretendente: GIORDANNA QUILICI FIGUEIREDO, de nacionalidade 
brasileira, professora, solteira, nascida no dia (22/03/1992) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Baptista Figueiredo 
Junior e de Thereza Maria de Fátima Quilici Figueiredo.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

O pretendente: MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA RIBAS, de nacionalidade brasileira, 
gestor de implementação, solteiro, nascido no dia 21/06/1984 em Santos - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Carlos Souza Ribas 
e de Roseli Oliveira Ribas. A pretendente: VITORIA BEATRIZ ALVES DE SOUSA, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (29/01/1993) em Resende - 
RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valtir de Sousa e 
de Roseli de Abreu Alves de Sousa.

O pretendente: BERNARDO LOMBARDI GOMES PINTO, de nacionalidade brasileiro, 
empresário, solteiro, nascido no dia (27/05/1988) em Rio de Janeiro -RJ, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Gomes Pinto e de Monica 
Lombardi Ferreira. A pretendente: CAMILA ROZZO MARUYAMA, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (27/10/198 8) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Yocio Maruyama e de Marcia 
Martos Rozzo Maruyama.

O pretendente: TIAGO MATEUS NAZARENO, de nacionalidade brasileira, professor 
de educação física, solteiro, nascido no dia (13/10/1981) em Campinas - SP, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Regina de Fátima Nazareno. 
A pretendente: CARLA BIANCA SAVIANO DA GRAÇA, de nacionalidade brasileira, 
analista de sistemas, solteira, nascida no dia (04/01/1981) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Fernandes da 
Graça e de Mirian Saviano da Graça.

O pretendente: BERNARDO DE GONÇALVES CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia (23/ 10/1987) em Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Epílogo de Gonçalves Campos Junior 
e de Lucia Tereza Silva Campos. A pretendente: LAURA DE OLIVEIRA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (16/12/1991) em Rio de 
Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Augusto de Carvalho Rocha e de Andrea Rocha de Oliveira.

O pretendente: CAIO DE ALMEIDA TELES, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia (20/05/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Teles Borges Filho e de Rosangela Zanforlin 
de Almeida Borges. A pretendente: THAIS GUARDINO VERRI, de nacionalidade 
brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (20/09/1988) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Verri Neto e de Solange 
Antonieta Guardino Verri.

O pretendente: BERNARDO DE GONÇALVES CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido no dia (23/10/1987) em Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliado no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lho de Epílogo de Gonçalves Campos Junior 
e de Lucia Tereza Silva Campos. A pretendente: LAURA DE OLIVEIRA ROCHA, de 
nacionalidade brasileira, advogada, solteira, nascida no dia (16/12/1991) em Rio de 
Janeiro - RJ, residente e domiciliada no Itaim Bibi, São Paulo - SP, fi lha de Fernando 
Augusto de Carvalho Rocha e de Andrea Rocha de Oliveira.

O convivente: MARCELO TURRIN, de nacionalidade brasileira, engenheiro, divorciado, 
nascido no dia (27/04/1957) em São Paulo - SP, residente e domiciliado no Jardim Paulista, 
São Paulo - SP, fi lho de Terzo Turrin e de Leyla de Simone Turrin. A convivente: ELAINE 
CRISTINA FRANCEZE, de nacionalidade brasileira, economista, divorciada, nascida no 
dia (03/11/1968) em São Paulo - SP, residente e domiciliada no Jardim Paulista, São Paulo 
- SP, fi lha de Francisco Antonio Franceze e de Cleide Julia da Silva Gomez Franceze. 
Obs.: Conversão de união estável em casamento.

O pretendente: ALAN DOURADO BARSI, de nacionalidade brasileira, engenheiro, solteiro, 
nascido no dia (18/07/1987) em Fortaleza - CE, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Lopes Barsi e de Francisca Ursula Dourado Barsi. 
A pretendente: NATACHA GADELHA ROCHA, de nacionalidade brasileira, servidora, 
solteira, nascida no dia (27/ 12/1986) em Fortaleza - CE, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Sá Rocha e de Maria Aldeisa Gadelha Rocha.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA LEITE, de nacionalidade brasileiro, bancário, solteiro, 
nascido no dia (06/11/1986) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Arquimedes Leite e de Maria da Silva Leite. A pretendente: 
MARIANA ANDRADE PACCINI, de nacionalidade brasileira, médica, solteira, nascida 
no dia (03/10/1989) em Alfenas - MG, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Umberto Paccini e de Lenira Batista de Andrade Paccini.

O pretendente: FERNANDO CAGNONI ABRAHÃO DUTRA, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido no dia (25/05/1982) em Vargem Grande do Sul - 
SP, residente e domiciliado na Vila Olímpia, São Paulo - SP, fi lho de Fernando Antônio 
Abrahão Dutra e de Maria de Lurdes Carril Cagnoni Dutra. A pretendente: THAIS 
CHAHINE BAIÃO, de nacionalidade brasileira, empresária, solteira, nascida no dia 
(05/01/1991) em São Paulo - SP, residente e domiciliada na Vila Olímpia, São Paulo - 
SP, fi lha de Carlos Filipe Dias Baião e de Darli Chahine.

O pretendente: WALDYR DA SILVA PRADO NETO, de nacionalidade brasileira, 
empresário, divorciado, nascido no dia (28/01/1970) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldyr da Silva Prado Junior 
e de Thais Helena Machado Campos. A pretendente: CRISTIANE MARIA VAIANO 
ALLEGRETTI, de nacionalidade brasileira, cirurgiã dentista, solteira, nascida no dia 
(29/05/1973) em São Paulo - SP, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, fi lha de José Carlos Perrone Allegretti e de Nereide Regina Vaiano Allegretti.

O pretendente: MÁRCIO CHAVES PEDRO MARQUES, de nacionalidade brasileira, médico, 
solteiro, nascido no dia (31/01/1976) em Juiz de Fora - MG, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Márcio Antonio Marques e de Martha Maria Chaves 
Pedro Marques. A pretendente: BIANCA QUEIROZ PRADO, de nacionalidade brasileira, 
médica, solteira, nascida no dia (15/06/1988) em Brasília - DF, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Silveira da Silva Prado e de Claudia Queiroz Prado.

O pretendente: VINICIUS BARREIRO FUNICELLI, estado civil solteiro, profi ssão en-
genheiro, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 05/04/1982, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaias Riva Funicelli e de Miriam 
Barreiro Funicelli. A pretendente: CAROLINE APARECIDA FERNANDES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em nesta Capital, Cerqueira César, 
SP, no dia 13/06/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Dorival Fernandes da Silva e de Eli Boschine da Silva.

O pretendente: RENATO MAIA DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão açougueiro, 
nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia 30/12/1971, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Gomes de Souza e de Marly Maia Pacheco. A pretendente: 
FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de lim-
peza, nascida em Serra de São Bento, Comarca de São José de Campestre, RN, no dia 
22/09/1962, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino 
José dos Santos e de Rita Luiza de Pontes.

O pretendente: FELIPE DOMINGUEZ, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, no dia 05/04/1995, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Ovidio Carlos Dominguez e de Rosy Correia de Melo 
Dominguez. A pretendente: ANA BEATRIZ MARIANO GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão terapeuta ocupacional, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 07/06/1996, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Gonçalves 
e de Maria Ines Mariano Gonçalves.

O pretendente: FERNANDO TAVARES DOS SANTOS, esta do civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 21/04/1983, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Marivan Tavares dos Santos e 
de Fatima Aparecida dos Santos. A pretendente: NATHÁLIA TOLEDO SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no 
dia 21/07/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge 
Silva Santos e de Simone Apareicda Toledo.

O pretendente: TIAGO MARTINS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão progra-
mador, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 12/09/1985, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Martins de Almeida e de Maria de Lourdes 
Martins de Almeida. A pretendente: ANA CRISTINA FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão secretária, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 16/08/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Helena Vicente Ferreira.

O pretendente: GEORGE REIS DE CARVALHO, estado civi l solteiro, profi ssão con-
sultor de T.I., nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 23/05/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Batista de Carvalho e de 
Marleide José Reis de Carvalho. A pretendente: IOLANDA LUIZA GONÇALVES, estado 
civil solteira, profi ssão analista de projetos, nascida em São Bernardo do Campo, SP, 
no dia 04/11/1986, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Rafael Aparecido Gonçalves e de Ana Luiza Gonçalves.

O pretendente: MÁRCIO SCAVASSA DA COSTA, estado civi l solteiro, profi ssão 
programador, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 07/11/1986, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Joaquim da Costa e de 
Celia Maria Scavassa da Costa. A pretendente: SILVIA HITOMI TERUYA, estado civil 
solteira, profi ssão artesã, nascida nesta Capital, Perdizes, SP (1º Subsdistrito), no dia 
09/06/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Kiyomasa 
Teruya e de Kyoko Yoneda Teruya.

O pretendente: LEANDRO VELA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Vila Guilherme, SP, no dia 06/06/1986, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Cesar Barbosa e de Heliana Vela. A 
pretendente: JOYCE MICAELLY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em Garanhuns, PE (registrada na 2ª zona de Garanhuns, PE), no dia 05/09/1988, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Albenicia da Silva.

O pretendente: EDGAR DE MENEZES DREGER, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 29/01/1995, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Dreger da Silva e 
de Rosimari de Menezes. A pretendente: ISABELLA LIMA, estado civil solteira, pro-
fi ssão tecnica de enfermagem, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 
08/01/1997, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
de Araujo Lima e de Eli Noemi de Brito Lima.
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Os herdeiros do norte-a-
mericano Sam Walton 
lucraram US$ 70 mil 

por minuto, US$ 4 milhões 
por hora e US$ 100 milhões 
por dia. O Walmart arrecada 
US$ 514 bilhões por ano gra-
ças aos mais de 11 mil pontos 
de venda em todo mundo. 
A holding da família, Walton 
Enterprises, controla metade 
da rede varejista.

Na segunda colocação apare-
ce os Mars, dona da fabricante 
de chocolates que carrega o so-
brenome da família. De acordo 
com a “Bloomberg”, a fortuna 
deles é de US$ 126,5 bilhões. 
Já na terceira posição está os 
Kochs, que tem um patrimônio 
de US$ 124,5 bilhões.

A única representante italia-
na na lista é a família Ferrero. 
Com uma fortuna de US$ 29,8 
bilhões, os donos da fabricante 
do creme de avelãs Nutella 
ocupam a 25ª colocação.

Confi ra quem são as famílias 
mais ricas do mundo

Com uma fortuna de US$ 190,5 bilhões, a família Walton, dona da rede de supermercados Walmart, 
fi cou no topo da lista das famílias mais ricas do mundo, segundo a agência “Bloomberg”

A família Walton, dona da rede de supermercados Walmart, fi cou no topo da lista. 

O Supremo Tribunal Federal 
(STF) acaba de autorizar a 
extradição para a Espanha de 
Carlos García Juliá. O extremis-
ta de ultradireita foi condenado 
a 193 anos de prisão pelo as-
sassinato de cinco advogados 
em 1977. García Juliá tinha 24 
anos e era militante do partido 
ultradireitista Fuerza Nueva 
quando participou do chama-
do “massacre de Atocha”, no 
centro de Madri, em janeiro 
de 1977. 

Na ocasião, um comando 
armado invadiu um escritório 
de advocacia e disparou contra 
um grupo de advogados traba-
lhistas de esquerda. Cinco deles 
morreram no atentado. Conde-
nado a 193 anos de detenção 
em 1980, o espanhol fugiu do 

país europeu em 1991, após ter 
obtido a liberdade condicional. 
Antes de desembarcar no Brasil, 
García Juliá fi cou refugiado em 
diversos países sul-americanos, 
como Bolívia, Chile, Argentina, 
Paraguai e Venezuela.

Segundo a Polícia Federal 
(PF), o espanhol morava no 
bairro da Barra Funda, em São 
Paulo, e trabalhava como moto-
rista do Uber. O espanhol ainda 
vivia com uma identidade falsa. 
A pedido da procuradora-geral 
da República, Raquel Dodge, o 
García Juliá foi detido pela PF em 
dezembro. Ela ainda destacou 
que “não se verifi ca que o pedido 
de extradição foi apresentado 
com a fi nalidade de perseguir 
ou punir o extraditando por 
opiniões políticas” (ANSA).

Confi ra a lista:
1-  Walton - Empresa: Walmart 

- Fortuna: US$ 190,5 bilhões
2-  Mars - Empresa: Mars - US$ 

126,5 bilhões
3- Koch - Empresa: Indústrias 

Koch -  US$ 124,5 bilhões
4- Al Saud - Empresa: N/A - 

US$ 100 bilhões

5- Wertheimer - Empresa: 
Chanel - US$ 57,6 bilhões

6-  Hermes - Empresa: Her-
mes - US$ 53,1 bilhões

7- Van Damme, De Spoelber-
ch, De Mevius - Empresa: 
Anheuser-Busch InBev - 
US$ 52,9 bilhões

8- Boehringer, Von Baumba-

ch - Empresa: Boehringer 
Ingelheim - US$ 51,9 
bilhões

9- Ambani - Indústrias Relian-
ce - US$ 50,4 bilhões

10- Cargill, MacMillan - Em-
presa: Cargill - US$ 42,9 
bilhões (ANSA).

Extradição de espanhol condenado por matança
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