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“O problema com 
o mundo é que 
os estúpidos são 
excessivamente 
confi antes, e os 
inteligentes são 
cheios de dúvidas”.
Bertrand Russell (1872/1970)
Filósofo e matemático inglês
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Até segunda-feira (7), 
a Petrobras já havia 
recolhido 133 tonela-

das de resíduos contamina-
dos pela mancha de óleo de 
origem indeterminada que 
atinge diversas praias do 
Nordeste. Segundo o Ibama, 
o material oleoso é petróleo 
cru que, desde o dia 2 de 
setembro, se espalhou por 
nove estados nordestinos 
(Alagoas, Bahia, Ceará, Ma-
ranhão, Paraíba, Pernam-
buco, Piauí, Rio Grande do 
Norte e Sergipe).

Ontem (8), ao participar 
de uma audiência pública 
realizada pela Câmara, o 

Petrobras recolhe mais 
de 133 toneladas de 
resíduo oleoso de praias

presidente da Petrobras, 
Roberto Castello Branco, 
disse que análises labora-
toriais confirmaram que a 
substância não provém da 
produção da estatal petro-
lífera. “Nossos laboratórios 
analisaram 23 amostras e, 
em nenhuma delas, pode-
-se afirmar tratar-se de óleo 
produzido ou comercializado 
pela Petrobras”, disse. “Até 
agora, é um fenômeno muito 
estranho. Não há sinais de 
que esteja retrocedendo. É 
um desastre realmente muito 
preocupante para todos nós”, 
acrescentou Castello Branco.

Também ontem, o presiden-

te Jair Bolsonaro disse que o 
óleo pode ter sido despejado 
‘criminosamente’. “É um 
volume que não está sendo 
constante. Se fosse de um 
navio que tivesse afundado 
ainda estaria saindo óleo. 
Parece que, criminosamente, 
algo foi despejado lá”, disse  ao 
deixar o Palácio da Alvorada, 
após reunião com o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles, que comentou o volu-
me de material já recolhido 
pela Petrobras, ao explicar 
que o movimento do óleo tem 
sido de ida e volta do mar para 
a costa. “Nosso papel é agir 
rápido para retirar aquilo que 

O material oleoso é petróleo cru que se espalhou por nove estados nordestinos. Análises 

laboratoriais confi rmaram que não provém da produção da estatal petrolífera.

está em solo”, disse o ministro. 
Bolsonaro destacou que o 

óleo não é produzido e nem 
comercializado no Brasil e que 

há uma suspeita sobre o seu 
país de origem. Porém, voltou 
a dizer que essa é uma informa-
ção reservada. “Eu não posso 

acusar um país e vai que não é 
aquele, eu não quero criar um 
problema com outros países”, 
disse (ABr).

Uma das maiores manifesta-
ções religiosas do Brasil, o Círio 
de Nazaré começou ontem (8), 
em Belém. A expectativa é que, 
até o fi m do mês, o evento atraia 
83 mil turistas que prestigiarão a 
procissão que, entre moradores 
da região e de fora, costuma reu-
nir milhões de pessoas. Em 2018, 
só a principal das 12 romarias em 
homenagem a Nossa Senhora de 
Nazaré reuniu cerca 2 milhões de 
turistas e romeiros. O Dieese cal-
cula que, este ano, o evento mo-
vimentará em torno R$ 1 bilhão, 
benefi ciando principalmente a 
hotelaria e o comércio local.

Para garantir a tranquilidade, 
um forte esquema foi montado. 
Em sua página na internet, a 
prefeitura de Belém informa 
que mais de 25 mil servidores 
de órgãos municipais, estaduais 
e federais, incluindo das Forças 

Armadas, atuarão de forma in-
tegrada até o fi m do mês para 
garantir a segurança e organiza-
ção ao longo dos trajetos – que 
incluem uma procissão fl uvial e 
uma moto romaria, entre outras 
manifestações de fé.

O videomonitoramento será 
acompanhado do Centro In-
tegrado de Operações para 
que, em caso de necessidade, 
o agente de segurança mais 
próximo do local da ocorrência 
possa ser acionado e atue de 
forma rápida. Apesar do apa-
rato de segurança, a Guarda 
Municipal de Belém recomenda 
que os romeiros evitem usar 
celulares e outros objetos que 
chamem a atenção, e que, em 
situação de perigo, não reajam 
e, tão logo seja possível, pro-
curem um agente público ou 
liguem 153 (ABr).

O Dieese calcula que o evento movimentará R$ 1 bilhão, 

benefi ciando  a hotelaria e o comércio local.

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, e secretário de 

Educação do MEC, Ariosto Antunes.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, não descartou 
que a divisão dos recursos do 
leilão do pré-sal, seja feita por 
meio de um projeto de lei. Há 
disputa entre governadores 
sobre a divisão dos recursos, 
já que o critério utilizado na 
PEC leva em conta o Fundo 
de Participação dos Estados 
(FPE), que privilegia as regiões 
Norte e Nordeste.

Maia disse que vai conversar 
com líderes partidários e com 
o presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, na busca de um 
acordo. Um projeto tem tra-
mitação mais acelerada que 
uma PEC, o que resolveria de 

Rodrigo Maia: “o que eu 

discordo é que se faça a 

divisão por MP”.

Wilson Dias/ABr
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A Câmara dos Deputados 
da Itália aprovou ontem (8), 
de maneira definitiva, um 
projeto de reforma constitu-
cional que reduz o número de 
parlamentares em 36%. Com 
um placar de 553 a 14, além 
de duas abstenções, a medida 
teve o apoio tanto do governo 
quanto da oposição. A proposta 
era uma bandeira do populista 
Movimento 5 Estrelas (M5S). 

“É o dia que esperávamos 
desde sempre. Com o ‘sim’ 
transversal das forças políticas 
à redução dos parlamentares, o 
M5S faz história neste país, es-
crevendo uma estupenda página 
de democracia”, comemorou o 
subsecretário da Presidência 
do Conselho dos Ministros, 
Riccardo Fraccaro, expoente 
do Movimento 5 Estrelas e 

autor da reforma. “É um passo 
concreto para reformar nossas 
instituições. Para a Itália, é uma 
jornada histórica”, reforçou o 
premier Giuseppe Conte. 

A quantidade de deputados 
passará de 630 para 400, en-
quanto a de senadores cairá 
de 315 para 200. A medida 
também reduz o número de 
parlamentares eleitos no ex-
terior de 18 (12 deputados e 
seis senadores) para 12 (oito 
deputados e quatro senadores). 
Ainda não se sabe como será a 
nova distribuição de represen-
tantes da comunidade italiana 
nos outros países. Atualmente, 
a América do Sul conta com 
quatro deputados, incluindo os 
ítalo-brasileiros Luis Roberto 
Lorenzato e Fausto Longo, e 
dois senadores (ANSA).

Parlamentares italianos comemoram aprovação de projeto que 

reduz número de assentos no Legislativo.

O acordo para distribuir de 
forma igualitária os recursos 
do leilão da cessão onerosa do 
pré-sal, entre estados e muni-
cípios, está bem avançado no 
Congresso. A informação foi 
dada pelo recém-eleito presi-
dente nacional do MDB, o depu-
tado federal Baleia Rossi (SP), 
que se reuniu ontem (8) com 
o presidente Jair Bolsonaro.    

“Existe já um pré-acordo, 
que está bastante avançado, 
de 15% para os municípios, 
de 15% para os estados, e eu 
entendo que esta é uma divisão 
justa, uma divisão boa, que o 
governo federal acaba ajudan-
do os estados e municípios e 
também fi ca com uma parte 
signifi cativa. Esse é um bom 
entendimento para todos”, 
afi rmou a jornalistas após a 

ANSA

Adema/Governo de Sergipe

Recém-eleito 

presidente 

nacional do MDB, 

Baleia Rossi.

Hélio Alef/GP1

O Ministério da Educação 
(MEC) vai ofertar mais 1,5 
milhão de vagas em educação 
profi ssional e tecnológica até 
2023. O aumento das vagas 
faz parte do programa Novos 
Caminhos, lançado ontem (8). 
Com o programa, as atuais 1,9 
milhão de vagas passarão para 
3,4 milhões em todo o país, 
representando um aumento de 
80%. O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, assinou 
quatro portarias para dar an-
damento ao programa.

O objetivo é acabar com pre-
conceitos em relação a cursos 
técnicos e melhorar a qualifi -
cação dos profi ssionais. Essas 
vagas deverão ser ofertadas 
tanto no ensino médio quanto 
para jovens e adultos que já 
estão fora da escola. A pasta 
vai articular, também, a oferta 
dos cursos com a demanda do 
mercado.  O programa prevê 

MEC abrirá 1,5 milhão de vagas em 
educação profi ssional e tecnológica

21 mil vagas para formação de 
professores de ciências e de 
matemática.

Serão reconhecidos mais de 
11 mil diplomas de pessoas que 
concluíram a formação técnica, 
desde 2016, mas não tinham 
chancela da pasta por conta 
da ausência de ordenamento 
jurídico.

O MEC criará um escritório 
para atuar na articulação entre 
os setores público e privado. 
Esse escritório deverá esti-
mular a pesquisa aplicada, a 
inovação e a iniciação tecno-
lógica. Serão lançados editais 
para estudantes, professores 
e pesquisadores com investi-
mento total de R$ 60 milhões 
até 2022. Além disso, a pasta 
anunciou a criação de cinco 
polos de inovação nos institutos 
federais voltados para em-
preendedorismo e pesquisas 
aplicadas.

uma série de ações, que incluem 
mudanças na regulação da ofer-
ta de cursos técnicos, formação 
de professores e ampliação de 
cursos profi ssionais e técnicos. 

A meta da pasta também é a 
de preparar 40 mil professores 

da rede pública até 2022 com 
aulas sobre atualização tecno-
lógica, técnicas pedagógicas 
voltadas para a educação pro-
fi ssional, empreendedorismo e 
orientação vocacional e profi s-
sional. Serão abertas também 

Itália aprova redução de 
um terço no número

de parlamentares

Começou a programação do 
Círio de Nazaré em Belém

Acordo para cessão 
onerosa ‘está avançado’ 

no Congresso

Maia: projeto poderá 
defi nir divisão de 
verbas do pré-sal

maneira mais rápida a disputa 
entre os estados sobre os re-
cursos. A divisão dos recursos 
do pré-sal também poderá 
destravar a análise da reforma 
da Previdência no Senado.

“Esse encaminhamento [via 
projeto] é possível. O que eu 
discordo é que se faça [a divisão 
dos recursos] por MP. Qualquer 
outra construção que respeite 
o Parlamento terá o acordo 
dos líderes e da Presidência da 
Câmara”, disse Maia, ao desta-
car que a proposta precisa ter 
apoio das duas Casas e tem de 
atender os interesses de esta-
dos do Sul, Sudeste e Centro-
-Oeste, não contemplados com 
a divisão dos 15% dos recursos 
pelo Fundo de Participação dos 
Estados.

“No Senado, o Norte e o Nor-
deste têm maioria. Na Câmara, o 
Sul, o Sudeste e o Centro-Oeste 
têm maioria. Se não construir 
um acordo, as coisas não vão 
caminhar”, disse Maia, ao avaliar 
que o apoio das três regiões não 
contempladas pelo FPE, que rei-
vindicam recursos para compen-
sar as perdas com desonerações 
de exportações previstas na Lei 
Kandir, é fundamental para o 
equilíbrio na divisão dos recursos 
(Ag.Câmara).

reunião no Planalto. Segundo 
Rossi, Bolsonaro concorda com 
essa proposta. “O presidente 
está absolutamente tranquilo 
no sentido de ajudar nessa 
composição”, acrescentou. 

Firmado pela Petrobras e a 
União em 2010, o contrato de 
cessão onerosa garantia à estatal 
explorar 5 bilhões de barris de 
petróleo em áreas do pré-sal pelo 
prazo de 40 anos. Em troca, a 
empresa antecipou o pagamento 
de R$ 74,8 bilhões ao governo. 
Os excedentes são os volumes 
descobertos de petróleo, que 
ultrapassam os 5 bilhões de 
barris inicialmente estipulados. 

É o percentual de divisão 
desse recurso que precisa ser 
aprovado pelo Congresso. “Vou 
trabalhar junto com o presiden-
te [da câmara] Rodrigo Maia, 
com os demais líderes, para 
que a gente possa buscar um 
entendimento, uma solução, 
para que o mais rápido possível a 
gente possa votar a cessão one-
rosa, para que os prefeitos e os 
governadores possam receber 
recursos para investir nas suas 
prioridades”, afi rmou Rossi, ao 
adiantar que, com relação à re-
forma tributária, “Vamos buscar 
um entendimento, precisa ter 
um grande diálogo” (ABr).

Nobel de Física
Os estudos no campo do Cosmos 

de James Peebles, por um lado, e 
de Michel Mayor e Didier Queloz, 
por outro, foram premiados ontem 
(8), em Estocolmo, com o Nobel 
da Física. Eles dividirão o prêmio 
equivalente a R$ 3,72 milhões. 
Peebles é canadense e os outros 
dois cientistas nasceram na Suíça. 
O prêmio foi atribuído aos três 
cientistas por novas teorias em 
cosmologia e pela descoberta do 
planeta extra-sistema solar na 
órbita de uma estrela como o Sol.
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Marketing 4.0: como 
criar uma carreira

de sucesso?
As profi ssões estão 

mudando a uma 

velocidade exponencial, 

demandando 

atualizações constantes

No marketing, isso não 
seria diferente. Com 
um consumidor cada 

vez mais bem informado, as 
relações com as marcas, defi ni-
tivamente, não são mais como 
eram antigamente. De acordo 
com Phillip Kotler, um dos 
maiores gurus do marketing, a 
área vem passando por profun-
das transformações. Segundo 
ele, o chamado marketing 1.0, 
que surgiu logo após a revolu-
ção industrial, fi cou conhecido 
como a “era dos produtos”.

Nela, eram os clientes que 
precisavam se adaptar aos 
produtos. As empresas faziam 
poucos esforços para atender 
às necessidades do consumi-
dor. Já o marketing 2.0 marcou 
o período em que as empresas 
começaram a se preocupar 
mais com os consumidores. 
Com o crescimento da con-
corrência, o cliente começou 
a ter mais opções de escolha. 
Depois, surgiu o marketing 
3.0, reconhecido como a “era 
do valor”. 

Nessa fase, o marketing 
estava sustentado sobre três 
pilares: colaboração, cultura 
e espiritualidade. Esse modelo 
tinha como foco os valores e 
entendia o consumidor como 
um ser humano. Logo, ele de-
veria estar totalmente atrelado 
ao planejamento estratégico da 
empresa. Mais recentemente, 
o próprio Kotler cunhou o 
termo marketing 4.0, que tem 
sido chamado de a “era da 
sociedade criativa”.

Segundo ele, as empresas 
continuarão a fazer o marke-
ting tradicional, centrado na 
TV e na mídia impressa, mas 
também centrando seus esfor-
ços e recursos no marketing 
digital, representado pelas 
mídias sociais e navegação mo-
bile. As empresas vão precisar 
saber como misturar e conec-
tar o marketing tradicional ao 
marketing online. 

E é nesse contexto que surge 
a necessidade de atualização 
desse profi ssional, que deve 
ser capaz de criar uma ponte 
entre os consumidores e as 
marcas, aumentando a cone-
xão e o engajamento entre eles. 
O profi ssional de marketing 
4.0 deve ter um perfi l mais 
estratégico, sendo capaz de 
circular por várias áreas. Hoje, 
a comunicação entre os depar-
tamentos é muito mais fl uída. 

Isso quer dizer que esse pro-
fi ssional vai lidar diretamente 
com diversas áreas, tendo que 
circular com facilidade entre os 
setores de tecnologia, fi nanças, 
logística e muitas outras, de-
vendo desempenhar um papel 
mais estratégico e abrangente 

do que no passado. Estar aten-
to a tudo o que acontece se 
tornou um fator imprescindível 
e de sobrevivência dentro das 
organizações.

Por esse motivo, quem de-
seja sustentar uma carreira 
de sucesso no marketing 4.0 
precisa estar sempre apren-
dendo. É preciso ser inquieto 
e buscar atualização constante. 
Não é possível saber tudo, mas 
é preciso sempre observar o 
que faz mais sentido para a 
sua profi ssão e para os seus 
objetivos de crescimento. 
Participar de lives, webinars, 
fóruns de discussão, ler livros 
e ouvir podcasts sobre os cases 
do momento pode ser muito 
interessante.

A educação formal, como 
cursos de graduação e espe-
cialização, ainda são importan-
tes, mas eles já não são mais 
as únicas alternativas. Hoje, 
a própria internet oferece 
muitas opções de conteúdo 
pago e gratuito. Além disso, 
existem muitos cursos de 
curta duração, que ajudam na 
busca por conhecimentos mais 
técnicos e específi cos, já que 
a própria universidade, muitas 
vezes, não tem conseguido 
acompanhar as novas neces-
sidades que o mercado tem 
demandado dos profi ssionais 
de marketing.

A troca de ideias também 
é imprescindível. Faça ben-
chmarking. Marque cafés 
e almoços com colegas de 
profi ssão. Descubra o que as 
outras empresas e os outros 
profi ssionais da sua área es-
tão fazendo. Normalmente, 
as pessoas têm muito receio 
de compartilhar informações, 
mas é importante mostrar um 
pouco do seu negócio e estar 
aberto para conhecer o que 
está sendo implementado em 
outras empresas. Contextos di-
ferentes ajudam na oxigenação 
das ideias. No fi m, todos saem 
ganhando.

É importante que o pro-
fi ssional de marketing 4.0 se 
perceba como um agente de 
mudanças. Não basta mais 
ser um especialista em sua 
área de atuação. É preciso ser 
generalista, saber conectar in-
formações de áreas diferentes. 
A multidisciplinariedade ajuda 
a desenvolver visões mais 
apuradas. No fundo, o que o 
novo profi ssional de marke-
ting mais precisa ter é garra, 
determinação, curiosidade e 
força de vontade. 

O sucesso chega para aquele 
que sabe aplicar seus aprendi-
zados de uma maneira estraté-
gica, envolvendo a companhia 
como um todo.

(*) - É formado em administração de 
empresas, com experiência na área 

de marketing e vendas e headhunter 
na Trend Recruitment, boutique 
de recrutamento e seleção para 

marketing e vendas
(www.trendrecruitment.com/pt).

Felippe Virardi (*)
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News@TI
Conecta Startup Brasil prorroga inscrições
para startups e empreendedores
@O Programa Conecta Startup Brasil prorrogou até 13 de outu-

bro o prazo de inscrição para a chamada que selecionará 100 
equipes empreendedoras e startups em estágio inicial (early stage) 
interessados em desenvolver o seu negócio por meio de uma ação 
integrada de capacitação, mentoria com profi ssionais de mercado, 
conexão com empresas e networking. Os empreendedores interes-
sados podem participar gratuitamente do programa de capacitação 
na plataforma de EAD do Conecta Startup Brasil no endereço www.
cursos.conectastartupbrasil.org.br.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

A solução para sua startup 
está em outra startup

É fato que a transformação digital já chegou ao RH. Processos manuais começam a ser substituídos 
gradativamente por softwares e ferramentas de gestão. E os benefícios vão muito além da automatização 
dos processos burocráticos

(*) Rafael Coelho

Todo mundo conhece os hubs de 
inovação. Aqueles espaços que 
reúnem várias startups e atraem 

grandes companhias e investidores para 
fazer networking e fechar negócios. De 
um lado, as empresas nascentes esperam 
obter recursos para crescer rapidamente. 
De outro, as gigantes almejam incorporar 
a tecnologia desenvolvida para garantir 
a própria evolução e, por que não?, sua 
sobrevivência no mercado.

Nessa dinâmica, naturalmente, muitas 
companhias começaram a adquirir startups. 
Mas muitas delas começaram a fazê-lo de 
forma a se tornarem, elas próprias, hubs 
de inovação. Não no sentido tradicional do 
espaço físico cheio de empresas, mas sim 
em relação ao conceito.

Em 2013, a Monsanto, gigante global na 
área de agricultura e biotec-
nologia, comprou a Climate, 
então uma startup americana 
de previsão meteorológica, 
por US$ 930 milhões. A transa-
ção, inclusive, fez da Climate o 
primeiro (quase) unicórnio no 
segmento de agritech. Até aí, 
uma bela história de sucesso. 
Mas a coisa fi ca ainda mais 
interessante quando olhamos 
para dinâmica estabelecida a 
partir da aquisição.

A Climate passou a permitir 
que outras startups se plugas-
sem a ela via API (Application 
Programming Interfaces). 
Dessa forma, qualquer pro-
dutor rural que tivesse acesso 
a Climate, teria acesso às 
demais. Um bom negócio para 
todas as partes envolvidas. 
Para a Climate, uma maior 
variedade de soluções em 
seu ambiente. Para as startups, muitas 
oportunidades. Tudo sob o guarda-chuva 
da Monsanto.

Naquele momento, isso fez muito sen-
tido. A possibilidade de se conectar ao 
ecossistema de uma grande companhia 
era importante para as startups. E ainda 
é. Entretanto, nos últimos anos, o movi-
mento de descentralização no mundo dos 
negócios permitiu que pequenas empresas 
caminhassem independentes das grandes 
corporações.

O segmentos bancário e de blockchain 
talvez sejam dos mais expressivos nesse 
sentido. Com tecnologia, redução das 
burocracias e olhar atento às lacunas do 
mercado, muitas fi ntechs ganharam espaço 

e passaram a concorrer diretamente com 
grandes bancos. Em alguns casos, em pé 
de igualdade, haja vista a revolução pro-

vocada pelo Nubank (hoje 
um unicórnio) na indústria 
de cartões de crédito.

O fato é que as transforma-
ções se estenderam por todas 
as áreas. A cada dia, surgem 
novos modelos para atender 
demandas específi cas, muitas 
vezes negligenciadas pelas 
grandes corporações. Há um 
cenário de autonomia para 
que as pequenas empresas 
cresçam, mas nem sempre as 
condições são completamen-
te favoráveis ou os recursos 
necessários estão disponíveis.

E se as startups se conec-
tassem a outras startups para 
crescer?

Talvez não pareça tão 
produtivo, mas é sim. Recen-
temente, a Grin (startup de 
patinetes elétricos) se uniu 
a Yellow (de bicicletas e pati-
netes elétricos) para formar a 

Grow. Ao unir forças, as duas empresas, ini-
cialmente concorrentes, levantaram US$ 
150 milhões em investimento e ganharam 
fôlego para alcançar o objetivo de se tornar 
a principal plataforma de mobilidade da 
América Latina, competindo com a Lime 
(startup americana do mesmo segmento) e 
com o Uber. Agora, a Grow estuda oferecer 
novos modelos de transporte comparti-
lhado, como skooters e carros elétricos, 
e, em breve, deve disponibilizar o aluguel 
de bicicletas elétricas.

Ainda no ramo de mobilidade, podemos 
mencionar a parceria entre a 99 (aplicativo 
de serviços de transporte) e a Hitech Elec-
tric (startup de veículos elétricos). Juntas, 
as duas empresas promoveram um piloto 

para testar a viabilidade de oferecer corridas 
em carros elétricos recarregáveis na tomada, 
muito mais ecológicos e econômicos.

Mas há um outro tipo de conexão bem 
mais comum e que remete, de certa forma, 
ao modelo adotado pela Climate, lá atrás. 
Trata-se da API Economy, que, como o 
próprio nome sugere, se baseia em integra-
ções via APIs. As startups se plugam aos 
serviços de outras startups para viabilizar 
seu negócio.

Imagine, por exemplo, um e-commerce. 
Para possibilitar a transação, essa em-
presa utiliza uma plataforma de meios de 
pagamento, como Paypal ou Pagseguro. 
Já para realizar a entrega, se conecta a 
um serviço como Loggi e Rappi, que, por 
sua vez, está integrado a uma tecnologia 
de geolocalização, como Waze ou Google 
Maps. A chave do sucesso está na cadeia 
de conexões.

Aqui na Agronow, o caso é o mesmo. 
Temos várias startups parceiras que usam 
nossos dados e vice-versa. Avançamos 
juntos, já que nossos objetivos são (quase 
sempre) os mesmos: crescer e atender 
nossos clientes da melhor forma possível. 
Se não temos um determinado dado, por 
que não recorrer a um colega do mercado?

De certa forma, o conceito de hubs 
continua valendo, mas é muito mais fácil 
se plugar a outra startup.

A descentralização e a colaboração serão 
responsáveis pelos maiores avanços nos 
ecossistemas de inovação. Vale a pena 
olhar ao redor com atenção. Talvez aquela 
concorrente seja, na verdade, uma aliada. 
Talvez uma outra startup tenha a solução 
necessária para levar seu negócio adiante.

Que tal ampliar suas conexões?

(*) Rafael Coelho é CEO da Agronow, empresa de 
tecnologia de satélites para monitoramento de 

safras e áreas agrícolas

Unsplash

 De um lado, 
as empresas 
nascentes 
esperam 
obter recursos 
para crescer 
rapidamente. 
De outro, as 
gigantes almejam 
incorporar 
a tecnologia 
desenvolvida 
para garantir a 
própria evolução 
e, por que não?, 
sua sobrevivência 
no mercado.

Atualmente, o Brasil tem mais de 
um celular por habitante. A Fundação 
Getúlio Vargas realizou neste ano a 30ª 
Pesquisa Anual de Administração e 
Uso de Tecnologia da Informação nas 
Empresas e os dados mostram que no 
Brasil há mais de 230 milhões de celu-
lares ativos. Quando se fala em outros 
dispositivos, como tablets, notebooks e 
computadores, a pesquisa mostrou que 
o país atingiria, em 2019, a marca de 
420 milhões de aparelhos digitais ativos.

Dados da Pesquisa Paradigma Digital, 
realizada pela Talenses e Digital Hou-
se, mostrou que 85% das empresas de 
serviço estão em busca de profi ssionais 
digitais. Segundo a pesquisa, a procura 
vai além de pessoas com habilidades 
tecnológicas, e está relacionada também 
com a transformação digital do mercado 
de trabalho. Dentre as profi ssões que 
têm sofrido mudanças drásticas em 
relação às suas funções, destaca-se a 
do corretor de imóveis.

A tecnologia é uma aliada à atuação 
do corretor de imóvel, ajudando-o a 
se conectar com os clientes e ofere-
cendo mais agilidade no dia a dia. O 

empresário Paulo Roberto de Oliveira é 
um exemplo. Com mais de 20 anos de 
experiência no ramo imobiliário, Paulo 
sempre procurou sistematizar seus 
processos, acreditando que era a forma 
mais prática de executar seu trabalho. 
Devido a uma necessidade de tornar 
o processo mais ágil e competitivo no 
mercado imobiliário, desenvolveu o 
Avalion - sistema online de avaliação 
imobiliária, que auxilia os profi ssionais a 
terem mais agilidade em seus processos, 
seja em pesquisa, angariação, opinião, 
análise ou avaliação de determinado 
imóvel de forma organizada. “O Avalion 
foi desenvolvido pela necessidade de 

deixar o processo mais ágil e otimizado. 
O que antes demorava dois dias para 
ser elaborado, hoje leva algumas horas. 
Em mais de 50 dias, temos mais de 700 
usuários cadastrados”, afi rma.

No Brasil, ainda há pessoas consi-
deradas analógicas, ou seja, aquelas 
pessoas que permanecem resistentes 
ao uso das tecnologias disponíveis. Se 
antes a profi ssão do corretor de imóvel 
era restrita à sua carteira de clientes, a 
regiões específi cas e à sua área de atua-
ção, sendo venda ou aluguel, nos dias de 
hoje a realidade é outra. Com o avanço 
tecnológico estes profi ssionais viram 
a necessidade de se adaptar. Mariano 
Dynkowski, da Imobiliária M&D, não teve 
objeção em se adaptar às tecnologias, 
principalmente a partir dos anos 2000, 
quando, segundo ele, “a resistência foi 
terminando e as pessoas começaram a 
utilizá-la”. Corretor de imóveis há 45 
anos, Mariano começou a utilizar recen-
temente o Avalion em suas atividades 
diárias e, além de aprová-lo, também 
disse não ter difi culdades para mexer 
no sistema (www.avalion.com.br ). 

Profi ssionais têm se adaptado às tecnologias 
para não fi car de fora do mercado de trabalho
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D - Congresso de Odontopediatria
A MAM, marca líder mundial no design de chupetas, mamadeiras, bicos de 
mamadeiras e outros produtos para bebês, estreita ainda mais seus laços 
com a comunidade odontopediátrica brasileira e marca presença na 27ª 
edição do Congresso Brasileiro de Odontopediatria, que acontece entre os 
próxims dias 16 e 19, em Maceió. A participação no evento é paga, mediante 
compra de ingresso pelo site: (www.passgroup.com.br/hotsite2/site/default.
asp?EventoID=169), e exclusiva para profi ssionais da área de saúde. 

E - Internet a Bordo 
Há exatos três anos, a GOL realizava o primeiro voo comercial com 
internet a bordo e transmissão ao vivo, tornando-se a primeira compa-
nhia aérea da América do Sul a oferecer este diferencial em serviço aos 
seus Clientes. Neste período, mais de 11 milhões de pessoas puderam 
experimentar essa tecnologia e se conectar em alta velocidade em suas 
viagens. Hoje, o serviço está disponível para todos os destinos nacionais 
e internacionais, uma exclusividade para todos que escolhem voar com 
a Companhia. Os aviões também estão  equipados com USB para que 
nenhum equipamento fi que descarregado. 

F - Open Banking
O sistema bancário mundial está passando por uma revolução. É o open 
banking, conceito no qual os clientes podem compartilhar seus dados entre 
os bancos. O poder, então, sai da mão de uma instituição e passa para o 
cliente. Para sanar dúvidas que ainda pairam entre clientes, fornecedo-
res e parceiros, o Banco BS2 organiza, pelo segundo ano consecutivo, o 
BS2 Arena Open Banking. A ideia é discutir as oportunidades do open 
banking, além de novas tecnologias, a regulamentação envolvida, segurança 
cibernética, competição no mercado fi nanceiro, agilidade bancária, entre 
outros assuntos que envolvem o tema. É nesta quinta-feira (10), das 14h às 
18h, na Casa Bisutti.  Inscrições gratuitas em: (https://eventos.bs2.com/). 

G - Negócios de Moda
Entre os próximos dias 22 e 25, Belo Horizonte se transforma na capital 
brasileira da moda para receber o Minas Trend. O evento é o maior salão 

A - Estágio no Estado 
Os estudantes que desejam estagiar no Governo Estadual têm até o 
próximo domingo (13) para fazer a inscrição no Processo Seletivo, por 
meio do Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE. São oferecidas 
862 vagas nos órgãos e entidades de todo o Estado, além do cadastro 
de reserva. Podem se candidatar estudantes do ensino médio (1º ao 2º 
ano), e do primeiro ao antepenúltimo semestre para cursos da educação 
profi ssional de nível médio, e do ensino superior de diferentes cursos. 
Os valores de bolsa-auxílio variam de R$ 300 a R$ 1.800,89, com jornada 
de 4 ou 6 horas, de acordo com o órgão público e nível do curso. Saiba 
mais: (www.ciee.org.br). 

B - Ação de Sustentabilidade
A maior ação de limpeza de praia foi concluída no último dia 28 (sábado), 
em uma iniciativa do Beach Park em parceria inédita com ONU Meio 
Ambiente. Os números impressionam: em seis dias de atividades na praia, 
no bairro Porto das Dunas e no mangue do Rio Pacoti foram recolhidas 
35,3 toneladas de resíduos sólidos descartados de forma incorreta na 
natureza. A ação de limpeza integrou a Jornada Sustentável Ceará 2019 
e contou com a presença de 900 voluntários para a coleta de lixo em 
sete quilômetros de praia. Várias empresas que também preocupam-se 
com o meio ambiente participaram e apoiaram a ação. A atividade estava 
alinhada ao movimento global World Clean up Day.

C - Saneamento Básico
A marca de papel higiênico e lenços umedecidos Neve®, da multi-
nacional americana Kimberly-Clark, reforça seu comprometimento 
em oferecer o essencial para uma vida melhor lançando uma edição 
limitada de produto, com parte de seu lucro revertido em inovações 
de saneamento. O montante arrecadado com a venda dos papeis 
higiênicos da linha Neve® Dermacare com a nova embalagem, será 
investido nas soluções encontradas por 4 dos projetos que serão 
selecionados para o programa de aceleração, criado este ano para 
buscar soluções na área de saneamento básico, como parte da ação 
global Banheiros Mudam Vidas no Brasil. Outras informações em: 
(http://www.kimberly-clark.com.br/).

de negócios de moda da América Latina e apresentará em seu line-up de 
desfi les que traduzem as principais tendências para a temporada outono/
inverno 2020. Com o tema “Tecendo Futuros”, a edição destaca o setor têxtil, 
que terá o algodão como fi o condutor das histórias a serem contadas e suas 
perspectivas. Um desfi le dedicado à categoria, foi elaborado em parceria com 
o SENAI Modatec, para apresentar o trabalho de seis empresas do segmento 
no estado. Outras informações: (http://www.minastrend.com.br/edicao/).

H - Confeitaria Profi ssional
São tantas novidades e oportunidades de negócios que o segmento ga-
nhou uma feira dedicada aos profi ssionais da confeitaria. Assim, surge 
a Mara Cakes Fair, que já nasce como a maior feira nacional do setor 
confeiteiro. As tendências, produtos, equipamentos, técnicas e inovações 
da cadeia produtiva da confeitaria serão apresentados no evento, que 
será realizado entre os próximos dias 15 e 18, no Pro Magno. Direcio-
nado para o mercado de confeitaria, cake designers, chefs confeiteiros, 
chocolatiers e afi cionados por bolos, doces e chocolates, tem atividades 
com exposição de produtos e serviços, concurso e exposição de bolos 
artísticos, aulas-shows, além da presença de profi ssionais da alta con-
feitaria. Saiba mais em: (www.maracakesfair.com.br).

I - Programa de Estágio 
A Kimberly-Clark, multinacional norte-americana de produtos para cuidados 
pessoais e bem-estar, está com inscrições abertas para o seu Programa de 
Estágio 2020 até o póximo dia 12. Oferece vagas em diversas áreas, entre 
elas: Marketing, Vendas, Compras, RH, Operações/Manufatura, Melhoria 
Contínua, Inovação e Pesquisa & Desenvolvimento (R&E). As oportunidades 
são distribuídas entre as cidades de São Paulo, Mogi das Cruzes, Suzano, 
Camaçari, Curitiba, Belo Horizonte e Correia Pinto (SC). É preciso estar 
matriculado em um curso de nível superior, conforme área de atuação pre-
tendida, com conclusão prevista para dezembro de 2021. Inscrições: (https://
www.bettha.com/vagas/943-programa-de-estagio-kimberly-clark-2020).

J - Fábrica de Cloro
O interior do Maranhão está prestes a escrever uma nova história. A Allian-
ce Química, indústria do ramo de cloro, acaba de anunciar a construção 
de uma nova fábrica no município de Codó. O investimento, da ordem 
R$ 40 milhões, deve ser fi nanciado pelo Banco do Nordeste do Brasil, 
e atrair novas indústrias para a região. A unidade, com 10 mil metros 
quadrados de área construída e inauguração prevista para o primeiro 
semestre de 2020, terá capacidade produtiva de 12 toneladas de cloro 
equivalente por dia, podendo chegar a até 16 toneladas. O cloro é uma 
matéria-prima fundamental para diversas indústrias químicas, produtos 
de limpeza, tratamento de água, siderúrgicas e até mineradoras. Mais 
informações: (www.alliancequimica.com.br).

D - Congresso de Odontopediatria
A MAM, marca líder mundial no design de chupetas, mamadeiras, bicos de 

A - Estágio no Estado
Os estudantes que desejam estagiar no Governo Estadual têm até o 

Quanto vale a sua 
carteira de dados?

A palavra “dados” 

nunca esteve tão 

em evidência como 

hoje. Para muitos 

especialistas vivemos a 

Data Economy

No mercado de publici-
dade digital não há dú-
vidas de que os dados 

são a moeda mais valiosa. É 
justamente a partir da reunião 
de vários dados e cruzamento 
entre eles que é possível tornar 
a comunicação mais efi ciente, 
personalizada e precisa, de 
acordo com o comportamento 
da audiência. 

É curioso que falamos muito 
em Data Economy, mas até o 
momento, ao menos no mun-
do da publicidade, apenas as 
empresas têm tirado proveito 
economicamente dos dados e 
as pessoas comuns, as verda-
deiros proprietárias dessas in-
formações, ainda estão alijadas 
deste processo. 

Apesar deste cenário, nos 
últimos anos, no entanto, é 
possível observar um forte 
avanço, ao menos no âmbito 
regulatório, na direção de 
proteger os dados dos usuá-
rios e reconhecê-los com um 
elo fundamental da economia 
digital. Os principais exemplos, 
são as novas legislações, como 
a GDPR na Europa, e mais re-
centemente a LGPD, no Brasil. 

É nítido o movimento em prol 
dos usuários e em minha visão 
este é um caminho sem volta, 
que apesar de ainda estar no 
início tende a se tornar cada 
vez mais profundo. Diante 
deste contexto, acredito que 
a consciência das pessoas em 
assumirem a propriedade de 
seus dados seja o próximo 
passo para a transformação da 

indústria, especialmente a de 
publicidade digital. 

De forma simplista, se de 
alguma forma, os meus pró-
prios dados contribuem para 
uma melhor entrega de deter-
minado anúncio, ampliando a 
precisão e consequentemente 
a otimização de recursos, e isso 
resulta em benefício fi nanceiro 
para o anunciante, empresas e 
agências envolvidas na transa-
ção, seria justo que eu também 
recebesse uma fração desse 
montante. 

Ao meu ver é nesta direção 
que o mundo da publicidade 
digital deve seguir. Ao se tor-
narem mais conscientes do 
valor e importância dos dados 
pessoais para o mercado, os 
usuários começarão a exigir 
receber algo em troca para 
aceitar o uso dessas informa-
ções, podendo ser um retorno 
fi nanceiro ou outros benefícios 
equivalentes. 

O avanço da tecnologia blo-
ckchain, com sua capacidade 
única de rastreabilidade, sem 
dúvida será fundamental para 
viabilizar este conceito na 
prática ao permitir identifi car 
a precisa relação entre a con-
tribuição efetiva dos dados de 
cada indivíduo para a exibição 
de cada anúncio no ambiente 
digital. 

A tarefa é árdua e exige 
uma quebra de paradigma no 
ecossistema da publicidade 
digital como um todo. Afi nal, 
nunca é simples tirar o pedaço 
do bolo de alguém. Por outro 
lado, talvez não houvesse bolo, 
não fossem os ingredientes 
(dados). 

E você, já parou para pensar 
quanto vale sua carteira de 
dados? 

(*) - É CEO e fundador da Adsmovil.

Alberto Pardo (*)

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

O Índice Geral de Preços–Dis-
ponibilidade Interna (IGP-DI) 
registrou infl ação de 0,50% em 
setembro. Em agosto, o indicador 
havia tido uma defl ação (queda 
de preços) de 0,51%. Segundo 
dados divulgados hoje (8), no Rio 
de Janeiro, pela Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o IGP-DI acumula 
4,39% no ano e 3% em 12 meses.

Apesar da alta em relação a 
agosto, o índice caiu em relação 
a setembro do ano passado, 
quando houve infl ação de 1,79% 
no mês e de 10,33% em 12 
meses. A alta da taxa de agosto 

para setembro foi puxada pelos 
preços no atacado, medidos 
pelo Índice de Preços ao Produ-
tor Amplo, que subiram 0,69% 
em setembro. Em agosto, os 
preços haviam caído 0,90%.

O Índice Nacional de Custo da 
Construção também subiu, mas 
de forma mais moderada, ao 
passar de uma taxa de infl ação 
de 0,42% em agosto para uma 
alta de preços de 0,46% em 
setembro. E o Índice de Preços 
ao Consumidor fi cou estável em 
setembro. Em agosto, houve 
infl ação de 0,17% (ABr).

Segundo ele, não partiu do 
presidente da República, 
Jair Bolsonaro, nem do 

ministro da Economia, Paulo 
Guedes, a ideia de retirar a 
gestão do fundo da Caixa. 
Bolsonaro disse ser contra a 
quebra do monopólio da Caixa 
na administração do FGTS, 
assim como Paulo Guedes e o 
ministro-chefe da Secretaria 
de Governo, Luiz Eduardo 
Ramos. 

“Se o Congresso decidir que-
brar o monopólio da Caixa, eu a 
vetarei segundo orientação da 
própria Economia”, escreveu 
Bolsonaro na sua página do Fa-
cebook. A Caixa cobra taxa de 
1% para gerir os recursos e usa 
o dinheiro do FGTS para fi nan-
ciar projetos do Minha Casa, 
Minha Vida, de saneamento e 
de infraestrutura. O argumento 
para dar acesso a outros bancos 
seria o de diminuir essa taxa 

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, é contra retirar

do banco a gestão do FGTS.

A intenção de compras dos 
internautas, durante a Black 
Friday deste ano, aumentou 
58% com relação ao ano passa-
do, revela pesquisa divulgada 
ontem (8) pelo Google. Pelo 
menos 69% dos consumidores 
já sabem o que vão comprar e 
só estão esperando a oportuni-
dade para isso. O gasto médio 
dos consumidores deve ser de 
R$ 1.330. A pesquisa mostra 
ainda que 99% dos brasileiros 
já conhecem a data.

A pesquisa entrevistou em 
julho 1.500 consumidores 
online de todas as regiões do 
país. O objetivo foi o de en-
tender o comportamento do 
consumidor para auxiliar os 
parceiros do Google a terem 
melhor desempenho na Black 
Friday deste ano. De acordo 
com o gerente de Insights para 
Indústria do Varejo do Google 
Brasil, Diego Venturelli, 76% 
dos consumidores também 
passaram a perceber que a 
Black Friday, a cada ano, se 
transforma em um evento de 
mais de um dia, incluindo os 
dias anteriores e posteriores. 

“Para o movimento de 
crescimento das vendas nas 
lojas físicas, o aumento de 
sortimento de produtos, e a 
expansão, 24 horas é muito 

Nesse evento, o valor das mercadorias

é o principal atributo de compra.

Produção 
industrial 
cresceu em 11 
dos 15 locais 
pesquisados 

A produção da indústria 
cresceu em 11 dos 15 locais 
pesquisados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Es-
tatística (IBGE) na passagem 
de julho para agosto. Segundo 
a Pesquisa Industrial Mensal 
Regional, os maiores avanços 
ocorreram no Amazonas (7,8%) 
e no Pará (6,8%).

Outros locais que regis-
traram expansão foram São 
Paulo (2,6%), Ceará (2,4%), 
Pernambuco (2,1%), Rio de 
Janeiro (1,3%), Mato Grosso 
(1,1%), Minas Gerais (1%), Pa-
raná (0,3%), Região Nordeste 
(0,2%) e Goiás (0,2%).

Quatro locais tiveram queda: 
Rio Grande do Sul (-3,4%), San-
ta Catarina (-1,4%), Espírito 
Santo (-1,4%) e Bahia (-0,1%). 
Já em relação a agosto de 2018, 
oito localidades apresentaram 
queda, com destaque para o 
recuo de 16,2% do Espírito 
Santo, e sete tiveram alta: 13% 
no Pará e 12,8% no Amazonas. 

No acumulado do ano, nove 
locais tiveram queda, sendo a 
maior delas no Espírito Santo 
(-12,8%). Dos seis locais com 
alta, o melhor resultado foi 
observado no Paraná (6,5%). 
Já no acumulado de 12 meses, 
dez locais tiveram queda, a mais 
acentuada no Espírito Santo 
(-7,2%). Dos cinco locais com 
alta, o maior avanço ocorreu no 
Rio Grande do Sul (6,6%) (ABr).
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Caixa defende manutenção do 
banco como gestor do FGTS

O presidente da Caixa, Pedro Guimarães, defendeu ontem (8), a manutenção do banco como gestor 
dos recursos do FGTS

recursos, não será possível que 
cidades do interior do Norte e 
do Nordeste tenham taxa de 
1% porque geraria prejuízo, o 
que não é permitido por órgãos 
como o TCU.

Guimarães informou que o 
banco deve ter um lucro de R$ 
684 milhões por administrar o 
FGTS, em 2019. Já as receitas 
devem fi car em R$ 5,1 bilhões. 
E que, se a Caixa fi nanciasse 
projetos do Minha Casa, somen-
te em São Paulo, Brasília, Rio 
de Janeiro e Belo Horizonte, o 
lucro com os recursos do FGTS 
seria de R$ 1,5 bilhão.

“Estamos presentes em 5,4 
mil municípios. Em 711 muni-
cípios só tem a Caixa. Nesses 
municípios onde só existe a 
Caixa, há uma necessidade 
social extrema. O volume fi -
nanceiro de receitas é baixo 
e o custo é elevado porque é 
difícil chegar” (ABr).

de administração. 
O presidente da Caixa argu-

mentou ainda que a taxa de ad-
ministração envolve projetos 
no país inteiro, permitindo que 
o banco desenvolva projetos 

onde o custo é menor - em 
grandes cidades e entorno -, e 
onde as despesas são maiores 
- em locais de difícil acesso 
no interior do país. E que se 
houver divisão na gestão dos 

Aumentam as intenções de 
compra visando a Black Friday

pouco ou muito competitiva 
para que os brasileiros façam 
tudo o que eles querem fazer”. 
Venturelli destacou que, por 
ser um evento de preço, esse 
é o atrativo do período, com 
53% das pessoas dizendo que 
o valor das mercadorias é o 
principal atributo de compra. 
Esse número, no entanto,  vem 
caindo porque o consumidor 
começa a entender que outros 
atributos, como confi ança na 
loja, entrega, logística, experi-
ência do consumido e inovação, 
ganham relevância no momento 
da compra.

Outra pesquisa, feita em se-
tembro, indica que o número 
de compradores online deve 
se igualar ao de compradores 
em lojas físicas: 37% declara-
ram que comprarão apenas 
nas lojas físicas e 38% apenas 
na internet. Aqueles que pre-
tendem comprar pelos dois 
canais são 25%. “Isso mostra 
que o consumidor está en-
tendendo que a Black Friday 
não é só digital, mas também 
física. É um movimento que 
já vinha, mas que acelerou 
drasticamente este ano”, disse 
Venturelli (ABr).

Infl ação medida pelo IGP-DI 
subiu para 0,50% 
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Inovar com segurança 
é o lema do cliente e 
o desafi o dos bancos

Quando pensávamos no 

setor bancário do ponto 

de vista do cliente, logo 

imaginávamos fi las 

enormes e burocracia

Contudo, essa visão está 
se tornando obsoleta 
com as facilidades da 

era digital. Nos últimos anos, 
vimos emergir no Brasil uma 
crescente oferta de serviços 
tradicionais por meio de 
smartphones, que agilizaram 
processos e transações. 

Além disso, novas facilidades 
já são comuns aos brasileiros, 
seja por fi ntechs ou processos, 
recursos embarcados, como 
novos meios de pagamento, op-
ções e análise de crédito, entre 
outras tecnologias fi nanceiras 
fora do sistema bancário, já 
são comuns aos brasileiros. 
De acordo com a Pesquisa Fe-
braban de Tecnologia Bancária 
2019, as operações por mobile 
banking dobraram em relação a 
2016, chegando a 31,3 bilhões 
em 2018. 

O perfi l do consumidor mu-
dou e as agências já vêm se 
adequando para seguir as no-
vas demandas. Com o grande 
volume de informações, aplica-
tivos e dados, o sistema Open 
Banking chega ao Brasil com 
a proposta de ser um espaço 
organizado e efi ciente para 
serviços bancários e o prin-
cipal caminho para empresas 
tradicionais competirem lado 
a lado com os bancos digitais. 

O princípio desse sistema 
é libertar o usuário e garantir 
que ele seja dono dos pró-
prios dados, o que vai per-
mitir, por exemplo, organizar 
suas informações fi nanceiras 
em plataformas fi ntechs. O 
Banco Central deu início ao 
processo de regulamentação 
do Open Banking neste ano, 
mostrando similaridade ao 
modelo britânico, ativo desde 
2017. O objetivo é aumentar 
a efi ciência e a competição no 
sistema fi nanceiro nacional e 
abrir espaço para a atuação de 
novas empresas do setor. 

No Open Banking, com a 
democratização dos dados, 
os clientes poderão migrar 
suas operações para serviços 
que respeitem o seu perfi l, 
suas expectativas ou mesmo 
selecionar opções de produtos 
fi nanceiros em outras institui-
ções. No entanto, apesar dos 
benefícios apresentados, mui-
tos questionarão a segurança 
da informação no movimento 
de abertura dessas informa-
ções - assim como questionam 
a segurança digital desde o 
caso Cambridge Analytica. 

Novos desafi os, como ad-
ministrar e gerir diferentes 
interfaces de programação de 

aplicações (APIs) no que diz 
respeito à segurança, controle 
de acesso e billing desses aces-
sos, farão parte do processo. 
Hesitação e desconfi ança são 
os primeiros sentimentos que 
aparecem junto às inovações, 
mas é importante ressaltar que 
já existem mecanismos para 
automatizar a gestão da APIs 
de forma segura e prevenir os 
dados de possíveis ameaças.

No mercado, já estão dis-
poníveis ferramentas que 
facilitam a integração de dados 
e serviços de terceiros à pla-
taforma do banco, sem inter-
rupções para a instituição nem 
para os clientes. Além disso, 
os modelos de segurança Zero 
Trust, por exemplo, registram 
e analisam todas as interações 
do usuário. Assim, vazamento 
de dados e barreiras tecnológi-
cas devem se tornar exceções 
em um universo em que a pri-
meira lei será a excelência na 
oferta de serviços e segurança.

Hoje, o ciberespaço ganhou 
relevância nas decisões econô-
micas e a informação tornou-se 
um atributo valioso. Por isso, 
ter acesso a informações é a 
premissa de qualquer usuário. 
O Open Banking refl ete essas 
mudanças da relação entre o 
banco e o contratante e, nesta 
aproximação, a Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) 
é fundamental para garantir 
os deveres e os direitos dos 
dois lados. 

Para funcionar na Europa, 
por exemplo, a abertura dos 
bancos está estritamente liga-
da ao General Data Protection 
Regulation. Para se consolidar 
no Brasil, o sistema precisa res-
peitar a LGPD e garantir o bom 
funcionamento do serviço. O 
Open Banking é um movimento 
natural do mercado fi nanceiro 
e precisa ser valorizado. 

Para criarmos um ambiente 
propício para a implementa-
ção desse sistema, além das 
instituições fi nanceira e dos 
clientes, os provedores de 
segurança também precisam 
estar atentos às próximas 
decisões do Banco Central, 
pois elas irão defi nir o futuro 
das instituições financeiras 
no País. Sabemos que todos 
os bancos, tradicionais ou 
não, já estão nessa jornada 
de constantes inovações e 
investimentos do setor. É 
responsabilidade dos bancos 
cada vez mais se aproximar 
dos clientes. 

É direito dos usuários ter 
liberdade de acesso e disponi-
bilidade de dados. É dever das 
estratégias de segurança pre-
venir hackers e vazamentos.

(*) - É vice-presidente e líder da 
Vertical de Serviços Financeiros da 

Unisys para América Latina.

Luis Rego (*)

Os bispos que participam 
do Sínodo da Amazônia, no 
Vaticano, exortaram a Igre-
ja Católica a “denunciar as 
distorções de modelos extra-
tivistas predatórios, ilegais 
e violentos”. É o que diz um 
resumo das discussões de 
ontem (8), divulgado pela Sala 
de Imprensa da Santa Sé. Os 
trechos revelados confi rmam 
que a assembleia episcopal 
não se limitará a debater te-
mas religiosos e deve produzir 
um contundente discurso em 
defesa do meio ambiente e 
da Terra.

“A Igreja foi exortada a 
denunciar as distorções de 
modelos extrativistas preda-
tórios, ilegais e violentos e a 
apoiar normativas internacio-
nais que tutelam os direitos 
humanos, sociais e ambien-
tais, porque o grito de dor da 
terra destruída é o mesmo dos 
povos que a habitam”, diz o 
comunicado da Santa Sé. Os 
bispos também denunciaram 
que a devastação da Amazô-
nia está ligada a “legislações 
ambientais frágeis e que não 
protegem as riquezas e bele-

Uma das soluções discutidas seria a ordenação de homens 

casados como padres.

CI ouvirá 
ministros 
sobre radares 
de velocidade

Os ministros da Justiça e Se-
gurança Pública, Sérgio Moro, 
e da Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, deverão prestar infor-
mações à Comissão de Serviços 
de Infraestrutura (CI), sobre a 
suspensão do uso de radares de 
velocidade em vias públicas. A 
decisão do Executivo, válida 
para medidores estáticos, mó-
veis e portáteis, foi publicada 
no Diário Ofi cial da União do 
último dia 15 de agosto.

Segundo o governo, a medida 
tem o objetivo de impedir que 
motoristas sejam multados 
sem uma reavaliação dos pro-
cedimentos de fi scalização. A 
retomada do uso dos radares 
de trânsito, indicada pelo 
presidente Jair Bolsonaro, de-
pende da aprovação de normas 
de fi scalização pelo Ministério 
da Infraestrutura. De autoria 
do presidente da CI, senador 
Marcos Rogério (DEM-RO), 
os requerimentos foram apro-
vados ontem (8). A data da 
reunião ainda será marcada 
(Ag.Senado).

A renda obtida com o leilão de 
veículos apreendidos poderá ser 
destinada às secretarias de Segu-
rança Pública dos estados. É o que 
prevê o projeto, aprovado ontem 
(8) na CCJ do Senado, e que segue 
para o Plenário. Após a quitação 
dos débitos do carro leiloado, o 
saldo será depositado em conta 
específi ca do órgão responsável 
pela realização do leilão e fi cará 
à disposição do antigo proprie-
tário. O dono será notifi cado no 
prazo máximo de 30 dias após a 
realização do leilão, para resgate 
do valor em até cinco anos.

A novidade trazida pelo projeto 
é que, depois desse prazo, se não 
houver o resgate do dinheiro pelo 
proprietário, o valor será repas-
sado às secretarias estaduais 
de Segurança Pública. Mas fi ca 
proibido o uso dos recursos em 

Fiscalização de trânsito e 
operação, ou controle de tráfego 
de veículos terrestres, podem 
constar entre as atividades con-
sideradas perigosas. A mudança, 
que amplia a proteção legal aos 
agentes de trânsito, é o objetivo 
do projeto aprovado ontem (8) 
pela CCJ do Senado. A medida 
altera a CLT e se apoia no en-
tendimento de que os agentes 
de trânsito se submetem a 
situações de constante perigo 
pela exposição em cruzamentos 
e em estações de passageiros, 
além do risco de morte durante 
operações de fi scalização. 

Atualmente a CLT estabelece 
como atividades perigosas as 
que têm exposição permanente 
do trabalhador a infl amáveis, 
explosivos ou energia elétrica, 
por exemplo. O relator, senador 
Otto Alencar (PSD-BA), con-
corda com o reconhecimento da 
periculosidade das atividades 
dos agentes de trânsito. “Nada 
mais justo do que reconhecer a 
periculosidade dessa atividade, 
com a concessão do correspon-
dente adicional de 30% sobre o 
salário dos agentes, nos termos 
do § 1º do artigo 193 da CLT”, 

Profi ssionais são constantemente expostos a riscos, argumentou 

o relator, Otto Alencar (2º à dir.).

O texto prevê a criação 
de sociedades formadas 
exclusivamente para 

fornecer caução em opera-
ções de crédito. O relator da 
proposta, senador Cid Gomes 
(PDT-CE), é favorável à maté-
ria. Esse tipo de projeto pode 
ser votado antes das MPs que 
trancam a pauta. A expectativa 
é de que os senadores votem 
duas das quatro MPs. 

Uma delas vence neste sába-
do (12). É a do Cadastro Rural. 
O projeto acaba com o prazo 
fi nal para inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). Antes 
da MP, a data limite era 31 de 
dezembro de 2018.

O CAR foi criado pelo Có-
digo Florestal para recolher 
informações sobre o uso da 
terra e amparar o Programa de 
Regularização Ambiental, que 
suspende multas por desma-
tamento aplicadas até julho de 
2008. De acordo com o parecer 
do senador Irajá (PSD-TO), 

Senadores podem votar medida que acaba com prazo para a inscrição no Cadastro Ambiental Rural.

O relator da reforma tributária na Câmara, Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), disse que a questão ambiental deve 
ser levada em conta em seu parecer. “Cada dia mais 
a gente vai percebendo que o meio ambiente é uma 
riqueza. Do ponto de vista inclusive econômico e de 
monetização. Então, no aspecto da reforma tributária, 
nós estaremos levando em consideração”, disse.

No encontro da Frente Parlamentar, deputados 
e representantes do setor produtivo reafi rmaram a 

necessidade de uma tributação diferenciada para 
quem preserva o meio ambiente. Também conhecida 
como Frente da Economia Verde, o grupo tem como 
presidente o deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-
-SP). Ele propõe que a reforma tributária induza 
comportamentos, com novos conceitos de produzir 
e de consumir.

Jardim informou que vários pontos importantes 
para a economia verde já foram apresentados, por 

meio de emendas, à proposta da reforma tributária: 
“Um deles estimula o conceito de ciclo de vida; ou-
tro estimula um tratamento tributário diferenciado 
para aqueles produtos que são reciclados; um outro 
estabelece condições para que a logística reversa 
seja considerada também no custo e possa ter uma 
tributação diferente. Nós não estamos propondo 
nenhum acréscimo de carga tributária”, observou 
(Ag.Câmara).

Novo marco 
legal para o 
mercado de 
câmbio

Projeto do Poder Executivo, 
institui um novo marco legal 
para o mercado de câmbio no 
Brasil. Na prática, abre caminho 
para que os brasileiros possam 
ter conta em moeda estrangeira, 
futuramente. Essa permissão 
“será conduzida de forma gra-
dual e prudente”, conforme a ex-
posição de motivos da proposta.

O diretor de Regulação do 
Banco Central (BC), Otavio 
Damaso, disse que a principal 
novidade do projeto consiste 
em delegar à autoridade mo-
netária do Brasil a prerrogativa 
de definir quais categorias 
poderão ter contas em moeda 
estrangeira. “O texto basica-
mente replica a atual legislação 
em vigor”, afi rmou.

Hoje, as transações são per-
mitidas somente por meio de 
bancos com autorização para 
operar no mercado de câmbio, 
mas há segmentos que podem 
utilizar moeda estrangeira, 
como as empresas que emitem 
cartão de crédito internacional. 
A proposta prevê que outras 
instituições fi nanceiras venham 
a operar no segmento.

Segundo Damaso, as novas 
regras deverão baratear o custo 
de envio de remessas de dóla-
res por brasileiros ao exterior 
e ampliar a possibilidade de 
pagamentos feitos em real em 
estabelecimentos de outros pa-
íses. Atualmente, algumas lojas 
em aeroportos ou de grandes 
varejistas já aceitam receber a 
moeda brasileira (Ag.Câmara).
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Senado vota hoje duas MPs e garantia 
solidária para microempresas

A sessão plenária de hoje (9), no Senado, começa com a votação do projeto da Câmara que autoriza o 
uso de garantia solidária por microempresas que precisam tomar empréstimos fi nanceiros

mesmo sem um prazo fi nal de-
fi nido, o proprietário rural que 
decidir se inscrever no CAR até 
31 de dezembro de 2020 terá 
dois anos para aderir ao PRA. 

A segunda que deve ser 
votada é a MP, que perde a 
validade no próximo dia 16. Ela 

trata do repasse aos estados 
do dinheiro arrecadado com 
a venda de bens apreendidos 
ligados ao tráfi co de drogas. 
Segundo a MP, o repasse a 
outros entes federados não 
mais dependerá de convênio e 
poderá ser feito de forma direta, 

como transferência voluntária. 
A condição é que as polícias 
tenham estrutura para gerir os 
ativos e não deixem de enviar os 
dados estatísticos de repressão 
ao tráfi co para o sistema de in-
formações do Executivo federal 
(Ag.Senado).

Bispos exortam Igreja a denunciar 
extrativismo na Amazônia

zas naturais do território”.
O Sínodo também discutiu 

uma proposta para criar uma 
ordenação diaconal para mu-
lheres na Amazônia, “valorizan-
do sua vocação eclesiástica”. A 
Igreja enfrenta uma carência 
de padres na região - onde 
há uma forte presença de de-
nominações pentecostais - e 
busca formas de garantir que 
os católicos tenham pleno 
acesso aos sacramentos. Uma 
das soluções discutidas seria a 
ordenação de homens casados 
como padres - preferivelmente 

indígenas -, mas essa ideia 
encontra oposição no clero.

“Reiterando que o celibato é 
um grande presente do Espíri-
to Santo à Igreja, alguns padres 
sinodais pediram que se pense 
na consagração sacerdotal de 
homens casados, os chamados 
‘viri probati’. Para outros, no 
entanto, tal proposta poderia 
levar o sacerdote a ser um 
simples funcionário da missa, e 
não um pastor da comunidade, 
um mestre da vida cristã”, diz 
o relatório diário do Sínodo 
(ANSA).

Projeto considera perigosa a 
atividade de agente de trânsito

defendeu Otto no parecer.
Apresentado pelo ex-deputa-

do Décio Lima, o projeto chegou 
a ser rejeitado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos. O 
argumento foi a ausência de 
demonstração da origem de 
recursos para o seu custeio, 
já que o reconhecimento da 
periculosidade deverá render 
adicional de 30% sobre o salário 
dos fi scais de trânsito.

Muitos senadores frisaram 
a importância de aprovar a 

medida, para fazer justiça a 
quem “salva vidas” e se ar-
risca, como disse Esperidião 
Amin (PP-SC). “É justo que 
recebam essa periculosidade 
em todos os aspectos, não só 
por também serem vítimas em 
acidentes de trânsito, mas para 
suprir a inefi ciência de outras 
instituições, que teriam compe-
tência para apurar as infrações 
e contravenções”, argumentou 
Fabiano Contarato (Rede-ES) 
- (Ag.Senado).

Renda de leilão de veículos 
apreendidos pode ir para segurança

despesa de pessoal. No caso de 
leilões realizados pelos órgãos da 
União e dos municípios, o dinheiro 
vai para o Fundo Nacional de Se-
gurança e Educação de Trânsito 
(Funset), gerido pelo Denatran. 

Para o relator, senador Major 
Olímpio (PSL-SP), “é uma saída 
elogiável” destinar à segurança 
pública valores arrecadados em 
leilões de veículos apreendidos 
e não resgatados pelos pro-
prietários no prazo legal. “Urge 
buscar fontes de recursos para 
a segurança pública e é inadmis-
sível que valores fi quem parados 
pela inércia de um indivíduo e 
não possam ser empregados em 
prol da sociedade. Cinco anos é 
tempo mais do que sufi ciente para 
que os valores sejam levantados”, 
defendeu (Ag.Senado).

Meio ambiente deve ser levado em conta na reforma tributária
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Conhecida como o mal 

dos tempos modernos, 

a ansiedade vem 

tomando conta da nossa 

sociedade de maneira 

impiedosa e rápida.

Segundo a OMS, cerca 
de 33% da população 
mundial sofre deste 

mal e o Brasil aparece no 
topo da lista de países mais 
afetados. De acordo com o 
INSS, os distúrbios mentais 
já são a terceira maior causa 
de afastamento, e seu custo 
chega a quase R$ 200 milhões 
para os cofres públicos. A an-
siedade traz alguns sintomas 
que podem atrapalhar a vida 
social e até no ambiente de 
trabalho. 

Os sintomas mais frequen-
tes e comuns são dores e 
apertos no peito, podendo 
sentir palpitações, dores na 
região abdominal, tremores, 
roer unha, falar de forma 
rápida, preocupação, medo 
constante e uma grande 
sensação de que algo ruim 
vai acontecer. Quando apre-
sentamos estes sintomas 
e sensações, o organismo 
mantém um sistema de de-
fesa do corpo ativo, entrando 
no famoso estado de alerta. 

Diante destas situações, 
o sistema adrenal é ativado 
mantendo-nos mais “ ligados 
e espertos”, afinal estamos 
sempre com a sensação de 
que algo ruim vai acontecer. 
Com essa adrenalina a mil, 
quem consegue desligar, 
descansar, ir ao banheiro 
com tranquilidade, dormir 
bem, se alimentar bem, man-
ter seus hábitos saudáveis? 
Impossível dentro desta 
realidade. 

A boa notícia é que exis-
te uma técnica chamada 
Microfisioterpia, que foi 
desenvolvida por franceses 
como base na embriologia, 
a filogênese e a anatomia 
humana. O método permite 
avaliar o ritmo vital dos nos-
sos órgãos e tecidos através 
de micro toques, procurando 
perdas de vitalidade e a causa 
desses desequilíbrios. Além 
disto, estimula o corpo para 
que se auto regule e assim 
possa reencontrar a saúde. 

Essas agressões primárias 
deixam cicatrizes que ficam 
armazenadas nos tecidos, 
atrapalhando o funciona-
mento e desregulando o rit-
mo vital. O fisioterapeuta, 
através de micro palpações, 
procura pelo corpo onde essa 

“cicatriz” ficou armazenada 
e reconhece qual tecido teve 
perda de vitalidade, afetando 
o funcionamento. O papel 
do profissional é, então, 
apresentar para o corpo 
onde estão localizadas essas 
feridas para que o próprio 
organismo as elimine. 

A cicatriz patológica é o 
vestígio deixado pelo agente 
agressor no corpo, que até 
tenta reparar o problema, 
mas não consegue eliminar 
por uma deficiência do sis-
tema imunológico ou porque 
a agressão foi muito forte. 
O resultado é um desequi-
libro de células e tecidos, 
atrapalhando suas funções 
e provavelmente gerando 
sintomas. 

A Microfisioterapia possui 
um papel extremamente 
importante no tratamento 
da ansiedade, conseguindo 
analisar como está a carga 
adrenal, e assim, estimulan-
do a eliminar a sobrecarga, 
ou seja, estimula nosso or-
ganismo a se equilibrar para 
que venha a reagir em busca 
da eliminação da informação 
que está causando tanto mal 
ao nosso corpo. 

A exper iência  c l ín ica 
mostra que e a ansiedade 
geralmente é um proble-
ma secundário, ou seja, é 
resultado de situações de 
impotência, desvalorização, 
estresse excessivo ocorridos 
no passado e que marcaram 
muito, culminando no estado 
de alerta. Em alguns casos, 
foi detectado também que o 
problema advém de pessoas 
que não se encontravam no 
controle da situação, ou que 
os resultados não dependiam 
somente dela, criando assim 
frustrações e até sentimento 
de derrota. 

A Microfisioterapia con-
segue identificar a causa 
primária (origem e fonte) 
em 80% dos casos tratados. 
Com esta técnica, o terapeu-
ta atua na fonte ou causa e 
assim o paciente percebe que 
a ansiedade vai diminuindo 
gradativamente e de manei-
ra significante. E a grande 
vantagem é que o tratamento 
não usa nenhuma droga ou 
medicamentos. 

(*) - Fisioterapeuta que trabalha com 
a microfi sioterapia, que estimula a 
auto cura através do toque, é pós-

graduando em técnicas osteopáticas 
e terapia manual, além da formação 

em osteopatia visceral e equilíbrio 
neuro muscular (www.mindtouch.

com.br). 

Mal do século chama-se 
ansiedade

Fabio Akiyama (*)
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LICENÇA MATERNIDADE DA SÓCIA
Sócia vai entrar em licença maternidade, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO OCORRE ACIDENTE DE TRABALHO, QUAIS SÃO AS 
RESPONSABILIDADES DA EMPRESA, QUANTO AO TRATAMENTO 
MÉDICO PÓS ACIDENTE?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista e previdenciária a 
empresa não tem qualquer obrigação com o custo de despesas médicas 
em virtude de acidente do trabalho, salvo previsão em contrato de 
trabalho ou convenção coletiva de trabalho.

FUNCIONÁRIA NO REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE
Empresa possui funcionária no regime de trabalho intermitente que 
terá licença maternidade, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EFETIVAR MENOR APRENDIZ
Empresa possui menor aprendiz e pretende efetivá-lo no final 
do contrato, com o proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

INFORMAÇÕES DE AÇÕES TRABALHISTAS DEVEM SER ENVIADAS 
AO E-SOCIAL?

Confirmamos que até o presente momento o eSocial/DCTFweb não 
possui ferramentas para informação de reclamatória trabalhista, 
devendo de fato as informações e recolhimento previdenciários e FGTS 
ser feito através da SEFIP, conforme orientações do Manual da SEFIP.

ADOÇÃO DE CRIANÇA 
Funcionária pretende adotar crianças de 04 e 09 anos, terá direito a 
licença maternidade, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Adico Imobiliária e Comercial S/A
CNPJ/MF Nº. 33.251.570/0001-03

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 16/10/2019, às 9:00 horas, 
na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Eleição dos
Membros do Conselho de Administração; e (b) Outros assuntos de interesse geral. Olívia Pereira Bueno Ramazzotti - Diretora.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0007480-42.2018.8.26.0020 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARCIO 
VINÍCIUS MATIAS CORDEIR, Brasileiro, CPF 356.421.378-32, com endereço à Rua Nelson Perina, 
129, Jardim Perina, CEP 14876-030, Jaboticabal - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do 
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 46.473,36 (valor em 30/11/2018), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. 

36ª VC – Capital. EDITAL de CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROCESSO nº 1023047-21.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). PAULA DA ROCHA E SILVA FORMOSO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VANIA PAULA 
DE ANDRADE (CPF 079.472.118-41), que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de AMC – 
Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de R$ 8.518,54 (Fev/2016) oriundos das 
mensalidades vencidas e não pagas, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias úteis, a fluir do prazo supra, pague o valor devidamente atualizado, ficando 
consignado neste caso, a isenção de custas e honorários advocatícios ou, no mesmo prazo, ofereça 
embargos monitórios, sob pena de ser constituído de pleno direito o título executivo judicial, nomeando-
se curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de agosto de 2019. 

38ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0213483-61.2010. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). ANA LUCIA SCHMIDT RIZZON, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA LUCIA GUERRA 
DE FIGUEIREDO, CPF 060.310.168-26, com endereço à Rua Leoncio de Carvalho, 166, Ap. 83, 
Paraíso, CEP 04003-903, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
Amc-serviços Educacionais Ltda, objetivando o recebimento de R$4.810,15(Dez/2010), oriundos de 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades 
vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, 
que a tornará isentadas custas e honorários advocatícios ou apresente embargos, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. 

4ª VC – Reg. Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001487-88.2014.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). FABIANA MARINI, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a JOSE ALVES DE SOUZA NETO, CPF. 361.465.078- 22, que AMC Serviços 
Educacionais LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.415,23 
(Jan/2014), oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades não pagas, 
bem como do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. 
Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e 
honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo 
judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de abril de 2019. 

Grupo de Apoio Cirúrgico Gastroenterologia e Cirurgia Geral Ltda.
CNPJ/MF nº 62.263.421/0001-62  -  NIRE 35.220.857.660

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Convocação dos sócios para comparecerem à Reunião de Sócios a realizar se no dia 30 de outubro de 2019 às 18:00 horas, em
primeira convocação, ou às 18:30 horas, em segunda convocação, na sede da Sociedade à Rua Maestro Cardim, nº 560, conjunto
52 a 56, Bela Vista, SP/SP, a fim de deliberarem sobre: (i)(i)(i)(i)(i) a retirada da sócia Ana Palma Kareiva Simioli e a destinação das suas
quotas; (ii) (ii) (ii) (ii) (ii) a alteração da cláusula 5ª do contrato social; (iii)  (iii)  (iii)  (iii)  (iii) a alteração da sede da Sociedade; (iv)(iv)(iv)(iv)(iv) a alteração da administração
da Sociedade; (v)(v)(v)(v)(v) a eleição dos administradores da Sociedade; (vi)(vi)(vi)(vi)(vi) a cessão de quotas e o ingresso de sócios; (vii)(vii)(vii)(vii)(vii) outros assun-
tos de interesse da Sociedade. São Paulo, 08 de outubro de 2019. Arthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido JúniorArthur Belarmino Garrido Júnior - Administrador

ECOPAR - Ecoesfera Participações S.A.
CNPJ/MF nº 07.975.023/0001-60

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados para a AGE que se realizará no dia 21/10/2019, às 10:00h, 
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1811 - Conjunto 918, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: (i) eleição dos membros do Conselho de Administração.

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor

EP
A

O presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump, 
ordenou que o embai-

xador americano na União 
Europeia, Gordon Sondland, 
não se apresente na Câmara dos 
Representantes para prestar 
depoimento no inquérito de 
impeachment contra o manda-
tário republicano. Sondland é 
peça-chave no caso que ameaça 
o mandato de Trump e teria 
participado da pressão para a 
Ucrânia investigar Joe Biden, 
ex-vice-presidente dos EUA 
e favorito a disputar a Casa 
Branca em 2020 pelo Partido 
Democrata.

Em mensagens divulgadas 
pela Comissão de Inteligência 
da Câmara, o diplomata apa-
rece conversando com o então 
enviado especial americano à 
Ucrânia, Kurt Volker, e o em-
baixador interino no país, Bill 
Taylor, sobre a estratégia para 
pressionar o presidente ucra-
niano, Volodymyr Zelensky, a 
investigar Biden. Além disso, 
Sondland e Volker teriam redi-
gido uma declaração que seria 
lida por Zelensky e na qual ele se 
comprometia a investigar casos 
relativos à empresa de energia 
Burisma, que tinha o fi lho do 
pré-candidato democrata, Hun-
ter Biden, como conselheiro. 

O plano foi abortado após 
a revelação de que os EUA 
haviam congelado uma ajuda 

Trump proíbe embaixador de depor 
em inquérito de impeachment

Sondland é peça-chave no caso que ameaça o mandato de Trump e teria participado da pressão para a 
Ucrânia investigar Joe Biden

Donald Trump é alvo de processo de impeachment na Câmara.

militar à Ucrânia. O depoimento 
do embaixador estava marcado 
para ontem (8), mas Trump 
decidiu vetá-lo de última hora, 
ainda que isso dê argumentos 
para os democratas o acusarem 
de obstrução de Justiça. “Eu 
adoraria enviar o embaixador 
Sondland, um bom homem e um 
grande americano, para teste-
munhar, mas, infelizmente, ele 
falaria perante uma corte total-
mente comprometida, onde os 
direitos dos republicanos foram 
tirados”, disse o presidente no 
Twitter.

Já o advogado de Sondland, 
Robert Luskin, citado pelo 
jornal The New York Times, 
alegou que seu cliente “não 
tinha escolha que não fosse 
seguir as orientações do go-
verno”. “Sondland está profun-
damente desapontado por não 
poder depor hoje”, salientou. 
O processo de impeachment 
tramita na Câmara, dominada 
pela oposição democrata, e 
se baseia em um telefonema 
no qual Trump pede para 
Zelensky investigar Biden e 
seu fi lho. A suspeita é de que 

o presidente tenha usado o 
poder do cargo para fazer um 
país estrangeiro prejudicar um 
adversário político interno.

Trump também pediu para a 
China investigar uma suspeita 
de que Hunter teria feito ne-
gócios no país asiático durante 
uma viagem ofi cial de Biden, 
mas Pequim rechaçou a ideia. 
“A China sempre seguiu a linha 
de não-interferência em assun-
tos internos de outros países”, 
disse o porta-voz do Ministério 
das Relações Exteriores chinês, 
Geng Shuang (ANSA)

A
N

SAO Tribunal Administrativo 
Regional (TAR) do Lazio, re-
gião do centro da Itália onde 
fi ca a capital Roma, suspendeu 
ontem (8) o empréstimo do 
“Homem Vitruviano”, célebre 
desenho de Leonardo da Vinci 
(1452-1519), ao Museu do 
Louvre, que pretende exibi-lo 
em uma grande mostra sobre 
o gênio renascentista marca-
da para começar no próximo 
dia 24.

A decisão tem caráter liminar 
e acolhe um pedido da associa-
ção Italia Nostra, que defende a 
tutela do patrimônio histórico, 
artístico e natural do país. O 
TAR, órgão da Justiça Admi-
nistrativa italiana, agendou o 
julgamento do caso para o dia 
16. O recurso da Italia Nostra se 
baseia em um artigo do Código 
dos Bens Culturais que impede 
que itens que constituem a 
parte principal de uma deter-
minada seção de um museu, 
arquivo ou biblioteca saiam do 

Corte suspende empréstimo do ‘Homem Vitruviano’ ao Louvre

Imagem do “Homem Vitruviano”, desenho de Leonardo da Vinci 

que fi ca nas Galerias da Academia, em Veneza.

território nacional.
Além disso, aponta que rela-

tórios técnicos desaconselha-
ram o empréstimo do “Homem 
Vitruviano”, que é bastante 
frágil, ao Louvre. O desenho 
fi ca nas Galerias da Academia, 
em Veneza, e seria concedido 

ao mais famoso museu de Paris 
por dois meses. 

Ele seria um dos destaques 
da exposição que homenage-
ará Leonardo nos 500 anos 
de sua morte. O empréstimo 
começara a ser negociado no 
governo de Paolo Gentiloni 

(2016-2018), mas as conversas 
foram travadas após a chegada 
da ultranacionalista Liga e do 
populista Movimento 5 Estrelas 
(M5S) ao poder.

Com a troca de governo 
na Itália, em setembro, o 
centro-esquerdista Partido 
Democrático (PD), legenda 
de Gentiloni, reassumiu o 
Ministério dos Bens Culturais 
e autorizou o empréstimo. 
Como contrapartida, a França 
cederia quadros de Rafael 
para uma grande exposição 
sobre o mestre programada 
para 2020. 

O “Homem Vitruviano” é 
uma das obras mais famosas de 
Leonardo da Vinci e representa 
as proporções matemáticas do 
corpo humano dentro de um 
quadrado e um círculo. Seu 
nome se refere ao arquiteto ro-
mano Vitrúvio (80-15 a.C.), que 
havia descrito esses padrões 
em um tratado chamado “De 
Architectura” (ANSA).

O Escritório Nacional Antidiscrimina-
ção Racial (Unar), órgão subordinado à 
Presidência do Conselho dos Ministros, 
anunciou que pretende lançar em março 
de 2020 na Itália um observatório contra 
o racismo no esporte.

A iniciativa ganhou forma após os mais 
recentes incidentes de discriminação 
racial nos estádios italianos de futebol. 
Os jogadores Romelu Lukaku, Franck 
Kessié e Dalbert já foram vítimas.

De acordo o diretor da Unar, Trian-
tafillos Loukarelis, o observatório 
deverá ser lançado no dia 21 de março 
de 2020, dia mundial contra a discrimi-
nação racial. “O mundo do futebol está 
conversando conosco para superar os 
fenômenos do racismo que são regis-

trados nos estádios da Série A e nos 
campos suburbanos. Queremos uma 
aliança. Recebemos relatórios sobre 
discriminação e monitoramos a mídia 
na web, o ódio online. A percepção é 
um número crescente, mas infelizmente 
muitos casos não são relatados”, disse 
Loukarelis.

Loukarelis revelou que teve na se-
gunda-feira (7) um primeiro encontro 
com as associações de jogadores e 
treinadores e afirmou que recebeu um 
feedback positivo. O início da atual edi-
ção do Campeonato Italiano está sendo 
manchado por conta de episódios de 
agressões raciais. Apesar de três casos 
terem ganhado destaque, ninguém foi 
punido pelos atos (ANSA).

Itália deve ganhar observatório contra racismo no esporte

A
N

SA

A entidade será lançada em 

março de 2020.
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Especial

Ciclistas treinadas passaram por uma inter-
venção que consistia em uma apresentação 

individual, dada por um médico, sobre o con-
ceito de efeito placebo. Nesta apresentação, 
o médico relatou outros testes (clínicos, não 
esportivos) que haviam indicado que mesmo o 
placebo sendo aberto, produzia resultados po-
sitivos. Em seguida, as participantes ingeriram 
duas cápsulas vermelhas e brancas contendo 
farinha. Quinze minutos depois, realizaram um 
teste medindo o tempo que levavam para com-
pletar um quilômetro na bicicleta ergométrica. 
No chamado grupo controle, que não passa por 
nenhuma intervenção para que os resultados 
possam ser comparados, cada participante 
somente fi cou 20 minutos em silêncio antes 
de realizar o teste. Foram 28 ciclistas avaliadas 
no total.

Tempo e classifi cação de percepção de es-
forço foram monitorados durante a atividade, 
e o lactato sanguíneo, parâmetro fi siológico 
para verifi car a intensidade do exercício, foi 
medido antes e depois do exercício. Questio-
nários após o exercício foram realizados para 
se obter informações sobre como as partici-
pantes percebiam a infl uência do suplemento 
no desempenho – numa dessas entrevistas, 
aliás, surgiu a fala que é parte do título do 
artigo: “Eu coloquei na minha cabeça que o 
suplemento ia me ajudar” (“I put it in my head 
that the supplement would help me”: Open-

-placebo improves exercise performance in 
female cyclists).

Na média, o placebo aberto melhorou o tempo 
de conclusão e a potência no teste. Analisando-
-se os dados individualmente, notou-se que 11 
ciclistas melhoraram, 13 tiveram desempenho 
inalterado e quatro pioraram com placebo 
aberto. Frequência cardíaca, percepção de 
esforço e o lactato sanguíneo não variaram de 
forma signifi cativa.

Pelo que foi relatado nos questionários, os 
pesquisadores concluíram que ter uma expec-
tativa positiva não é condição obrigatória para 
induzir melhorias de desempenho esportivo, 
embora o fato de não melhorar no teste pareça 
estar associado a uma falta de crença nessa 
melhora. “Os achados demonstram o quão 
interessante e poderoso é o efeito placebo, 
que sequer necessita da expectativa da pessoa 
para ocorrer, e explica em parte a popularidade 
das inúmeras intervenções miraculosas que 
existem por aí e que, para alguns, parecem 
funcionar”, ressalta Bruno Gualano.

Próximos passos
Sabendo que características genéticas 

ajudam a explicar diferentes respostas aos 
medicamentos e também ao placebo, o grupo 
de pesquisadores parte agora para um estudo 

Na média, o placebo aberto melhorou o tempo de conclusão e a potência no teste de 
um quilômetro. Analisando-se os dados individualmente, notou-se que 11 ciclistas 

melhoraram, 13 tiveram desempenho inalterado e quatro pioraram com placebo 
aberto. Frequência cardíaca, percepção de esforço e o lactato sanguíneo

não variaram de forma signifi cativa.

de perfi l genético. “Existe até uma área, que a 
literatura científi ca tem chamado de placebômi-
ca, que estuda todas as respostas moleculares 
que explicam o efeito placebo. Precisamos 
entender por que algumas participantes melho-
raram, outras não, e outras até pioraram. Que 
diferenças individuais são responsáveis por esses 
resultados?”

O artigo “I put it in my head that the supplement 
would help me”: Open-placebo improves exercise 
performance in female cyclists  tem autoria de 
Bryan Saunders, Tiemi Saito, Rafael Klosterhoff, 
Luana Farias de Oliveira, Gabriel Barreto, Pedro 
Perim, Ana Jéssica Pinto, Fernanda Lima, Ana 
Lucia de Sá Pinto e Bruno Gualano, e pode ser 
acessado no site da Plos One.

O estudo

Luiza Caires/Jornal da USP

“Durante o exercício, eu lembrei das pílulas que havia 
tomado. Eu visualizei as cores e o formato delas na 
minha mente e imaginei que elas estavam me deixando 

mais poderosa” – relato de participante do estudo sobre placebo 
aberto e desempenho esportivo.

O efeito placebo intriga há décadas os cien-
tistas. Recentemente, pesquisas têm mostrado 
que, mesmo quando alguns pacientes sabem que 
estão recebendo uma substância sem nenhum 
princípio ativo, melhoram de sintomas como dor, 
adicionando ainda mais perguntas e inaugurando 
um campo de pesquisa denominado “placebo 
honesto” (ou aberto). Agora, pesquisadores da 
Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) aca-
bam de divulgar o primeiro estudo no mundo a 
demonstrar os benefícios da intervenção com 
placebo aberto também para o desempenho 
de atletas. A pesquisa foi feita com ciclistas 
profi ssionais do sexo feminino e apontou que, 
na média, elas melhoraram seus resultados em 
teste de curta distância ao receber uma pílula 
estando cientes de que se tratava de placebo. 
Nem todas, porém, melhoraram. “Algumas 
até pioraram os resultados, o que indica a necessidade de se 
compreender o perfi l dos pacientes para quem o placebo é mais 
efetivo”, diz Bruno Gualano, um dos autores do artigo publicado 
na revista científi ca Plos One.

Efeito placebo é considerado como qualquer tipo de melhora 
manifestada por paciente ao receber um tratamento que não 
tem base em uma substância ativa. O assunto já vem sendo 
investigado na clínica médica, especialmente em áreas como 
síndrome do intestino irritável, câncer e dor crônica. Mais 
recentemente, começaram a ser feitos estudos em que os pa-
cientes eram avisados que estavam recebendo uma substância 
inerte e, mesmo assim, alguns deles melhoravam dos sintomas. 
Mas não era apenas dizer que melhoravam: no caso da dor, 
análises clínicas apontavam que alguns parâmetros químicos 
para dor também se mostravam alterados após a intervenção 
com placebo aberto.

Mesmo cientes de que estão tomando placebo, 
pacientes melhoram sintomas; atletas, o desempenho

Pesquisa com ciclistas demonstra que efeitos benéfi cos da abordagem conhecida como “placebo honesto” 
também podem se estender ao esporte

No mundo do esporte, o estudo atual é o primeiro a avaliar o 
placebo aberto. “Na nutrição esportiva, sabemos que existem 
cinco ou seis suplementos que funcionam porque têm substân-
cia ativa, diante de algumas centenas de milhares de produtos 
existentes no mercado, vendidos pela internet, que vivem do 
efeito placebo”, diz Gualano, ressaltando que a estimativa não é 

exagero de sua parte, correspondendo ao que 
as pesquisas já mostraram. “Achamos que ainda 
precisávamos entender melhor como este efeito 
funciona no esporte.”

Ted Jack Kaptchuké, um dos maiores estudio-
sos do efeito placebo no mundo, ao comentar 
o artigo de Bryan Saunders, Bruno Gualano e 
colaboradores, relatou estar “impressionado 
com os resultados, especialmente os detalhes 
qualitativos”. Para ele, que é professor da 
Harvard Medical School (Estados Unidos), o 
atual modelo que se tem para explicar o efeito 
placebo relacionando-o a expectativas “é fra-
co, especialmente em situações crônicas, mas 
também agudas, então não fi co surpreso com 
esse resultado”. Kaptchuké também disse que 
aguardaria ansioso pelos resultados do próximo 
projeto do grupo.

Contexto psicoambiental
“Os achados demonstram o quão interessante e poderoso 

é o efeito placebo, que sequer necessita da expectativa da 
pessoa para ocorrer, e explica em parte a popularidade das 
inúmeras intervenções miraculosas que existem por aí e 
que, para alguns, parecem funcionar”, diz Bruno Gualano. 
Mas o que sobra quando se elimina a sugestão, quer dizer, 
o que pode explicar o efeito 
do placebo aberto? “O efeito 
placebo é afetado pelas carac-
terísticas de quem trata, de 
quem é tratado e do ambiente. 
É a manipulação do contexto 
psicoambiental. Pesquisas 
sobre dor mostram que há até 
50% de diminuição do efeito 

Ted Kaptchuké.
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analgésico quando um medicamento é entregue por uma 
máquina, e não uma enfermeira num ambiente acolhedor”, 
exemplifica.

Estudos recentes têm mos-
trado que os fatores do efeito 
placebo incluem aprendiza-
gem, pré-condicionamento, 
experiência prévia, traços 
de personalidade – o otimista 
responde melhor ao placebo 
do que o pessimista, por 
exemplo – e genética. “Há 
toda uma área que estuda o 
comportamento relacionado 
ao efeito placebo e também 
a parte biológica. Existem 
mudanças nos nossos genes, 
os chamados polimorfismos, 
que explicam, em parte, a predisposição ao efeito placebo”, 
explica Bruno Gualano.

Ele conta que foi com base nesses estudos pioneiros, que 
mostravam que a expectativa não é tão importante assim para 
o placebo, mas só um fator entre outros, é que se começou a 
tratar o paciente falando que era placebo. “Até porque, existe 
uma questão ética bastante discutida. Um profi ssional de saúde 
não pode simplesmente dar um placebo a um paciente falando 
que é uma substância ativa”, diz o pesquisador, citando como 
exemplo o uso de placebo para realizar o desmame (parada 
gradual do uso de uma medicação) de remédios que geram 
efeitos colaterais severos com uso prolongado, como corticoides 
(anti-infl amatórios) e opioides (analgésicos) – algo que já vem 
sendo feito na clínica médica.

Bruno Gualano: “efeito 
placebo explica em 

parte a popularidade das 
inúmeras intervenções 

miraculosas
que existem por aí”.
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Arte sobre foto de Cecília Bastos/USP Imagens
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Em 20 de setembro último a medida 

provisória da liberdade econômica (MP 

881/19) foi sancionada pelo presidente da 

República, convertendo-a na lei 13.874/19, 

que alterou o artigo 1.052 do CC, tornando 

possível a constituição de uma sociedade 

limitada com apenas um sócio (unipessoal) 

e sua comparação com a já existente 

Empresa Individual de Responsabilidade 

Limitada (EIRELI).

Vale lembrar que até a criação da EIRELI, em vigor 
desde 2012,  a grande maioria das sociedades limita-
das existentes no Brasil possuíam o segundo sócio 
com uma participação mínima no capital social da 
sociedade, apenas para cumprir o requisito legal da 
pluralidade de sócios.

Aqueles que optavam por não utilizar um conhecido 
apenas para fi gurar como sócio minoritário, consti-
tuíam uma empresa individual, assumindo o risco de 
ser responsabilizado de forma ilimitada (patrimônio 
pessoal inclusive)  por dívidas da empresa (ou vice-
versa, a empresa responder por dívidas do empresário), 
ocorrendo a chamada confusão patrimonial.

 Com a criação da EIRELI houve a segregação dos 
patrimônios das empresas e dos seus sócios, sendo 
que somente em situações  excepcionais o  titular e 
administrador da EIRELI podem vir a ser responsa-
bilizados solidariamente com a empresa, através do 
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, 
conforme dispõe o artigo 50 do Código Civil.

Agora, com a criação da sociedade limitada unipesso-
al, resta a dúvida qual o tipo societário a ser escolhido. 
Abaixo segue um quadro onde estão comparadas as 

Eduardo Moisés

Diferenças entre EIRELI e Unipessoal Ltda
és

a

principais características entre EIRELI e sociedade 
limitada unipessoal, cabendo ao empresário, de acordo 
com as peculiaridades de seu negócio decidir onde 
melhor se enquadra.

EIRELI UNIPESSOAL 
LTDA.

Responsabilidade do 
titular/sócio

Limitada Limitada

Número de sócios 
necessários 

Uma Uma

Capital mínimo 
integralizado

100 salários 
mínimos

Não exige valor 
minimo

Restrições para 
pessoas físicas 

Apenas uma 
sociedade dessa 
por pessoa

Não possui

Restrições para 
pessoas jurídicas 

Não  possui Não possui

 Portanto, as duas principais diferenças se encontram 
no capital mínimo a ser integralizado no ato constitu-
tivo e na impossibilidade de pessoas naturais serem 
titulares de mais de uma EIRELI. 

Assim, cabe ao empresário consultar seu contador e 
tomar a melhor decisão de acordo com o seu negócio.

São Paulo, quarta-feira, 09 de outubro de 2019

Refl exõesRefl exõesRefl exõesRefl exões
NÃO DESISTA

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Neste mês, a energia recebida tem sido volátil e impre-
visível. Ondas de potente energia cósmica foram liberadas, 
intensifi cando a necessidade de cura, mudança e transfor-
mação. Isso criou um ambiente precário e mutável onde 
as emoções são intensifi cadas e a paciência é testada, 
geralmente tornando a experiência humana bastante 
desconfortável.

Neste estágio, estamos alcançando além do óbvio e o 
mistério de nossa alma, onde a sabedoria, a percepção e 
a clareza estão disponíveis. Permita que sua percepção se 
expanda além da norma. Confi e na sua intuição e siga-a à 
medida que ela o conduz. Não desista. Agora é a hora de 
fazer um compromisso sagrado para com a sua vida, já que 
as coisas estão prestes a tomar um rumo positivo.

Muito amor

Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond -

reginamadrumond@yahoo.com.br

A grande diversidade 

dos problemas 

ambientais atuais 

é marcada por sua 

complexidade e 

intensidade, envolvendo 

aspectos políticos, 

sociais e econômicos de 

ampla relevância

Com vasta cobertura dos 
meios de comunicação, 
esses problemas proje-

taram-se no cerne das preocu-
pações públicas, construindo 
uma nova cultura emblemática 
e inscrevendo-se, em defi niti-
vo, na agenda política global. 
A inquietação com o tão deba-
tido ideal de desenvolvimento 
sustentável, suas limitações 
e possibilidades, representa 
uma oportunidade de garantir 
adequadas transformações 
educacionais.

A Política Nacional de Edu-
cação Ambiental – instituída 
pela Lei no 9.795/99 – e seu 
decreto de regulamentação 
em 2002 – acelera o proces-
so de institucionalização da 
Educação Ambiental no país. 
Uns dos principais desafi os das 
políticas públicas de Educação 
Ambiental apontam para a 
necessidade da construção 
de uma proposta político pe-
dagógica de Educação para a 
sustentabilidade, capaz de fo-
mentar pessoas e coletividades 
responsáveis pela melhoria em 
sua qualidade de vida, dos seus 
pares e das futuras gerações.

A gestão pública por meio 
da Educação Ambiental ne-
cessita difundir o conceito de 
futuras gerações, onde não se 
identifi ca o indivíduo nem o 
grupo que será atingido com 
determinadas ações, mas se 
concebe todas aquelas pessoas 
que um dia (futuro) usufrui-
rão do patrimônio terrestre. 
Nomeados como direitos de 
solidariedade e fraternidade, 
contemplam o rol de direitos 
fundamentais de nossa Carta 
da República.

Esses desafi os e compromis-
sos têm movimentado a admi-
nistração pública, resultando 
em políticas que estimulam a 
participação cidadã na preven-
ção e enfrentamento dos riscos 
globais. As políticas públicas 
de Educação Ambiental, além 
de serem compromisso legal, 
devem buscar visibilidade 
em grande escala, com vistas 
a alcançar a totalidade da 
população, num círculo virtu-
oso de legitimidade de ações 
transformadoras.

O meio ambiente se constitui 
hoje um dos temas essenciais 
de política governamental e 
uma das maiores preocupa-
ções dos cidadãos, seja em pe-
quenas comunidades distantes 
dos grandes centros, seja nos 
países com grande poder de in-
dustrialização. A necessidade 
de consciência política e social 
neste assunto é manifesta, e 
adiá-la só resultaria em amplos 
prejuízos.

 
(*) - É gerente pedagógica do Sistema 

Positivo de Ensino.

A gestão da educação 
ambiental

Milena Fiuza (*)

A espécie de “Netflix do Vaticano” 
propõe a “transmissão de séries 
de TV, filmes e documentários 

destinados ao público global que re-
conhece ou tem interesse nos valores 
cristãos”, através de diferentes dis-
positivos, como smartphone, tablets, 
consoles de games, web, entre outros. 
O projeto italiano tem como acionistas 
a empresa Vetrya, um grupo toscano de 
desenvolvimento de serviços digitais 
que entrou com uma participação de 
25%, e a produtora de filmes Officina 
della Comunicazione, detentora de 75% 
das ações. 

“Nos voltamos para metas que foram 
negligenciadas até o momento e preten-
demos alcançar resultados importantes, 
tanto pela qualidade e originalidade 
do conteúdo quanto pela distribuição 

mundial, com um público potencial de 
um bilhão e 300 milhões de pessoas de 
fé católica”, explicou Luca Tomassini, 
presidente da plataforma e representante 
da Vetrya. O “VatiVision” 
nasceu com os mesmos 
objetivos da Offi cina della 
Comunicazione, que nos 
últimos anos produziu do-
cumentários, séries de tele-
visão e fi lmes religiosos, em 
colaboração com o Centro 
de Televisão do Vaticano. 

“Estamos orgulhosos de 
empreender esse projeto 
desafi ador em conjunto com a Vetrya, que 
não apenas representa a excelência em 
questões tecnológicas, mas também um 
modelo de referência industrial que será 
o valor agregado para propor conteúdo ao 

público que até agora não é encontrado 
nos canais tradicionais ou em plataformas 
online já disponíveis”, afi rmaram Nicola 
Salvi e Elisabetta Sola, diretores do ser-

viço e representantes da 
produtora de fi lmes.

A plataforma de dis-
tribuição tecnológica da 
“Vat iVis ion”,  chamada 
Eclexia, será fornecida 
pela Vetrya. “Para mim, 
é motivo de orgulho estar 
encarregado da empresa 
que dirigirá a VatiVision. 
Na Vetrya, sempre estáva-

mos convencidos de que as plataformas 
ligadas ao campo do vídeo representam 
uma oportunidade extraordinária, capaz 
de mudar os modelos tradicionais de dis-
tribuição”, concluiu Tomassini (ANSA).

Empresa italiana lança 
VatiVision, a Netfl ix do Vaticano

ANSA

O serviço contará 
com conteúdos 
religiosos, 
artísticos 
e culturais 
inspirados na 
mensagem cristã.

A partir do primeiro 
trimestre de 2020, 
uma nova plataforma 
de streaming fi cará 
disponível na Itália e 
no mundo. Batizado de 
“VatiVision”, o serviço 
contará com conteúdos 
exclusivamente 
religiosos, artísticos e 
culturais inspirados na 
mensagem cristã.

De acordo com dados nacionais da Boa 
Vista, a inadimplência do consumidor re-
cuou 1,8% em setembro na comparação 
com agosto, já descontados os efeitos 
sazonais. Em relação a setembro do ano 
passado, o indicador avançou 1,7%. Com 
isto, ele acumula queda de 3,4% no ano e 
3% no acumulado 12 meses (outubro de 
2018 até setembro de 2019 frente aos 12 
meses anteriores). 

 A queda da inadimplência observada 
desde o fi nal de 2016 pode ser explicada 
pela maior cautela das famílias, pela capa-
cidade de endividamento dos consumido-
res ainda limitada pelo fraco crescimento 
da renda e pelo efeito defasado da maior 
seletividade dos bancos no período mais 
agudo da crise.

Com isto, a inadimplência dos consumi-

dores atingiu um patamar historicamente 
baixo, o que proporcionou a redução dos 
juros e motivou o aumento das concessões 
a partir de 2017, que, por sua vez, vêm re-
sultando em um crescimento signifi cativo 
do endividamento e do comprometimento 
de renda ao longo de 2019.

Os economistas da Boa Vista têm alertado 
que o elevado nível de desocupação e su-
butilização da mão-de-obra, somado à lenta 
recuperação da renda, aumenta o risco de 
que esta expansão recente dos emprésti-
mos resulte em maior inadimplência. Por 
enquanto, porém, o indicador de registros 
ainda não aponta nesta direção. Após a 
alta de julho, o indicador registrou queda 
em agosto e voltou a recuar em setembro. 

De qualquer forma, uma retomada mais 
vigorosa e generalizada do crédito aos 
consumidores, sem aumento dos riscos, 
segue condicionada, a curto prazo, à 
evolução do mercado de trabalho e do 
endividamento das famílias, e, a médio 
prazo, à implementação das reformas 
microeconômicas no mercado de crédito 
(AI/boavistascpc).

Inadimplência do consumidor caiu 1,8% em setembro
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Inscrições abertas para programa da Nestlé 
de aceleração de startups

Nestlé Health Science, empresa 
líder mundialmente reconhecida na 
área da ciência nutricional, acaba 
de lançar o Nestlé Beyond Food. O 
programa, desenvolvido em parceria 
com a StartSe e a Innoscience, tem 
como objetivo identifi car e acelerar 
negócios em parceria com até três 
startups de todo o Brasil entre 2019 
e 2020. As inscrições para a iniciativa 
estão abertas até 25 de outubro, 
pelo site https://lp.startse.com.br/
programa/nestle-health-science/

Até 15 empresas serão selecio-
nadas para um bate-papo com altos 
executivos da companhia. Depois, 
cinco startups se apresentarão em 
um pitch day em dezembro, quando 
Nestlé Health Science escolherá 
até três startups vencedoras, que 
receberão um aporte financeiro 
para a cocriação de soluções que 
atendam os consumidores, clientes e 
áreas internas da empresa. As áreas 
atendidas são: execução do negócio; 
outpatients; produtos e e-Health.
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Continua

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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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:
DIEGO LUIZ SOUZA BEZERRA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/100.FLS.028-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete 
de julho de mil novecentos e oitenta e sete (27/07/1987), residente e domiciliado Ave-
nida Professor João Batista Conti, 913, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandra Souza Bezerra. BIANCA 
DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista contábil, nascida em Dia-
dema, neste Estado (CN:LV.A/176.FLS.163 DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia vinte e 
dois de julho de mil novecentos e noventa e dois (22/07/1992), residente e domiciliada 
Travessa Carlo Antônio Marini, 17, casa 01, Vila Moraes, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Pinheiro dos Santos e de Maria Rodrigues da Silva.

LUCAS OLIVA DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-306,FLS.207-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
abril de mil novecentos e noventa e oito (11/04/1998), residente e domiciliado Rua Ar-
raial do Bonfi m, 111, casa B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Dilson Lopes dos Reis e de Maria Nazaré Oliva dos Reis. ÁGATHA NOBERTO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Bernardo do Campo, 
neste Estado (CN:LV-A-322,FLS.062 DIADEMA/SP), São Bernardo do Campo, SP no 
dia doze de março de dois mil e dois (12/03/2002), residente e domiciliada Rua Arraial 
do Bonfi m, 111, casa A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alex 
Martiliano da Silva e de Elisangela Aparecida Noberto da Silva.

BRUNO AMANCIO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de cobran-
ça, nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.168-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(05/11/1988), residente e domiciliado Rua Baltazar Teles, 196, bloco A, apartamento 
23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Amancio da Costa e de Shirley Aparecida Martinho Lucas da Costa. NATALIA DANIOTI, 
estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida em neste Distrito (CN:L-
V.A/168.FLS.037V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (15/09/1992), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 
196, bloco A, apartamento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Luiz Danioti e de Maria Dantas de Lima Danioti.

DOUGLAS DE SOUSA PORTELA, estado civil solteiro, profi ssão operador de telepes-
quisa, nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/154.FLS.124V-IPIRAN-
GA/SP), São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noventa e um 
(07/11/1991), residente e domiciliado Rua Samira, 29, Jardim Naufal, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Machado Portela e de Lúcia Maria de Sousa Portela. SA-
MARA DE OLIVEIRA DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Er-
melino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.034 ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e um (08/11/1991), 
residente e domiciliada Rua Fidelis Barbosa, 35, Jardim das Camélias, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de Edinelson dos Reis e de Maria Lucia de Oliveira dos Reis.

JOHNNY VITALINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.334-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (10/02/1994), residente e 
domiciliado Rua Sabbado D'Ângelo, 2495, bloco B, apartamento 41, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adiel Vitalino da Silva e de Aparecida Pinheiro da Silva. NATALIA 
BARRETO SORIANO ALMEIDA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/245.FLS.149V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (08/12/1995), 
residente e domiciliada Rua Sabbado D'Ângelo, 2495, bloco B, apartamento 41, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Luiz Almeida de Jesus e de Priscila Barreto 
Soriano.

EMERSON SILAS ALVES DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV-A-073,FLS.142 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia sete 
de outubro de mil novecentos e setenta e quatro (07/10/1974), residente e domiciliado 
Avenida Caititu, 585, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Zilda Alves dos Reis. SIRLEI COSTA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-041,FLS.082-ERME-
LINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de junho de mil novecentos 
e setenta e nove (16/06/1979), residente e domiciliada Avenida Caititu, 585, casa 03, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rodney 
Ferreira dos Santos e de Joselina Maria Costa dos Santos.

DAVID AMILTON VICENTE, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e três (11/01/1983), residente e domiciliado Rua Carlota Brianza, 107, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edna Aparecida Vicente. LUANA DE 
FÁTIMA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente comunitária de saúde, nascida 
em Esperança, Estado da Paraíba (CN:LV.A/014.FLS.233-REMÍGIO/PB), Esperança, 
PB no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e nove (19/11/1989), resi-
dente e domiciliada Rua Carlota Brianza, 107, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Arlindo Gomes da Silva e de Lindalva Alexandre de Melo Silva.

JHONATAS UILLIAM DANTAS MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão técnico da 
net, nascido em Miguel Calmon, Estado da Bahia (CN:LV-A 072,FLS.258-MIGUEL CAL-
MON/BA), Miguel Calmon, BA no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e 
seis (16/03/1996), residente e domiciliado Rua Erva Prata, 742, casa 02, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorgival Medeiros Florentino e de Joelma Dantas 
Lima. LARISSA BRENDA DE OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-292,FLS.273V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa e sete (26/10/1997), residen-
te e domiciliada Rua Erva Prata, 742, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudemir Elias da Silva e de Cintia Andreza de Oliveira dos Santos.

MATHEUS SANTOS CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/206.FLS.042 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e noventa e oito (24/07/1998), 
residente e domiciliado Rua Encontros e Despedidas, 66, Conjunto Habitacional Águia 
de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carneiro da Silva e de Catia Alves 
Santos. VITORIA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste 
Distrito (CN:LV.A/368.FLS.199-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de março 
de dois mil (01/03/2000), residente e domiciliada Rua Encontros e Despedidas, 66, Con-
junto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleude Teixeira.

MARCELO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão investigador 
profi ssional civil, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de julho 
de mil novecentos e setenta e cinco (02/07/1975), residente e domiciliado Rua Passari-
nho Liberdade, 41, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Ferreira Sobrinho e de Maria Ferreira. ANA PATRICIA VITAL, estado 
civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Acopiara, Estado do Ceará, 
Acopiara, CE no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e cinco (04/08/1985), 
residente e domiciliada Rua Passarinho Liberdade, 41, Conjunto Habitacional Águia de 
Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonia Elessones Vital.

EVALDO VIEIRA BARBOSA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Jardim América, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de 
mil novecentos e sessenta e seis (26/05/1966), residente e domiciliado Rua Juciri, 20, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Se-
bastião Dias Barbosa e de Judite Vieira Barbosa. CLEIDE APARECIDA DE ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/056.FLS.083V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil 
novecentos e setenta e um (12/06/1971), residente e domiciliada Rua Juciri, 20, casa 
02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernando 
Campos de Araujo e de Bernadete da Silva Araujo.

GUILHERME ALEXANDRE GUSMÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar e-com-
merce, nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.054-CAM-
BUCI/SP), São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
sete (05/02/1997), residente e domiciliado Rua Nicolina, 108, Vila Brasil, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Alexandre Gusmão e de Rejane Flávio Gusmão. 
PRISCILA LOPES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/437.FLS.171-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e 
seis (09/08/1996), residente e domiciliada Rua Nicolina, 108, Vila Brasil, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Amailton Lopes de Souza e de Luzia dos Santos Bueno Souza.

RAFAEL SOARES ALVES PINTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de armazem, 
nascido em Pindamonhangaba, neste Estado (CN:LV.A/172.FLS.026-PINDAMONHAN-
GABA/SP), Pindamonhangaba, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e 
noventa e seis (23/09/1996), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 641, 
casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Alves 
Pinto e de Maria Jancleide Soares. THAMARA GOMES FERREIRA, estado civil soltei-
ra, profi ssão analista administrativo JR, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/304.
FLS.170 BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos 
e noventa e sete (16/03/1997), residente e domiciliada Rua Luís Pereira Brandão, 35, 
casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Ribeiro Ferreira 
e de Regiane Gomes Cardoso.

JULIANO DOS SANTOS DE AZEVEDO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
atendimento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/064.FLS.140-VILA MARIA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e oito (05/10/1988), 
residente e domiciliado Rua Bárbara Leoni, 88, bloco B, apartamento 33, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Francisco 
de Azevedo e de Vera Lucia dos Santos. NÚBIA MACÊDO DOS ANJOS, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida em Poções, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/080.FLS.227 POÇÕES/BA), Poções, BA no dia trinta e um de outubro de mil 
novecentos e oitenta e nove (31/10/1989), residente e domiciliada Rua Bárbara Leoni, 
88, bloco B, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Raimundo Santos dos Anjos e de Risoneide Macêdo Santos dos 
Anjos.

LUCAS MENDES LIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em eletrônica, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 299,FLS.069-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e noventa 
e um (21/07/1991), residente e domiciliado Travessa Maria Pinto Labiapari, 209, casa 
03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lira Gomes e de Maria 
Vilani Mendes Gomes. KATHERINE RAMALHO SOUZA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:L-
V-A-023,FLS.084V-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos 
e noventa e três (20/03/1993), residente e domiciliada Travessa Maria Pinto Labiapari, 
209, casa 03, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Temoteo da Silva 
e de Sandra Ramalho Souza da Silva.

FELIPE DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão motorista autônomo, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.011V-VILA MATILDE/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de julho de mil novecentos e oitenta e nove (02/07/1989), resi-
dente e domiciliado Avenida Lara Campos, 910, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Vieira de Lima e de Elisabete Aparecida da Silva Lima. 
NATÁLIA DO CARMO AMANCIO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e seis (16/02/1986), residente e domiciliada Avenida Lara Campos, 
910, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Atamiro Aman-
cio e de Leci Aguiar do Carmo Amancio.

CLEBER WELBER DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-314,FLS.101-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois 
(28/02/1992), residente e domiciliado Rua Iososuke Okaue, Travessa California, 08, Jar-
dim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvana Ribeiro de Lima. FABÍOLA 
SOARES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Contagem, 
Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-172,FLS.268 BETIM/MG), Contagem, MG no dia vin-
te e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (29/12/1997), residente e 
domiciliada Rua Iososuke Okaue, Travessa California, 08, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antônio Barbosa dos Santos e de Cristina Soares de Souza dos 
Santos.

JONATHAN ISIDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão prensista pleno, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/153.FLS.055V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e noventa e um (25/10/1991), 
residente e domiciliado Avenida Maria Luiza Americano, 2394, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos dos Santos e de Maria Genilza Isidro da Silva. 
ANDRESSA DOS SANTOS NUNES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/253.FLS.097-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove 
de junho de mil novecentos e noventa e seis (29/06/1996), residente e domiciliada Ave-
nida Antônio de Sousa Queiroz, Travessa São Francisco, 03, Viela 02, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademir Teixeira Nunes e de Maria de Lourdes 
dos Santos.

LUAN BIZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão arte fi nalista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.138V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (01/08/1988), residente e domiciliado Rua 
Francisco da Cunha, 175, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Solon Ferreira da Silva e de Judite Bizerra da Costa. APARECIDA ROSA DE OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de classe, nascida em neste Distrito (CN:L-
V.A/004.FLS.206 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de abril de mil novecen-
tos e setenta e seis (03/04/1976), residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira 
Barreto, 151, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudionor Gomes de Oliveira e de 
Nelita Rosa de Jesus Oliveira.

GUILHERME IACOMINI RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Brasília - Distrito Federal (CN:LV.A/286.FLS.051-3º OFÍCIO DE BRASÍLIA/
DF), Brasília, DF no dia dezenove de março de mil novecentos e noventa e quatro 
(19/03/1994), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 830, bloco 02-B, apartamento 
43, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juliana Iacomini Rodrigues. NATALIE PINHEI-
RO, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e três 
(13/08/1983), residente e domiciliada Rua Narciso Araújo, 830, bloco 02-B, apartamento 
43, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Bernardete Pinheiro.

ULISSES VAKIRTZIS, estado civil divorciado, profi ssão diretor de escola, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta 
(02/02/1970), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 67, apartamento 12-A, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Georgios Joannis 
Vakirtzis e de Pedra Georgios Vakirtzis. SUZANA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Joinville, Estado de Santa Catarina, Joinville, SC no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta (04/02/1980), residente e domiciliada Rua Da-
vid Pedro Espindola, 66, São Cristóvão, Barra Velha, Estado de Santa Catarina, Barra 
Velha, SC, fi lha de João Cruz e de Antonia Belarmina Cruz.”Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de R.C.P.N de Barra Velha, Estado de Santa Catarina”

JOSUE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e setenta (07/03/1970), 
residente e domiciliado Rua Fernandes Tenório, 332, apartamento 07, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio da Silva e de Atelina Ribeiro Silva. JAN-
DIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Vila 
Maria, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos 
e sessenta e sete (27/02/1967), residente e domiciliada Rua Fernandes Tenório, 332, 
apartamento 07, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Silva e de 
Maria Senhorinha Aguida Silva.

ALLAN MAGALHÃES GAMA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/119.FLS.259-ITAQUERA/
SP), Guarulhos, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/12/1989), residente e domiciliado Rua Manuel de Agreda, 118, casa 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo 
Oliveira Neto e de Aparecida Cristina Magalhães Gama. THUANY CRISTINA PAULA 
SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/186.FLS.165-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia 
seis de dezembro de mil novecentos e noventa (06/12/1990), residente e domiciliada 
Rua Manuel de Agreda, 118, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto dos Santos e de Marcia Aparecida 
Paula da Silva.

ISAIAS ELEUTERIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de março de mil 
novecentos e sessenta e oito (21/03/1968), residente e domiciliado Rua Miguel Lango-
ne, 180, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudionor Eleuterio da Silva 
e de Maria São Pedro da Silva. MARLI TANCREDI, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Brás, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de no-
vembro de mil novecentos e sessenta e três (18/11/1963), residente e domiciliada Rua 
Miguel Langone, 180, casa 1, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Giovanni Tancredi 
e de Mathilde Maciel Tancredi.

JONATHAN ROCHA DOS SANTOS ARTIMUNDO, estado civil solteiro, profi ssão au-
tônomo, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/441.FLS.035-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e 
noventa e seis (09/10/1996), residente e domiciliado Rua Cipó de Chumbo, 52, Vila Pro-
gresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Welighton Artimundo Junior e de Adriana 
Rocha dos Santos Artimundo. LIANDRA SOUZA MARTINS DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão esteticista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/328.FLS.271 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e 
noventa e oito (21/12/1998), residente e domiciliada Rua Cipó de Chumbo, 52, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Roberto Martins de Oliveira e de 
Marcela de Souza Martins de Oliveira.

RICARDO THALLES DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 210,FLS.108-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(06/10/1996), residente e domiciliado Rua Manoel Beci Fernandes, 200, A, Cidade Lí-
der, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto de Oliveira Silva e de Nilza 
de Oliveira Silva. JULIANA MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV
-A-241,FLS.204V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro (27/05/1994), residente e domiciliada Rua Manoel 
Beci Fernandes, 200, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto 
Martins dos Santos e de Marciria Jaria de Moura Martins dos Santos.

CELIO FERREIRA MOTA, estado civil solteiro, profi ssão varredor, nascido em Recife, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/102.FLS.211-14º DISTRITO DE RECIFE/PE), Recife, 
PE no dia dois de maio de mil novecentos e cinquenta e oito (02/05/1958), residente e 
domiciliado Rua Cosmo José da Silva, 397, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Ferreira Mota e de Rosilda Freitas da Silva. MÁRCIA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão ofi cial de montagem, nascida em neste Distrito (CN:L-
V.A/029.FLS.234 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia doze de abril de mil nove-
centos e setenta e um (12/04/1971), residente e domiciliada Rua Médio Iguaçu, 241, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor dos Santos e de Florentina 
Cardoso dos Santos.

JAIRO FERREIRA DO PRADO, estado civil divorciado, profi ssão funcionário públi-
co, nascido em Salvador, Estado da Bahia, Salvador, BA no dia dezenove de feve-
reiro de mil novecentos e cinquenta e oito (19/02/1958), residente e domiciliado Rua 
Ângelo Arlotti, 49, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jacira Ferreira 
do Prado. DEISE SOARES DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de julho de mil nove-
centos e setenta e quatro (12/07/1974), residente e domiciliada Rua Ângelo Arlotti, 
49, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco da Conceição e 
de Olivia Soares dos Santos.

PAULO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/323.FLS.068-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de 
outubro de mil novecentos e noventa e oito (03/10/1998), residente e domiciliado Rua 
dos Eucaliptos, 15, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edimar Bispo dos 
Santos e de Andréa Regina da Silva. KETHELYN MOREIRA DE FREITAS NUNES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/319.FLS.
163-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos 
e noventa e oito (24/08/1998), residente e domiciliada Rua dos Eucaliptos, 15, Vila Gil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo da Silva Nunes e de Cristina Moreira de 
Freitas Nunes.

ORLANDO GOMES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/016.FLS.155-ALTO DA MÓOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia treze de agosto de mil novecentos e cinquenta (13/08/1950), residente e domi-
ciliado Rua Lagoa da Barra, 625, bloco 07, apartamento 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Gomes de Souza e de Maria Thereza de Souza. VERA LUCIA DE 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V.A/027.FLS.061-SÉ/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil novecentos e 
cinquenta e um (06/11/1951), residente e domiciliada Rua Lagoa da Barra, 625, bloco 
07, apartamento 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Vicente de Lima e de 
Jandyra Soares de Lima.

ÉLIO MACHADO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão lavador, nascido em Sub-
distrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.167 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (03/12/1985), residente e 
domiciliado Rua Monte Belo, 965, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Ferreira Barbosa e de Francisca 
Machado Barbosa. VANESSA CAROLINA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/082.FLS.090-ERMELINO 
MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/04/1988), residente e domiciliada Rua Monte Belo, 965, casa 01, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos da Silva Santos e de 
Sueli Benedita dos Santos.

BRUNO FERREIRA PERES, estado civil solteiro, profi ssão gerente comercial, nasci-
do em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.075V-IBIRAPUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e oitenta e seis (05/06/1986), 
residente e domiciliado Rua Adriano Ratti, 38, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Moreira Peres e de Marisa Ferreira Pe-
res. SUELLEN PAULA COSTA, estado civil solteira, profi ssão professora de educação 
infantil, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/069.FLS.055V-
JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e oitenta e cinco (24/04/1985), residente e domiciliada Rua Baixada Santista, 446, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cesar Homero Costa Filho e de Suzaneide Maria Paula 
da Silva Costa.

PAULO HENRIQUE TORQUATO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
moto frentista, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
abril de mil novecentos e noventa (26/04/1990), residente e domiciliado Rua Ana Pere-
na, 55, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Walter do Nascimento e de Maria da Piedade Torquato. 
JÉSSICA SALVADOR CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
fi scal, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/187.FLS.146-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa 
e cinco (31/08/1995), residente e domiciliada Rua Ana Perena, 55, bloco A, apartamento 
24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valmir 
Celestino dos Santos e de Telma Salvador Correia dos Santos.

FERNANDO ALBUQUERQUE SEVERIANO, estado civil divorciado, profi ssão aposen-
tado, nascido em João Alfredo, Estado de Pernambuco, João Alfredo, PE no dia primei-
ro de agosto de mil novecentos e sessenta (01/08/1960), residente e domiciliado Rua 
Santo Antônio de Itaberava, 239, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel Albuquerque Severiano e de Josefa Olindina da Conceição. MARGARIDA 
ANTONIA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão domética, nascida em João Alfredo, 
Estado de Pernambuco (CN:LV-A-029,FLS.122 JOÃO ALFREDO/PE), João Alfredo, PE 
no dia nove de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (09/12/1978), residente e 
domiciliada Rua Santo Antônio de Itaberava, 239, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joaquim Marcelino Batista e de Antonia Maria da Conceição.

THIAGO DE SOUZA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/076.FLS.266V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (12/08/1984), residente e do-
miciliado Rua São João das Duas Barras, 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Josa Ferreira do Nascimento e de Fátima Matos de Souza do Nascimento. 
LAIS CAPETTI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista experiência digi-
tal, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/216.FLS.035V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (25/11/1994), 
residente e domiciliada Rua Morro do Clemente, 69, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Teixeira dos Santos e de Sonia Capetti.

ALEXANDRE CARRIM CONCEIÇÃO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão mode-
lo, nascido em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV-A-442,FLS.084V SUBDISTRITO DE 
SANTO ANTONIO-SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia dezessete de junho de mil no-
vecentos e oitenta e nove (17/06/1989), residente e domiciliado Rua Marisa Morel, 117, 
casa 01, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Rocha dos 
Santos e de Tania Sueli Araujo Conceição Rocha. DAIANE FERREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão analista administrativo, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-149,FLS.228 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil 
novecentos e noventa e um (20/08/1991), residente e domiciliada Rua Marisa Morel, 
117, casa 03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Anisio 
dos Santos e de Adelaide Ferreira dos Santos.

JOSELITO PAIXÃO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
manutenção, nascido em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/050.FLS.063-SALVA-
DOR/BA), Salvador, BA no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(02/09/1986), residente e domiciliado Rua Marim, 150, bloco 05, apartamento 44, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Paixão da Conceição. AMAN-
DA CRISTINA PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/075.FLS.231-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (11/02/1987), residente e domiciliada Rua Marim, 150, bloco 05, apartamento 44, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio Platero de Oliveira e 
de Rosângela Maria Gomes Pereira.

MOISES SALOMÃO DA SILVA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vigilante 
de base, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de junho de mil 
novecentos e oitenta e seis (09/06/1986), residente e domiciliado Rua Luiz Antônio Gon-
çalves, 570, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
de Oliveira Santos e de Beatriz da Silva Santos. REBECA VIVYANE COSTA MEDEI-
ROS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de creche, nascida em Maceió, Estado 
de Alagoas, Maceió, AL no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e noventa e 
três (23/10/1993), residente e domiciliada Rua Luiz Antônio Gonçalves, 570, casa 02, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elvis Bomfi m Bezerra Medeiros 
e de Flávia dos Santos Costa.

ALEXSANDRO BISPO DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nasci-
do em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/256.FLS.229-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (17/01/1989), residente e domiciliado Rua Vicente de Oliveira Leme, 37, A, Jardim 
Nélia, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Carlos Bispo dos Anjos e de Aldi-
ra Alves Pinto dos Anjos. GLAUCIA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão conferente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/111.FLS.110V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove 
(16/02/1989), residente e domiciliada Rua Sho Yoshioka, 48, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto de Oliveira e de Gilda Aparecida Rodri-
gues de Oliveira.

MAURICIO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo jr, nascido em Subdistrito Brasilândia, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.494-BRA-
SILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta 
e oito (17/06/1988), residente e domiciliado Rua Flor de Caboclo, 181, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Henrique de Oliveira e de Vera Lucia Ce-
leste dos Santos Oliveira. REGIANE REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/272.FLS.051-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de maio de mil novecentos e 
noventa (14/05/1990), residente e domiciliada Rua Flor de Caboclo, 181, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosmo Roque dos Santos e de Regina Reis 
dos Santos.

SÉRGIO EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN;LV-A 156,FLS.126-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e setenta e um 
(07/07/1971), residente e domiciliado Travessa Joaquim Alves de Souza, 27, casa 
02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Delfi no da Silva e de 
Maria Salete de Sá da Silva. NEURAILDE NUNES GAMA, estado civil solteira, pro-
fi ssão professora, nascida em Jussara, Estado da Bahia (CN:LV-A-02,FLS.04V-SÃO 
GABRIEL/BA), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e setenta 
(18/06/1970), residente e domiciliada Travessa Joaquim Alves de Souza, 27, casa 
02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anisio Francisco de Souza e de 
Maria Nunes Gama.

LEANDRO SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro ambiental, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/297.FLS.081-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de junho de mil novecentos e noventa 
e um (23/06/1991), residente e domiciliado Rua Cabo Joel Leite, 408, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Donizete da Silva e de 
Elisabete Maria dos Santos. FRANCILENE PETERS COSI, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/217.
FLS.141-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia sete de março de mil nove-
centos e oitenta e sete (07/03/1987), residente e domiciliada Rua Cabo Joel Leite, 408, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amadeu 
Cosi Júnior e de Vânia Maria Peters Cosi.

ROSELY DE CASTRO FARIA, estado civil solteira, profi ssão analista de sinistro, nas-
cida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/171.FLS.183-LIBERDADE/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e cinco (05/06/1975), 
residente e domiciliada Rua Padre Viegas de Menezes, 17, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Renato Teixeira de Faria e de Maria Tereza de Castro Faria. PATRICIA DE 
CARVALHO MAGALHÃES, estado civil solteira, profi ssão assistente de almoxarifado, 
nascida em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/002.FLS.243-2º OFÍCIO DE ILHÉUS/BA), 
Ilhéus, BA no dia nove de dezembro de mil novecentos e setenta (09/12/1970), residen-
te e domiciliada Rua Padre Viegas de Menezes, 17, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Eliezer Brito Magalhães e de Antonia de Carvalho Magalhães.

HELDER DIASSONAMA NFILO, estado civil solteiro, profi ssão técnico em fi bra optica, 
nascido em Maianga, Província de Luanda - Angola, Maianga, Província de Luanda - An-
gola no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (25/12/1992), 
residente e domiciliado Rua Luiz de Almeida Fernandes, 316, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Diassonama Nfi lo e de Madalena Ungudi. MICHELLE LUISE SOU-
SA DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão controladora de acesso, nascida em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (24/04/1988), residente e domiciliada Rua Luiz de Almeida Fernandes, 316, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Rocha de Araujo e de Nide de Sousa Durval 
Araujo.

YURI RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de preven-
ção de fraude, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/348.
FLS.175-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março de mil 
novecentos e noventa e dois (17/03/1992), residente e domiciliado Avenida Nascer do 
Sol, 13, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Vicente Neto de Oliveira e de Maria da Conceição Rodrigues Farias. BÁRBARA DOS 
SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auditora, nascida em Subdis-
trito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.283V-PARI/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (13/01/1994), residente e domiciliada 
Rua Coração Brasileiro, 80, blc F, apto 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Augustinho do Nascimento Junior e de Maria Apa-
recida dos Santos Nascimento.

MARCO ALEXANDRINO MORGADO, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nas-
cido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV-A-066,FLS.280-FREGUESIA 
DO ENGENHO NOVO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia oito de agosto de mil novecentos 
e oitenta e dois (08/08/1982), residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, 467, casa 
07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Batista 
Morgado e de Elizabete Bezerra Alexandrino. JULIANA OLIVEIRA BARBOSA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:L-
V-A-303,FLS.081-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
agosto de mil novecentos e noventa e um (23/08/1991), residente e domiciliada Rua 
Renzo Baldini, 467, casa 07, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Florisvaldo Barbosa e de Amanda Oliveira Santos.
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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
MAURÍCIO PEREIRA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado 
de seção, nascido em Jequitinhonha, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/040.FLS.235-
JEQUITINHONHA/MG), Jequitinhonha, MG no dia vinte e seis de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta e sete (26/02/1987), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 
799, apartamento 21-B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira de Souza 
e de Márcia Pereira dos Santos. KARIN SANAY BABA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/046.
FLS.095V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e 
oitenta e nove (08/05/1989), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 799, aparta-
mento 21-B, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Suçumo Baba e de Neusa Fogaça 
Diniz Baba.

RODNEY DE ARAÚJO BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão encarregado su-
porte, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.293F-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos 
e noventa e três (22/10/1993), residente e domiciliado Rua Reverendo Alcides Fran-
co, 232, casa 01, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto 
Ribeiro Barreto e de Ruth Dias de Araújo Barreto. GEOVANA MACÊDO GARCIA, 
estado civil solteira, profi ssão desenvolvedora de propostas, nascida em Subdis-
trito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/242.FLS.281-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro 
(08/12/1994), residente e domiciliada Rua Reverendo Alcides Franco, 232, casa 01, 
Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Garcia e de Isenil-
des da Costa Macêdo GARCIA.

GABRIEL MENDONÇA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auditor contá-
bil, nascido em Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital (CN:LV.A/259.FLS.079-IBIRA-
PUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
cinco (02/02/1995), residente e domiciliado Rua Goiatá, 721, casa 03, Parada XV de 
Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Mendonça dos Santos e de 
Vera Lucia Maria de Sá dos Santos. BEATRIZ XAVIER VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão securitária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/268.FLS.293V-ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e 
sete (27/01/1997), residente e domiciliada Rua Professor Brito Machado, 500, bloco 
02, apartamento 104, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro da Silva Vieira e de 
Etelvina Severino Xavier Vieira.

ALEXANDRE GUSTAVO PRUDENCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de produção, nascido em Cabreúva, neste Estado (CN:LV-A-163,FLS.280-ITÚ/
SP), Cabreúva, SP no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e noventa e oito 
(21/08/1998), residente e domiciliado Rua Rolando Mário Ramacciotti, 120, casa 23-
A, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alessandro Soares dos 
Santos e de Vera Lúcia Prudencio. FLÁVIA RODRIGUES DE ALMEIDA, estado ci-
vil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV-A 
054,FLS.224V-PARI/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e 
noventa e oito (01/04/1998), residente e domiciliada Rua Rolando Mário Ramacciotti, 
120, casa 23-A, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eli Luiz de 
Almeida e de Sueli Rodrigues de Lima Almeida.

ULYSSES APARECIDO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de tabe-
lião, nascido em Três Lagoas, Estado do Mato Grosso do Sul (CN:LV.A/062.FLS.
168-2º OFÍCIO DE TRÊS LAGOAS/MS), Três Lagoas, MS no dia quinze de janei-
ro de mil novecentos e setenta e oito (15/01/1978), residente e domiciliado Rua 
Giovanni Legrenzi, 500, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecida 
Pereira. CAROLINA LUCCI MÉDES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nas-
cida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/097.FLS.178-SÃO CAETANO 
DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e dois (11/02/1992), residente e domiciliada Rua Giovanni Legrenzi, 500, 
casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Laércio Médes e de Maria Aparecida 
Lucci Médes.

DALTHON LUCAS VAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.242V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (20/11/1995), 
residente e domiciliado Rua Doutor Motta Rezende, 21, Vila Santa Teresa, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio da Silva e de Angela Vaz da Silva. BIANCA 
VALERIO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/076.FLS.071V FERRAZ DE VASCONCELOS/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e seis 
(19/08/1996), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1107, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Gonçalves de Oliveira e de Neide Valerio Ortiz 
de Oliveira.

JACKSON SOUSA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nas-
cido em Subdistrito Saúdé, nesta Capital (CN:LV.A/131.FLS.154V-SUBDISTRITO SAÚ-
DE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e 
dois (27/05/1992), residente e domiciliado Avenida Diogo José Machado, 639, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edemir Moreira de Arruda e de 
Doralice Sousa da Rocha. BRUNA BARCELOS SPANGUERO, estado civil solteira, 
profi ssão administradora, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/051.
FLS.092V-SUBDISTRITO MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil no-
vecentos e oitenta e oito (06/06/1988), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues 
Seckler, 800, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Spangue-
ro e de Janer Barcelos Spanguero.

GILBERTO POMILIO, estado civil divorciado, profi ssão motorista autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de maio de mil novecentos e ses-
senta e quatro (08/05/1964), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista 
Conti, 1434, bloco B, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Pomilio e de Clarice Santos Pomilio. MAR-
LI DA PENHA CARDOZO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e seis (11/12/1966), residente e domiciliada Avenida 
Professor João Batista Conti, 1434, bloco B, apartamento 33, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Cardozo e de Maria Be-
nedita Lopes Cardozo.

VANDERLEY BEAPINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de mon-
tagem, nascido em Januária, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/011.FLS.248-RIA-
CHO DA CRUZ-JANUÁRIA/MG), Januária, MG no dia dezesseis de março de mil no-
vecentos e oitenta e três (16/03/1983), residente e domiciliado Rua Canção do Novo 
Mundo, 96, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Joaquim Fernandes de Souza e de Joana Beapino de Souza. FABIANA CONCEI-
ÇÃO SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.076V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e setenta e oito (25/10/1978), resi-
dente e domiciliada Rua Canção do Novo Mundo, 96, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Augusto Silva e de Maria da 
Conceição Santos.

DENISE VANILLI TEOFILO FIGNANA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nas-
cida em neste Distrito (CN:LV.A/131.FLS.130F ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de maio de mil novecentos e noventa (03/05/1990), residente e domiciliada Rua 
Paes Landim, 91, casa 15, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Fignana e de 
Edna Teofi lo. JAQUELINE CONEGUNDES DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente comercial, nascida em Francisco Morato, neste Estado (CN:LV.A/29.
FLS.129-FRANCO DA ROCHA/SP), Francisco Morato, SP no dia oito de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e um (08/02/1991), residente e domiciliada Rua Paes Landim, 
91, casa 15, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Conegundes dos Santos e de 
Maria de Fatima da Conceição.

PEDRO JOSÉ MARTINS FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão manutencionista 
de piscina senior, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho 
de mil novecentos e setenta e nove (30/06/1979), residente e domiciliado Rua Edson 
Danillo Dotto, 118, bloco A, apartamento 34, Conjunto Habitacional Santa Etelvina II, 
nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Farias Neto e de Tereza Martins Farias. 
MICHELE PEREIRA DE VASCONCELLOS, estado civil divorciada, profi ssão profes-
sora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil 
novecentos e setenta e nove (19/01/1979), residente e domiciliada Rua Sebastião Ivo, 
125, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Douglas Nardy de Vasconcellos 
e de Judith Pereira de Vasconcellos.

MAURICIO ROCHA DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrati-
vo, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/81,FLS.271-SUBDISTRITO 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e sete (14/02/1997), residente e domiciliado Rua Rio das Contas, 149, Jardim Marabá, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Matias Laurindo de Matos e de Aparecida Rocha. 
SUELLEN DA SILVA MANFREDINI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administra-
tiva, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/399,FLS.258V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de agosto de dois mil e um (06/08/2001), residente e domiciliada Rua Rio 
das Contas, 149, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Leite 
Manfredini e de Sueli da Silva Manfredini.

MAURICIO DIAS BARDELLA, estado civil divorciado, profi ssão comprador, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta (19/02/1980), residente e domiciliado Rua Lebon Régis, 143, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onofre Aparecido Bardella e de Marina Dias de Souza 
Bardella. RITA DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de monito-
ramento, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia oito de março de mil novecentos 
e oitenta e um (08/03/1981), residente e domiciliada Rua Lebon Régis, 143, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Geraldo do Nascimento e de Maria Amélia 
do Nascimento.

RODRIGO DUARTE PERES, estado civil divorciado, profi ssão arte fi nalista jr, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e 
oitenta e seis (13/06/1986), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, 
bloco D, apartamento 71, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldomiro 
Peres Junior e de Zelinda Duarte Peres. BÁRBARA PRISCILA MELO SILVA, esta-
do civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, Natal, RN no dia dez de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (10/12/1989), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco D, 
apartamento 71, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Batista da 
Silva e de Maria José Melo da Silva.

ADEGILSON COSTA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante ge-
ral, nascido em Garanhuns, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/16,FLS.25-IRATAMA-
GARANHUNS/PE), Garanhuns, PE no dia oito de novembro de mil novecentos e se-
tenta (08/11/1970), residente e domiciliado Rua Praia Catimbaú, 156, Jardim Beatriz, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Serafi m do Nascimento e de Luzia 
Costa do Nascimento. MARIA LUCIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/136,FLS.109 1ºSUBDIS-
TRITO SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia doze de maio de mil novecentos 
e setenta (12/05/1970), residente e domiciliada Rua Pariparoba, 91, casa 02, Jardim 
Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bernardo dos Santos e de Lusia 
Maria dos Santos.

LUIS GUSTAVO LINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão atendente sênior 
de telemarketing, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/184.FLS.075V-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil novecentos e 
noventa e sete (18/09/1997), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 344, aparta-
mento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Edvaldo Lino dos Santos e de Roseli Silva Araujo. JUSCIMÁRIA SILVA ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Dom Inocencio, Estado do Piauí (CN:LV.A/037.
FLS.009-CASA NOVA/BA), Dom Inocencio, PI no dia três de maio de mil novecentos 
e noventa e três (03/05/1993), residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 344, aparta-
mento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Julio Francisco da Rocha e de Gildete dos Santos Silva.

GARCIA ALEXANDRE SOLE GUMBI, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Uíge - Angola, Uíge - Angola no dia primeiro de maio de mil novecentos e 
setenta e nove (01/05/1979), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 
84, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Gumbi e de Rosa 
Sole Tuca. FABIANA APELLE CORDEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são analista de atendimento, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/096.FLS.284V
-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil novecentos e oitenta 
e dois (13/12/1982), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 84, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Cordeiro dos Santos e de 
Ana Maria Apelle Cordeiro dos Santos.

WILLIAM DAVID DA SILVA TOREZAN, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV-A-192,FLS.211 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de novembro de mil novecentos e noventa e três (01/11/1993), residente e 
domiciliado Rua Francisco Amorim, 16, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Armando Gabriel Torezan e de Nadir da Silva Torezan. BEATRIZ ALVES DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar contábil, nascida em São Paulo - 
Capital (CN:LV-A-472,fl s.196-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de outubro de mil novecentos e noventa e sete (22/10/1997), residente e domi-
ciliada Rua Francisco Amorim, 16, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Wanderson do Nascimento e de Sonia Alves de Jesus Nascimento.

EDVALDO FRANCISCO LOPES, estado civil divorciado, profi ssão zelador, nascido em 
Bom Jardim, Estado de Pernambuco, Bom Jardim, PE no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e cinquenta e oito (08/01/1958), residente e domiciliado Rua Cunha Porã, 
87, casa 03, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Francisco 
Lopes e de Alaide Candida da Conceição. SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA, estado 
civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e setenta e cinco 
(17/07/1975), residente e domiciliada Rua Cunha Porã, 87, casa 03, Jardim Cleide, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Batista de Oliveira e de Maria José 
Barbosa Sobral.

DAVID SANTOS ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/222.FLS.039-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no 
dia quatorze de maio de mil novecentos e noventa e oito (14/05/1998), residente e domi-
ciliado Rua Freitas Guimarães, 166, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edson Alves de Oliveira e de Elaine dos Santos Rezende. DRIELLYN DE OLIVEI-
RA NUNES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Cerqueira 
César, nesta Capital (CN:LV.A/398.FLS.192-CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (28/02/1998), residente e 
domiciliada Rua Freitas Guimarães, 166, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Silvino Elias Nunes e de Raquel Maria de Oliveira Nunes.

ANDERSON BRITO DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.137V MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (13/08/1983), residente e domiciliado Rua 
São Félix do Piauí, 989, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo 
Vagner de Freitas e de Felina Maria de Brito Freitas. APARECIDA DA SILVA XAVIER, es-
tado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/045.FLS.279 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de abril de mil novecentos e oitenta 
(17/04/1980), residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 989, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amado Batista Xavier e de Maria Idalina da Silva Xavier.

JOSÉ IZIDORO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de manutenção, nas-
cido em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/103.FLS.247V-SÃO 
LOURENÇO DA MATA/PE), São Lourenço da Mata, PE no dia seis de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e um (06/12/1961), residente e domiciliado Rua Leopoldo Delisle, 
102, fundos, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Izidoro 
da Silva e de Antonia Ana da Silva. ANA KATIA DOS SANTOS RIBEIRO, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE 
no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e setenta e dois (28/10/1972), residente 
e domiciliada Rua Leopoldo Delisle, 102, fundos, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Ilario dos Santos e de Maria Pereira dos Santos.

LUIZ CARLOS DE QUEIROZ, estado civil divorciado, profi ssão técnico de refrigeração e 
climatização, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil 
novecentos e setenta (08/12/1970), residente e domiciliado Rua Bacurau, Viela da Felicida-
de, 35, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo 
José de Queiroz e de Magali Martins de Queiroz. MARGARETE RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/044.FLS.223-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e setenta e seis (09/03/1976), 
residente e domiciliada Rua Bacurau, Viela da Felicidade, 35, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elizabete de Lourdes Rodrigues.

JOSÉ HENRIQUE SILVESTRE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de telemarketing, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/329.FLS.093-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e oito 
(18/12/1998), residente e domiciliado Rua Guarapá, Viela São José, 12, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oliveira Neto e de Adriana Silvestre da 
Silva. LORENA ALVES FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/379.FLS.257V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de julho de dois mil (28/07/2000), residente e domiciliada Rua Guarapá, 
Viela São José, 12, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genesco 
Ferreira dos Santos e de Bernadete Alves dos Santos.

COSMO SAMUEL IANICELLI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de farmácia, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.116-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (18/01/1988), residente e domicilia-
do Rua Virgínia Ferni, 501, apartamento 31-C, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Julio Cesar Ianicelli e de Patricia Rodrigues Ianicelli. KA-
RINE NASCIMENTO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em Manga, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/009.FLS.290-ACREÚNA/GO), Man-
ga, MG no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e nove (09/10/1999), residente 
e domiciliada Rua Tucuxi, 675, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Rodrigues dos Santos e de Wanderleia Nascimento Pereira.

LUIZ CARLOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão armador de ferragem, nas-
cido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital, Sâo Paulo, SP no dia onze de dezem-
bro de mil novecentos e sessenta e um (11/12/1961), residente e domiciliado Rua Nova 
Esperança, 38, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otavio Bandeira da Silva e 
de Benedita da Silva. REGINA CELIA VIANA GASPAROTTO, estado civil viúva, profi s-
são do lar, nascida em Passos, Estado de Minas Gerais, Passos, MG no dia quatorze de 
janeiro de mil novecentos e sessenta e três (14/01/1963), residente e domiciliada Rua 
Nova Esperança, 38, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito Pereira 
Viana e de Conceição Aparecida Souza Viana.

LINDOMAR RAMOS DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Brasília de Minas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/001.FLS.300-BRASÍLIA DE 
MINAS/MG), Brasília de Minas, MG no dia quatorze de outubro de mil novecentos e 
sessenta e nove (14/10/1969), residente e domiciliado Rua Borja Castro, 244, casa 02, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo 
Ramos da Cruz e de Percelina Francisca da Rocha. MARIA DE FÁTIMA GONÇAL-
VES CORREIA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Balsas, 
Estado do Maranhão (CN:LV.A/049.FLS.045V-BALSAS/MA), Balsas, MA no dia onze 
de março de mil novecentos e setenta (11/03/1970), residente e domiciliada Rua Borja 
Castro, 244, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Agostinho Gonçalves Correia e de Cristina Ribeiro de Carvalho.

ANTONIO RODRIGUES VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão empresá-
rio, nascido em Croatá, Estado do Ceará, Croatá, CE no dia dez de março de mil nove-
centos e oitenta e quatro (10/03/1984), residente e domiciliado Rua Shinzaburo Mizu-
tani, 92, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Camelo 
da Silva e de Maria Gorete Vieira da Silva. ADRIANA DE FREITAS COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:L-
V.A/002.FLS.100-3º DISTRITO DE XUCURU-BELO JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no 
dia dezoito de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (18/12/1978), residente e 
domiciliada Rua Shinzaburo Mizutani, 92, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Artur Feliciano da Costa e de Josefa Maria de Freitas.

JORGE RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/030.FLS.039-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
agosto de mil novecentos e sessenta e cinco (10/08/1965), residente e domiciliado Rua 
São João do Cariri, 40, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ri-
beiro da Silva e de Antonia Maria dos Santos. MARIA APARECIDA CURVELO RIBEI-
RO, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Subdistrito Vila Maria, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e sessenta 
(30/12/1960), residente e domiciliada Rua Arraial do Bonfi m, 547, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurea Maria Curvelo.

BRUNO BARNETE GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão técnico cinematográfi co, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-132,FLS.116 VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e noventa e dois (01/07/1992), residente 
e domiciliado Rua José Bauman, 151, bloco A, apartamento 34, Jardim Redil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Richard Delgado Garcia e de Cintia Barnete. FERNAN-
DA FERREIRA DE CARVALHO FIDALGO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em neste Distrito (CN:LV-A-349,FLS.165 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e noventa e nove (04/08/1999), residente e domici-
liada Rua José Bauman, 151, bloco A, apartamento 34, Jardim Redil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alexandre de Carvalho Fidaldo e de Aparecida Sueli Ferreira Fidalgo.

CHRISTIAN ALVAREZ CROZARA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/006.FLS.008V MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vin-
te de maio de mil novecentos e setenta e sete (20/05/1977), residente e domiciliado Rua 
Francisco Alarico Bérgamo, 408, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Cesar Crozara Filho e de Gely Alvarez Crozara. VANESSA FREIRE MADALONI 
RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/274.FLS.087V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de julho de mil novecentos e noventa (02/07/1990), residente e domiciliada Rua 
Francisco Alarico Bérgamo, 408, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Augusto Pereira Ribeiro e de Rosana Madaloni.

De acordo com o gover-
nador João Doria, a 
decisão ocorreu após 

esclarecimentos prestados pelo 
ministério ao secretário de Edu-
cação do estado. “Nós pedimos 
uma análise mais profunda do 
secretário de Educação, Ros-
sieli Soares, que foi ministro 
da Educação, e de forma muito 
conscienciosa. Hoje de manhã, 
o secretário me disse que é 
possível a aprovação. Portanto 
São Paulo vai aderir”, disse 
Doria aos jornalistas, durante 
passagem por Brasília.

O MEC vai liberar R$ 54 
milhões para o programa em 
2020, sendo R$ 1 milhão por 
escola. O dinheiro será inves-
tido no pagamento de pessoal 
em algumas instituições e na 
melhoria de infraestrutura, 
compra de material escolar e 
reformas, entre outras inter-
venções. As escolas em que 
haverá pagamento de pessoal 
são as que fi zerem parceria 
com o MEC e o Ministério da 
Defesa, que contratará mili-
tares da reserva das Forças 
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São Paulo adere ao programa
de escolas militares do MEC

O estado de São Paulo decidiu aderir ao Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares do Ministério da Educação (MEC)

Armadas para trabalhar nos 
estabelecimentos. 

A duração mínima do serviço 
é de dois anos, prorrogáveis por 
até dez, podendo ser cancelado 
a qualquer tempo. Os profi ssio-
nais vão receber 30% da remu-

neração que recebiam antes de 
se aposentar. Os estados pode-
rão ainda destinar policiais e 
bombeiros militares para apoiar 
a administração das escolas. 
Nesse caso, o MEC repassará 
a verba ao governo, que, em 

contrapartida, investirá na in-
fraestrutura das unidades, com 
materiais escolares e pequenas 
reformas. Os militares irão atuar 
como monitores, acompanhan-
do os alunos e fazendo contato 
com as famílias (ABr).

Militares atuarão como monitores, acompanhando os alunos e fazendo contato com as famílias
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Começou segunda-feira (7) a 
penúltima etapa de um levan-
tamento inédito do Ministério 
da Saúde para saber como está 
a situação de saúde e nutrição 
das crianças de até 5 anos de 
idade. O pesquisador vai medir 
o peso, a altura e coletar sangue 
para mapear a situação de saú-
de desses brasileiros em todo o 
país. Nesta etapa são visitadas 
2.170 residências nos estados 
do Maranhão, Piauí, Ceará, 
Pará e Amapá, que integram o 
sexto ciclo do Estudo Nacional 
de Alimentação e Nutrição 
Infantil (Enani).

Desde março, 11.300 casas 
em 17 estados já receberam 
a visita dos pesquisadores. 
Até o fi m do ano, todas as 
unidades da Federação serão 
alcançadas pelo estudo. Ala-
goas, Paraíba, Pernambuco, 
Rio Grande do Norte e Sergipe 
fi nalizam a pesquisa com a últi-
ma fase a partir de novembro. 
No total, serão estudados 15 
mil domicílios em 123 muni-
cípios de todo o país. 

Segundo o Ministério da 

Pesquisa sobre saúde 
alimentar das crianças 

inicia nova fase

Saúde, para confi rmar a iden-
tidade do pesquisador, que 
estará com camisas e crachá 
com o logotipo do ministério, 
a pessoa pode ligar na hora 
da visita para o telefone 0800 
808 0990. Assim que chega ao 
local, o entrevistador explica 
os procedimentos e entrega 
um Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido, com deta-
lhes da pesquisa e orientações 
de como entrar em contato 
com a coordenação para tirar 
dúvidas (ABr).

Os pesquisadores vão 

colher dados sobre a saúde 

nutricional de crianças 

até 5 anos de idade. 
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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: PEDRO HENRIQUE DE FARIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euplides Venancio da Silva e de Ana Cleide 
Barboza de Farias. A pretendente: PRISCILA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/09/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Venceslau dos 
Anjos Nascimento e de Lucidalva Amorim da Silva Nascimento.

O pretendente: SILVIO MIRANDA BOTELHO, estado civil divorciado, profi ssão agente 
comunitário de saúde, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1972), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gabriel Sergio Miranda Botelho e 
de Enedina Aparecida Viana Botelho. A pretendente: ADA DE JESUS DUDA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Duda Sobrinho e 
de Maria Tereza de Jesus.

O pretendente: JONATHAN ORZECHOWSKI NASCIMENTO, estado civil divorciado, 
profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo da Silva Nascimento e de 
Marilei Madalena Orzechowski. A pretendente: LUANA BRUNA COLOMBO, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1995), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Idenalvo Orlando Colombo e de 
Aparecida Pereira Colombo.

O pretendente: MANOEL VICTOR PEREIRA ALVES, estado civil divorciado, profi ssão 
designer gráfi co, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/03/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Noé Pereira Alves e de Marta Rodrigues Alves. A 
pretendente: ANA LARISSA CASTRO SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Piripiri, PI, no dia (19/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Washington Luiz da Silva e de Alexandra de Souza Castro Silva.

O pretendente: JUAREZ ALVES PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Pescador, MG, no dia (13/02/1956), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Miguel Alves Pereira e de Elvira Alves Oliveira. A pretendente: 
MARIA DALVA DOS SANTOS NOVAES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Ibicarai, BA, no dia (13/09/1960), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ubaldo José de Novaes e de Maria José dos Santos.

O pretendente: BRUNO DIAS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão aten-
dente, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelino Pereira do Nascimento e de Janice Brandão 
Dias. A pretendente: BIANCA STEPHANY SOARES DE ARAÚJO, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Belo Horizonte, MG, no dia (25/06/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Soares de Araújo e de Adriana 
Soares Fernandes.

O pretendente: VALMIR DE LIMA SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Presidente Janio Quadros, BA, no dia (02/11/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonidio Francisco de Sousa e de Emilia de Lima 
Alves. A pretendente: DEISERE BALBUINO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/07/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Francisco dos Santos e de Maria do Carmo 
Balduino Santos.

O pretendente: WEDERSON LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Jose da Silva e de Maria do Socorro Silva. A pretendente: 
IUDINEIA VIEIRA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão baba, nascida em São 
Vicente Ferrer, MA, no dia (29/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Juvencio Ferreira e de Irene Vieira Ferreira.

O pretendente: EDUARDO VINICIUS BORGES DOS SANTOS, estado civil divorcia-
do, profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1987), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Vieira dos Santos e de 
Iara Borges. A pretendente: BIANCA DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
agente de registro, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1993), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Teixeira Lima e de Cristina 
Pereira da Silva Lima.

O pretendente: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/06/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Ferreira de Oliveira e de Ofelina Arlinda 
Ferreira de Oliveira. A pretendente: MEIRE SANTANA RIBEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/03/1972), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Nicolau Ribeiro e de Magnólia 
Reinalda de Santana.

O pretendente: ALEXANDRE MONTEIRO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Monteiro da Silva e de 
Maria de Lima Monteiro. A pretendente: MARIA LUIZA RIBEIRO DOS SANTOS, es-
tado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias dos Santos Rego 
e de Jaci Ribeiro dos Santos.

O pretendente: VINICIUS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido 
em Brejão, PE, no dia (13/05/1997), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Cicero de Souza e de Matilde de Souza. A pretendente: QUEZIA VITORIA 
GOMES PINTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaquaquecetuba, 
SP, no dia (11/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Gomes Pinto.

O pretendente: GUILHERME PEREIRA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão auto-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Eduardo Nunes e de Solange Pereira Xavier. A 
pretendente: JUSSARA DA SILVA MONTENEGRO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/03/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Alves Montenegro e de Silvana Maria da 
Silva Alves Montenegro.

O pretendente: WILLIAN FERREIRA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão pizziolo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/12/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jailton Santos Dias e de Ana Maria Ferreira Dias. A pretendente: 
PATRICIA ISAIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (10/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sidnei Isaias da Silva e de Cristina Isabel da Silva.

O pretendente: DANIEL CARVALHO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joel Carvalho Pinto e de Maria Gomes Pinto. A pretendente: 
JESSICA SOARES SENA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdomiro Santos Sena e de Roseli Soares Sena.

O pretendente: LUCAS RICHIERI CABRAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi s-
são tecnico mecatrônico, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1996), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Cabral dos Santos e de Elaine 
Richieri. A pretendente: MARYANNA ROSA VEIGA DANTAS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar contábil, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/04/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo Dantas da Silva 
e de Cleide Veiga Dantas da Silva.

O pretendente: PETERSON GABRIEL MOREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi s-
são autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Moreira de Lima e de Maria Jose 
Conceição de Lima. A pretendente: HELEN APARECIDA GOMES DOS SANTOS, es-
tado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Eduardo Leite dos 
Santos e de Ireneide Gomes da Cruz Santos.

O pretendente: MATHEUS JONATA DE ARAUJO GONÇALVES, estado civil soltei-
ro, profi ssão marceneiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/02/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson de Oliveira Gonçalves 
e de Marlene de Araujo Pereira Silva. A pretendente: ANA CAROLINA SANTANA 
RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(04/08/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eugenio 
Pires Lopes Rodrigues e de Maria Clece Santana Duque.

O pretendente: ANDRE GONÇALVES MARIANO, estado civil divorciado, profi ssão 
auditor, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/04/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Mariano e de Efi genia Gonçalves Mariano. A 
pretendente: PATRICIA AGUIAR DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
bancaria, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/06/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Nazareno de Araujo e de Teresinha de 
Fatima Aguiar de Araujo.

O pretendente: PAULO JÚNIO FERREIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de manutenção, nascido em Garanhuns, PE, no dia (06/01/1975), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Quiteria Ferreira do Nas-
cimento. A pretendente: ALCIONE SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir Moreno de Sousa e de Maria do Socorro 
Silva de Sousa.

O pretendente: MARCIO MORAES DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/02/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Virgilio de Albuquerque e de 
Marli Aparecida Marchal Moraes. A pretendente: BRUNA BEZERRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Guarulhos, SP, no dia (08/02/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amauri Bezerra da Silva 
e de Agrimal da Silva Onesimo. 

O pretendente: CICERO ALLEF DUARTE DANTAS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Itaumirim, CE, no dia (30/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Deurivan Dantas da Silva e de Maria da 
Conceição Silvino Duarte Dantas. A pretendente: ANDRESSA ALVES DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão negociadora de cobranças, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (06/01/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
Cruz de Sousa e de Andreia Alves Doroteio.

O pretendente: JEFFERSON BERNADINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1991), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Bernadino da Silva e de Maria das 
Graças da Silva. A pretendente: JULIANA TEIXEIRA DIAS BORBORÊMA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/06/1990), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Borborêma e de Zeniti 
Elaine Teixeira Borborêma.

O pretendente: WAMBASTHER DIAS DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/08/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João dos Reis de Queiroz e de Ivone Maria Dias. 
A pretendente: TAILANE SILVA SÂNDES, estado civil solteira, profi ssão farmaceutica, 
nascida em Vitória da Conquista, BA, no dia (06/07/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Sândes Neto e de Maria da Gloria 
Cardoso da Silva.

O pretendente: LUCAS FONTENELE DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
motoboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco das Chagas de Sousa e de Silvia 
Maria Fontenele da Silva. A pretendente: BEATRIZ NASCIMENTO BARROS, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto de Barros 
e de Rita de Cassia Nascimento Barros.

O pretendente: THIAGO ARAUJO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio da Silva e de Shirley Araujo de Andra-
de Silva. A pretendente: ALINE KELLY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada, nascida em Mossoró, RN, no dia (05/10/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson Ferreira da Silva e de Alexandra 
Fernandes do Nascimento.

O pretendente: FRANCISCO ALVES PEREIRA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Pereira Filho e de Francisca 
Lindalva Pereira. A pretendente: ADELY REGINA OLIVEIRA LIMA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dener de Paula Lima e de Tereza 
Candida de Oliveira.

O pretendente: DERECK VICENTIN LEME, estado civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Felipe de Oliveira e de Vanice Vicentin Leme. A pretendente: 
MAYNARA ARAÚJO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Amancio Jose de Souza e de Maria Araújo Lima.

O pretendente: BRUNO CRISTOVAM GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Suzano, SP, no dia (04/11/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Francisco Gonçalves e de Irani Aparecida Cris-
tovam Gonçalves. A pretendente: CRISTIANE DE SANTANA PASSOS, estado civil 
solteira, profi ssão designer de moda, nascida em Remanso, BA, no dia (26/08/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almerindo de Almeida 
Passos e de Zuleide de Santana Passos.

O pretendente: WELLINGTON AUGUSTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos da Conceição Souza e de Marlene Lucia 
Augusto. A pretendente: THIFANY DOS ANJOS SALES MARCONDES, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Fernando Sales Marcondes e 
de Andreia Sandra dos Anjos.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico, nascido em Pão de Açucar, AL, no dia (29/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adeilson Oliveira da Silva e de Maria do Carmo 
Santos Rodrigues. A pretendente: PATRICIA AQUINO OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de embalagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Genivaldo Oliveira 
da Silva e de Maria Sonia Aquino Oliveira.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS RIBEIRO DANTAS, estado civil solteiro, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Ribeiro Dantas e de Rute 
Benevides dos Santos. A pretendente: MAYARA LIMA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Lima da Silva e de Erni 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1995), re-
sidente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Zenildo Silva e de Joelma 
Vieira dos Santos Silva. A pretendente: GABRIELA AMBROSIO DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Arujá, SP, no dia (11/02/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gil Oliveira da Silva e de Vera Lucia 
Souza Ambrosio da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão se-
gurança, nascido em Poções, BA, no dia (23/07/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alzira Rosa de Jesus. A pretendente: JOSEFA PEDRO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Pilõezinho, 
PB, no dia (10/05/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Severino Pedro dos Santos e de Irací Soares da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
carpinteiro, nascido em Recife, PE, no dia (16/09/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo José dos Santos e de Amara 
Cristina dos Santos. A pretendente: LUZINETE MARIA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profissão costureira, nascida em Altinho, PE, no dia (13/06/1965), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio José da Silva e de 
Maria José da Conceição.

O pretendente: GENÉSIO RODRIGUES CHAVES, estado civil solteiro, profissão 
jardineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1975), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Rodrigues Chaves e de Maria Rosa 
Rodrigues Chaves. A pretendente: MARIA ERIVANIA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Bento do Una, PE, no dia (15/02/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio João da Silva e de 
Maria José Pereira.

O pretendente: EDNALDO BARBOSA DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi s-
são cabeleireiro, nascido em Campina Grande, PB, no dia (08/07/1966), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Felix Baboza de Andrade e de Josefa 
Babosa de Andrade. A pretendente: ALCINEIDE RODRIGUES DE ARAÚJO, estado 
civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Mamanguape, PB, no dia (04/12/1970), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marluce de Araújo.

O pretendente: JAIR PEDRO DE OLIVEIRA ROSA, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Aracitaba, MG, no dia (14/11/1961), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Paulino Rosa e de Terezinha Maria de Oliveira 
Rosa. A pretendente: ANA DE SOUSA BARRETO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Poçoes, BA, no dia (26/12/1976), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Teotonio Barreto e de Iraci Figena de Sousa.

O pretendente: IGOR PEREIRA DOS REIS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/12/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildo dos Reis Santos e de Sandra Pereira dos 
Reis Santos. A pretendente: KELLY STEFAN DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Nonato de Oliveira e de 
Marli Stefan de Oliveira.

O pretendente: ELIAS OLIMPIO VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia onze de junho de mil novecentos e sessenta e cinco 
(11/06/1965), residente e domiciliado Rua Particular B, 126, Itaim Paulista, neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Olimpio Vieira Neto e de Honorina Maria de Jesus Vieira. 
A pretendente: SANDRA MARIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e 
sessenta e cinco (31/12/1965), residente e domiciliada Rua Particular B, 126, Itaim 
Paulista, neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Hermenegildo de Oliveira e de 
Maria Salete Bezerra de Oliveira.

O pretendente: DIEGO TADEU DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Roberto Jose da Silva e de Romilda Bispo Bezerra da Silva. 
A pretendente: KARINA DA SILVA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/11/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Borges Fernandes e de Orenice 
Maria da Silva.

O pretendente: ÉLIO BATISTA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Batista de Santana e de Elizia Maria de Santana. 
A pretendente: MONICA APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/09/1969), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abishai de Oliveira e de Nadyr de Andrade de Oliveira.

O pretendente: DIEGO ALVES TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão chaveiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adilson Costa Teixeira e de Valdeni Alves Teixeira. A pretendente: 
INGRID BARBOSA ILIDIO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Santa 
Izabel, SP, no dia (25/11/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Ilidio Filho e de Soélia Barbosa Ilidio.

O pretendente: ANDREW ALMEIDA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1990), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Rodrigues de Andrade e de Marlene 
Almeida de Andrade. A pretendente: NATALY CAROLINE LIMA RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão coordenadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/09/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Angelo Rodrigues e 
de Venancia da Silva Lima Rodrigues.

O pretendente: JEFFERSON VIEIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos de Santana e de Josefa Vieira dos 
Santos. A pretendente: AMANDA GOMES JANUARIO, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleleira, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vladimir Januario e de Solange Gomes Monte.

O pretendente: JESSÉ MENEZES POMPEO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de logistica, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/12/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdir Pompeo e de Simone Menezes Pompeo. 
A pretendente: MIDÍAN RAQUEL DE SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (21/05/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Xavier de 
Lima e de Maria Marta de Souza Lima.

O pretendente: JOSE ORLANDO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Pedro do Ivaí, PR, no dia (13/06/1966), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Raimundo de Souza e de Eva Oliveira de Souza. 
A pretendente: MARIA ELENILCE LEITE VIDAL, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Porteiras, CE, no dia (10/07/1969), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Dantas Vidal e de Francisca Leite Vidal.

O pretendente: FRANK ALLAN VIANA OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1994), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Gonçalves de 
Carvalho e de Rosangela Viana de Oliveira Carvalho. A pretendente: ANDRESSA DE 
SOUSA ALVES, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (27/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Pereira Alves e de Zilmari Paulino de Sousa Alves.

O pretendente: IDELSON DE SOUSA PESSOA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Itapebi, BA, no dia (28/07/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivaniudo Alves Pessoa e de Ritaeide Pereira de Sousa. A pretendente: 
GISELE JACINTO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (16/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Jacinto Filho e de Josefi na Leite Jacinta.

O pretendente: JEDEILSON SANTOS DE MATOS, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em Euclides da Cunha, BA, no dia (16/09/1988), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arisvaldo Dantas de Matos e de Flausina 
Dantas Santos. A pretendente: JOSIANE ARAUJO DAMASCENO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de vendas, nascida em Euclides da Cunha, BA, no dia (22/07/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Alves Damasceno 
e de Josefa Araujo dos Santos.

O pretendente: ANTONIO AUGUSTO GOMES NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1982), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvani Gomes Muniz. A pretendente: MICHELE 
CORREIA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão berçarista, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/06/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Severino Correia de Souza e de Maria Correia de Souza.

O pretendente: HENRIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão assistente comer-
cial, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson dos Santos e de Maria Margareth de Jesus dos Santos. A 
pretendente: JAQUELINE COSTA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
benefi cios, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/09/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Aparecido de Paula e de Rosangela Costa Silva.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS GUTIERREZ, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1992), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Placido Gomes Gutierrez e de Izabel 
Maria dos Santos. A pretendente: GABRIELA DA SILVA FONSECA, estado civil sol-
teira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aldo Fonseca Junior e de Cristiane 
Alexandre da Silva Fonseca.

O pretendente: MARCO ANTONIO DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de planejamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/01/1980), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Francisco de Melo e de Guiomar 
Honorata de Melo. A pretendente: JOSEFA JULIANA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Dois Riachos, AL, no dia (05/06/1985), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco da Silva 
e de Durvalina Alves da Silva.

O pretendente: WILLIANS BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motofre-
tista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (28/11/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Bispo dos Santos e de Gildelia Genesio dos Santos. A 
pretendente: DAIANE PIMENTA MARIM, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/01/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco das Chagas Marim e de Teresinha Bernardina Pimenta Marim.

O pretendente: FÁBIO MARQUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletriciscta, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/08/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enork Aprigio dos Santos e de Aparecida Marques 
de Oliveira Santos. A pretendente: JENNIFER TAUANE SANTOS DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/12/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ivaldo da Silva e 
de Rosangela dos Santos.

O pretendente: GABRIEL MOREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mano-
brista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Aparecido da Silva e de Lidia Moreira Soares da 
Silva. A pretendente: VITORIA SAMANTA SECCO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/08/1998), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Augusto Secco e de Zenaide Maria de Santana.

O pretendente: MÁRIO CORREIA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor de ven-
das, nascido em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (03/10/1976), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Correia da Silva e de Juracema do Carmo da 
Silva. A pretendente: LAYSA HELENA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almi Rodigues e de Divina Maria de Jesus Rodrigues.

O pretendente: EDSON NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão orientador 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Nascimento Santos e de Odete Custodio de Paula. 
A pretendente: MARIA ANGELICA MARTINS DE CERQUEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão controladora de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1968), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitorino Martins de Cerqueira 
e de Estelina de Oliveira Cerqueira.

O pretendente: YURI HENRIQUE VALSANI, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/05/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Claudio Valsani Junior e de Claudete Crispim Valsani. A pretendente: 
BIANCA BATISTA ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (03/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ricardo Fernandes Almeida e de Eloisa Helena da Silva Batista.

O pretendente: ADRIANO VICENTE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
plantão, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/07/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vicente da Silva Filho e de Maria Ferreira da Silva. 
A pretendente: DIANA MARCELLINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão tele-
marketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amilton Xavier dos Santos e de Adriana Aparecida Marcellino.

O pretendente: MARCELO FRUTUOSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão em-
presario, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1978), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Frutuoso da Silva e de Adalva Solange da Silva 
Costa. A pretendente: TATIANA SANTANA NAKAYA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sergio Mitsuo Nakaya e de Eunice Santana Vasconcelos Nakaya.

O pretendente: ALEXSANDRO FLORIANO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1983), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Floriano da Silva e de Vera Lucia de Souza. 
A pretendente: ELAINE CRISTINA ALMEIDA GAYÃO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto de Souza Gayão e de Simone Cristina 
de Souza Almeida Gayão.
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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

O Governo Federal 

está tomando algumas 

medidas que sinalizam 

um bom viés para o 

setor de saúde. 

No último dia 16 de se-
tembro, o Ministério 
da Economia zerou o 

imposto de importação para 
centenas de produtos, entre 
eles, equipamentos médicos, 
de informática e para a indús-
tria. A Portaria Nº 2.024, que 
já está em vigor, isenta de 
tributação 1.189 produtos. 

A medida visa, dentre ou-
tras circunstâncias, facilitar 
o comércio de produtos de 
grande importância para a 
área da saúde, gerando um 
efeito positivo para o mercado 
e para a economia de empresas 
de venda de medicamentos, 
indústria, equipamentos e 
insumos.

Vale ressaltar que o Minis-
tério da Economia informou 
que já foram zerados impostos 
de importação de mais de mil 
produtos, dentre eles de medi-
camentos para tratamento de 
câncer e HIV/Aids, bem como 
diversos equipamentos médi-
cos. Tal medida será refl etida 

com grande entusiasmo pelas 
empresas já instaladas no Bra-
sil, tendo em vista a redução 
signifi cativa do custo de produ-
ção, o que acarretará a queda 
de preço desses produtos aos 
consumidores.

Economicamente, a medida 
vem entrelaçada de pontos 
positivos para o fomento da 
comercialização desses equi-
pamentos, bem como uma 
iniciativa acertada do governo 
pelo incentivo da redução de 
impostos em momentos es-
tratégicos.

Para o mercado e empre-
sas do setor, a portaria veio 
de avanço e impulsionará 
ainda mais o mercado de im-
portação, gerando recursos, 
empregos e arrecadação para 
o governo benefi ciando os 
destinatários, neste caso, os 
consumidores. 

Portanto, nesses primeiros 
meses de nova gestão, o Go-
verno Federal gerou uma boa 
expectativa para a melhora 
dos recursos e da gestão da 
saúde no país.

(*) - É advogado especialista em 
Direito Médico e sócio do escritório 

Mariano Santana Sociedade de 
Advogados.

A isenção de impostos e o viés 
positivo do setor de saúde

José Santana Júnior (*)

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:
A pretendente: PATRÍCIA SILVA COSTA, profi ssão: op.telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilson Fernandes Costa e de Maria do Rosario 
Silva. A pretendente: ISLAINE APARECIDA DA SILVA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Manoel da Silva e de Edna 
Maria Claudina da Silva.

A pretendente: ADRIANA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 08/01/1976, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rui Rodrigues da Silva e de Lucia Antonia 
Ferreira da Silva. A pretendente: GABRIELA FERNANDA DOS PASSOS ROIZ, 
profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/10/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Fernando Roiz e de Ilda Rosa dos Passos Roiz.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA FONSECA, profi ssão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Igaci, AL, data-nascimento: 09/04/1984, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de João Ferreira Fonseca e de Irene Ferreira Fonseca. A pretendente: MARIA 
APARECIDA VIEIRA DE MELO, profi ssão: empregada doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mata Grande, AL, data-nascimento: 28/10/1984, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Xavier de Melo e de Maria Nazaré Vieira de Melo.

O pretendente: EDGAR FRANCISCO NUNES, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1967, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco Nunes e de Ivonete da Silva 
Nunes. A pretendente: RENATA MARQUES DE OLIVEIRA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: viúva, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-
nascimento: 10/05/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Roberto Marques e de Maria Aparecida Marques.

O pretendente: FELIPE RIBEIRO FERREIRA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdemiro da Silva Ferreira e de Maria de Lourdes Ribeiro 
Ferreira. A pretendente: GRASIELE DOS SANTOS ARAÚJO, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/05/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edimilson de Araujo e de Odenilde 
dos Santos Araujo.

O pretendente: RICARDO ARAUJO DE ALMEIDA, profi ssão: operador de balancin, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Gomes de Almeida e 
de Maria de Araujo Correa. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA COSTA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Santos da Costa e de Maria 
Vicentina da Costa.

O pretendente: FABIO SANTOS DE SOUZA, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Milton Carlos de Souza e de Benilda Santos de Souza. 
A pretendente: LUANA APARECIDA DIAS SOARES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Odete Dias Soares.

O pretendente: MARCELO DEL VALLE DOS REIS, profi ssão: corretor imobiliário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Dias dos Reis e de Cecilia 
de Lourdes Del Valle dos Reis. A pretendente: JOYCE CAMARGO DA SILVA, profi ssão: 
coordenadora pedagógica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/01/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdir 
Ribeiro da Silva e de Solange de Jesus Camargo Ribeiro da Silva.

O pretendente: ERIVALDO FRANCISCO DE LIMA, profi ssão: pintor industrial, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Parnamirim, PE, data-nascimento: 22/12/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Manoel Ferreira Lima e de Maria 
Adelaide de Lima. A pretendente: RENATA FERREIRA PAMPLONA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Remanso, BA, data-nascimento: 05/05/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Rodrigues Pamplona e de 
Edione Ferreira de Andrade.

O pretendente: WILSON RIBEIRO DE OLIVEIRA, profi ssão: guarda civil metropolitano, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Orlando de Oliveira e de Irene Ribeiro de 
Oliveira. A pretendente: CRISTINA MEDRADO DA SILVA, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto Medrado da Silva e de Aglair Mattos Reis.

O pretendente: NADIER BARBOSA SANTOS, profi ssão: tecelão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nova Olinda, CE, data-nascimento: 19/04/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Santos da Silva e de Carmosina Barbosa Santos. A 
pretendente: ELIANE LOPES DE ARAUJO, profi ssão: segurança, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1980, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Domingos de Araujo e de Leandra Lopes de Araujo.

O pretendente: JOSÉ LUIS EVANGELISTA DOS SANTOS, profi ssão: policial militar 
reformado, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, 
data-nascimento: 20/04/1970, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José 
Evangelista dos Santos e de Maria José Paulino dos Santos. A pretendente: ANDRÉA 
SOUZA DAMACENO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Jacinto, 
MG, data-nascimento: 08/01/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Juares Souza Damaceno e de Maria Lurdes Gonçalves de Souza.

O pretendente: RICARDO JESUS DE FARIAS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Orlando Manoel de Farias e de Romilda Maria de Jesus. 
A pretendente: LILIAN VERONA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Nivaldo Santos Silva e de Ana Lucia Verona.

O pretendente: EDINALDO MENDES CUNHA JUNIOR, profi ssão: operador de caixa, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/2000, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Edinaldo Mendes Cunha e de 
Elizangela Fatima Alves Cunha. A pretendente: EMILY CORREIA DE JESUS, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/05/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Mario Souza de Jesus e 
de Gislene Alves Correia de Jesus.

O pretendente: SIDINEI PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Boquira, BA, data-nascimento: 28/11/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Alves do Nascimento e de Tereza 
Nascimento Pereira. A pretendente: FERNANDA ALVES LIMA DOS SANTOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
02/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elias Dias dos Santos e 
de Francisca Alves Lima dos Santos.

O pretendente: FLAVIO JONATHAN SANTOS DO VALE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cubatão, SP, data-nascimento: 08/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sheila Cristina dos Santos do Vale. A pretendente: 
CAMILLA VALLE DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Adriano Alves da Silva e de Sandra Luiza Valle da Silva.

O pretendente: LUCAS APARECIDO CARNEIRO DE MELO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Ferreira de Melo e de Roseli 
Miranda Carneiro Ferreira de Melo. A pretendente: RENATA BARBOSA FERREIRA, 
profi ssão: assistente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 14/08/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Romeu 
Ferreira Pinto e de Antonia David Barbosa.

O pretendente: PEDRO ALVES DE SOUZA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 28/06/1995, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo Alves de Souza e de Marlene de Jesus. A pretendente: 
LIVIA MAGALHÃES SILVA, profi ssão: aprendiz de conservação e limp, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1999, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Moreira Silva e de Belenisse Magalhães 
de Oliveira Neres.

O pretendente: LEANDRO RIBEIRO DE ANDRADE, profi ssão: mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ribeiro de Andrade e de Margarida dos 
Santos Andrade. A pretendente: NAYARA SILVINO MIRANDA DE OLIVEIRA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Xique Xique, BA, data-nascimento: 
24/09/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Silvino de Oliveira 
e de Laura Miranda de Oliveira.

O pretendente: MARCIO LUIZ DO NASCIMENTO, profi ssão: soldador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Júlio Mesquita, SP, data-nascimento: 31/12/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vergilio do Nascimento e de Maria Nilce de Souza 
Nascimento. A pretendente: GISELE DE MELO MATTOS, profi ssão: coordenadora 
de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gilberto da Conceição 
Mattos e de Terezinha de Jesus Prado de Melo.

O pretendente: JOSÉ LUCIANO RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: manutenção 
predial, estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Terezinha, BA, data-nascimento: 
24/04/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Olegario Alves 
Ribeiro dos Santos e de Dalvecy dos Santos. A pretendente: RITA DE CASSIA 
CAMARA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciada, naturalidade: Guarulhos, 
SP, data-nascimento: 16/10/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Armando Camara e de Anna Franco Camara.

O pretendente: ROBSON CARVALHO RIBEIRO JÚNIOR, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/07/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Robson Carvalho Ribeiro e de Isoda 
Machado Carvalho Ribeiro. A pretendente: NUBIA THAIS DOS SANTOS, profi ssão: 
operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Telma Francisca dos 
Santos.

O pretendente: JOSE BRAGA DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Estado de Minas Gerais, data-nascimento: 24/04/1968, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonia Braga da Costa. A pretendente: SHIRLEI 
APARECIDA DE JESUS NASCIMENTO, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/07/1967, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Zenilde de Jesus Nascimento.

O pretendente: GIVANILDO JOÃO DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Palmares, PE, data-nascimento: 29/07/1973, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Manoel Antonio e de Cosma Maria da Conceição. A pretendente: 
ROSEMERY RODRIGUES MARTINS, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteira, naturalidade: 
Princesa Isabel, PB, data-nascimento: 05/01/1976, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Antônio Alves Martins e de Maria da Conceição Rodrigues.

O pretendente: HENRIQUE CARLOS CALIENTE, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/06/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Caliente e de Sandra Furgencio 
Caliente. A pretendente: MARCELLA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jerimario Nunes de Oliveira e de 
Rozineire Bezerra da Silva.

O pretendente: MÁRIO SERGIO PORTO DE OLIVEIRA, profi ssão: policial militar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Barra Mansa, RJ, data-nascimento: 19/10/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Geraldo de Oliveira e de 
Isolina Porto de Oliveira. A pretendente: GLAUCIA APARECIDA NOGUEIRA LOPES, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/05/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rufi no Ferreira Lopes e 
de Maria Aparecida Nogueira Lopes.

O pretendente: EMERSON DAMÁSIO DE ABREU, profi ssão: repositor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Abreu da Silva e de Vera Alves Damásio. 
A pretendente: GEYSA MOREIRA BISPO, profi ssão: repositora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Geilma Moreira Bispo Mascarenhas.

O pretendente: RICARDO BARBIRATO, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Ibirapuera, SP, data-nascimento: 21/10/1988, residente 
e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Roberto Wagner Barbirato e de Cristina de 
Oliveira Barbirato. A pretendente: PAMELLA CRISTINA DE PAULA BARROSO, 
profi ssão: auxiliar de compras, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 08/05/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alex 
Sandro Fabiano Barroso e de Renata de Paula Lima Barroso.

O pretendente: DANIEL VIEIRA LIRA, profi ssão: atentende, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Mozart Oliveira de Lira e de Alcione Vieira de Lira. A pretendente: 
SUELLEN RAMOS DO CARMO, profi ssão: op.de caixa, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jose do Carmo e de Severina Ramos da Silva.

O pretendente: MAURO DOS SANTOS GONÇALVES, profi ssão: economista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nanuque, MG, data-nascimento: 03/10/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adalberto Gonçalves e de Ana Maria dos 
Santos Gonçalves. A pretendente: JACIANA LISBOA GOMES, profi ssão: farmacêutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São João do Rio do Peixe, PB, data-nascimento: 
01/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Lisboa Batista 
e de Francisca Gomes Batista.

O pretendente: MARCELO SILVA PINTO, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/12/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Francisco Pinto e de Maria de Lourdes Silva Pinto. A 
pretendente: MAYARA BISPO DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 27/04/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Mariene Bispo da Silva.

O pretendente: LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Elieneide Ribeiro 
de Novaes da Silva. A pretendente: ELISETE MARCIANA LUCAS, profi ssão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/11/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Lucas Sobrinho e 
de Maria Madalena Lucas.

O pretendente: PEDRO GUSTAVO BELARMINO DA SILVA, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Passira, PE, data-nascimento: 26/03/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Belarmino da Silva e de Marli Maria 
da Silva. A pretendente: RAQUEL PAULINO DA SILVA, profi ssão: repositora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/09/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alex Jose da Silva e de Marilda Paulino da Silva.

O pretendente: TIAGO ALVES BEZERRA DO NASCIMENTO, profi ssão: op.de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/02/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jarbas Roberto do Nascimento e de Elaine Alves 
Bezerra do Nascimento. A pretendente: JÉSSICA AFFONSO BUENO DE OLIVEIRA, 
profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cleber de 
Oliveira e de Adriana Aff onso Bueno de Oliveira.

O pretendente: VENÍCIO SOUZA COSTA JÚNIOR, profi ssão: auxiliar adinistrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guanambi, BA, data-nascimento: 23/11/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Venício Souza Costa e de Bernadete 
Nogueira Costa. A pretendente: GRAZIELE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
28/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Oscar Ferreira da Silva 
e de Silvane Vieira Ferreira.

O pretendente: BRUNO SANTOS BRITO, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1980, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Gilberto dos Santos Brito e de Maria de Lourdes Brito. A pretendente: 
AMANDA REGINA DA SILVA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Freitas da Silva e de Roseli Isabel Freitas da Silva.

O pretendente: PEDRO VASCONCELOS DA CRUZ, profi ssão: orientador sócio 
educativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/08/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vicente Pedro da Cruz 
Neto e de Marcia Regina Gomes de Vasconcelos Oliveira Neto da Cruz. A pretendente: 
SILVIA REGINA AMARO, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 26/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Amaro e de Elizabeth Aparecida Cuba Amaro.

O pretendente: DENER SANTOS DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de legalização, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mozaniel Carvalho de Oliveira e 
de Hosana Pereira de Jesus Santos. A pretendente: ADRIELLE PESQUEIRA DA 
SILVA, profi ssão: acensorista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/02/1998, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de 
Deuilson Silva Braga e de Valdineide Pesqueira da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 15/04/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel José de Oliveira e de Maria Aparecida 
da Silva. A pretendente: ALEXANDRA DANTAS OLIVEIRA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Saúde, BA, data-nascimento: 27/08/1979, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alaide Dantas de Oliveira.

O pretendente: IVAN LUIS VALERO, profi ssão: policial militar, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Carmen Aparecida Valero. A pretendente: TÂMARA FRANÇA 
FERNANDES DE OLIVEIRA, profi ssão: analista administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 11/12/1987, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Robert Fernandes de Oliveira e de Tânea Maria França.

O pretendente: MARCIO DO NASCIMENTO BERMAR, profi ssão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Rubens Medina Bermar e de Maria 
Aparecida do Nascimento Bermar. A pretendente: LOHAINE MIRELLA BUCHLER 
GONÇALVES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Sylvio Gonçalves Junior e de Katia Maria Buchler Gonçalves.

O pretendente: LUCAS MOURA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: técnico em automação 
industrial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/02/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Vieira da 
Silva e de Patricia Aparecida de Moura Vieira. A pretendente: KAROLYN MOREIRA 
SANTOS, profi ssão: aux.escritório, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Pereira Santos e de Claudia Moreira dos Santos.

O pretendente: AMAURI SOUSA MIRANDA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/06/1992, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jonas Miranda e de Rita de Cassia Moreira de Sousa. A pretendente: 
LUCIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: assistente juridico, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de José Claudio dos Santos e de Alcir Basto Oliveira dos Santos.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter Santos do Nascimento e de Mareli da 
Silva Nascimento. A pretendente: MARIA DIANA ALVES DE OLIVEIRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 
01/01/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Evaldo de Oliveira 
e de Raimunda Alves de Oliveira.

O pretendente: CRÍSTIAN SILVA DAMASCENO, profi ssão: ajudante de pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 31/07/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lauro Damasceno e de Marinês Santos da Silva. 
A pretendente: ANA MARIA BARBOSA CAMARGOS, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Minas Novas, MG, data-nascimento: 03/10/1982, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Rodrigues Camargos e de Maria da 
Conceição Barbosa Camargos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: aux.de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cupira, PE, data-nascimento: 04/02/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Silva e de Elenice Bezerra da 
Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA ALVES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Agrestina, PE, data-nascimento: 18/02/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Estacio José Alves e de Enedina Maria da Conceição.

O pretendente: RÔMULO OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: instalador de esquadrilha de 
alumínio, estado civil: solteiro, naturalidade: América Dourada, BA, data-nascimento: 
25/09/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Amador da Silva 
e de Gildete Oliveira da Silva. A pretendente: CLAUDIA ROBERTA DO NASCIMENTO, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, data-nascimento: 07/01/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Roque do Nascimento e de Julia Gaspar.

O pretendente: WILEMARQUE SOUZA EUFRASIO, profi ssão: operador de SAC, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Uilemarque Eufrasio e de Maria 
Nilza Souza Santos. A pretendente: MARÍLIA FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Miguel Calmon, BA, data-nascimento: 
22/06/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Soares dos 
Santos e de Odália Ferreira Santos.

O pretendente: MATHEUS IZAEL JAMBERG, profi ssão: administrador comercial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edmur Jamberg e de Debora Izael 
Jamberg. A pretendente: BEATRIZ GONÇALVES DE ALMEIDA ROCHA, profi ssão: 
analista fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/05/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Nicacio da 
Rocha e de Erica Gonçalves de Almeida Rocha.

O pretendente: EDIVANDO SILVEIRA DOS ANJOS, profi ssão: raspador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Barra, BA, data-nascimento: 04/03/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Tertuliano Pereira dos Anjos e de Tânia Maria Silveira dos 
Anjos. A pretendente: LINDACY DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Macaparana, PE, data-nascimento: 22/01/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Maria José dos Santos.

O pretendente: KLEBER DA SILVA FERREIRA, profi ssão: assistente de departamento 
pessoal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jairo Ferreira dos Santos e de 
Claudineide Quitéria Bernardina da Silva. A pretendente: GABRIELLE RODRIGUES 
SEVILHA, profi ssão: auxiliar fi nanceiro jr., estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 13/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Aparecido Donizete Sevilha e de Marcia Rodrigues da Silva Sevilha.

O pretendente: JOÃO DE MIRANDA, profi ssão: operador de máquina, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itacarambi, MG, data-nascimento: 17/06/1954, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sipriano de Miranda e de Alice Maria de Jesus. 
A pretendente: MARIA DO CARMO SANTOS, profi ssão: operadora de máquina, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Itacarambi, MG, data-nascimento: 18/06/1953, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Jose dos Santos e de Ana Jose de 
Nascimento.

O pretendente: GUILHERME DE OLIVEIRA BERTO, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 30/09/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Guilherme Berto e de Maria 
da Penha de Oliveira Berto. A pretendente: FERNANDA FONTES DE ANDRADE, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/05/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdom Lima de Andrade 
e de Maria Suely Ferreira Fontes de Andrade.

O pretendente: TIAGO NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joselito Vitório dos Santos e de Maria da 
Conceição do Nascimento Santos. A pretendente: BERENICE DA CONCEIÇÃO 
RODRIGUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Inês, MA, data-
nascimento: 09/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Guilherme Rodrigues e de Maria das Dôres da Conceição Rodrigues.

O pretendente: ANTÔNIO ALEX PINHEIRO CARNEIRO, profi ssão: operador de 
trator de esteira, estado civil: solteiro, naturalidade: Alexandria, RN, data-nascimento: 
20/03/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Elson 
Carneiro e de Marilene Maria Pinheiro Carneiro. A pretendente: JULIANA COLOMBARI 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 09/09/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João 
Luiz dos Santos e de Juraci Aparecida Colombari dos Santos.

O pretendente: JOÃO VITOR MEDEIROS DA SILVA, profi ssão: representante 
comercial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/12/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João da Silva e de 
Daiane dos Santos Medeiros. A pretendente: KARINA APARECIDA DE JESUS 
SOARES, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Lazaro Carlos Soares e de Ligia Aparecida de Jesus.

O pretendente: LUCAS DA SILVA SANTANA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Amadeu Ribeiro de Santana e de Francisca Maria da Silva. 
A pretendente: MARIA EDILANE DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Campos Sales, CE, data-nascimento: 14/07/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antônio da Silva e de Eunice Maria de Jesus.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 11/09/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira de Oliveira e de Maria de Lourdes 
de Lima. A pretendente: ELIZAMA FERREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 18/01/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ezequias Ferreira de Oliveira e de Aldenôra 
Ferreira de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL ALMEIDA NUNES, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/11/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Nunes e de Ana 
Cristina de Almeida Nunes. O pretendente: HENRIQUE LIMA RODRIGUES, profi ssão: 
assistente de suporte academic, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 13/03/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lho de Wilton 
Rodrigues e de Ana Rodrigues Lima.

O pretendente: JEFFERSON DE SOUZA ROCHA, profi ssão: fi scal de transporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/10/1990, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Joselito de Oliveira Rocha e de Maria 
Rosa de Souza. A pretendente: VANESSA AMARAL DANTAS, profi ssão: supervisora 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/11/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valmir Aparecido Dantas 
e de Maria dos Anjos Amaral Dantas.
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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

Como empresas globais 
lidam e se adaptam 
ao multilinguismo 

presente na internet 

A maioria das empresas 

entende o papel 

fundamental da internet 

na condução de suas 

estratégias e na busca 

de um modelo que faça 

sentido para o século 

XXI.

No entanto, como os 
padrões da rede estão 
em constante evolução, 

é essencial que as companhias 
acompanhem esses desenvolvi-
mentos e se atualizem, quando 
necessário. Nesse cenário de 
mudanças frequentes, um 
grande desafi o que já temos 
identifi cado é a aceitação total 
dos variados caracteres e nomes 
de domínio existentes na web, 
em um esforço conhecido como 
Universal Acceptance (UA). 

O nome de domínio é uma 
parte essencial da estratégia 
online de qualquer empresa, 
pois age como uma identida-
de permanente perante seus 
clientes, servindo como um elo 
de confi ança ao qual são atrela-
dos os certifi cados digitais que 
comprovam sua legitimidade 
na web. E em última instância, 
é um endereço legítimo que ga-
rante a entrega das mensagens 
da companhia para os demais, 
de maneira independente da 
intermediação de plataformas 
de terceiros. 

Desde 2013 foram lançados 
diversos novos nomes de do-
mínio genéricos (os chamados 
gTLDs) que permitem mais 
diversidade linguística e escolha 
do consumidor, desde os que 
representam indústrias, como 
o “.bank”, até os que represen-
tam populações, como o “.???” 
(“.chinês”). No entanto, apesar 
de aumentarem a liberdade 
de escolha, os lançamentos 
também trouxeram o desafi o 
de conseguir apoio para esses 
domínios. 

Embora fosse assumido, 
inicialmente, que isso seria um 
movimento natural, acabou se 
criando um problema de galinha 
e ovo: as pessoas hesitavam em 
se comprometer com uma nova 
tecnologia que ainda não era 
totalmente suportada, o que por 
consequência levava os desen-
volvedores a não priorizarem a 
criação de soluções. 

Para enfrentar esse desafi o, o 
grupo diretor do UA foi fundado 
em 2015 como uma iniciativa 
independente e apoiada pela 
Corporação da Internet para 
Atribuição de Nomes e Números 
(ICANN). O principal objetivo 
desse grupo é garantir que 
todos os nomes de domínio e 
endereços de e-mail possam ser 
usados por todos os aplicativos, 
dispositivos e sistemas existen-
tes. Com o passar dos anos, essa 
iniciativa cresceu e passou a ser 
percebida como um importante 
próximo passo na evolução da 
rede, se tornando uma meta 
estratégica para a comunidade 

de Governança da Internet .
Mas deveria o UA ser uma 

prioridade considerando que 
a adoção inicial foi baixa? A 
resposta é sim, especialmente 
agora. Em 2018, houve um 
grande aumento no registro 
dos novos domínios, com quase 
o dobro do volume em relação 
ao ano anterior. Isso é quase 
inevitável, pois conforme os 
nomes relevantes vão sendo 
ocupados nos domínios mais 
tradicionais, cresce o interesse 
no uso de outras extensões nas 
quais possa ser usado o termo 
que se deseja. 

Além disso, algumas regiões 
estão efetivamente começando 
a adotar seus alfabetos locais 
como uma alternativa aos ca-
racteres ASCII, que só cobrem 
o alfabeto latino. Isso pode ser 
particularmente observado no 
caso da Rússia, que já ultra-
passou 1 milhão de registros de 
novos domínios com “.??” (“.rf”, 
Federação Russa). Já o gover-
no indiano embarcou em uma 
política de distribuir endereços 
de e-mail nos 7 alfabetos locais, 
em sua estratégia de aumento 
de inclusão digital. 

Embora o início tenha sido 
lento, agora é a cada dia mais 
realista a tendência desses no-
mes de domínio continuarem 
a se expandir e a necessidade 
de adaptação das empresas 
-- aquelas que que não estão 
prontas correm o risco de per-
der clientes e oportunidades. 
Alguns dos principais membros 
da área de tecnologia percebe-
ram essas tendências e estão 
fazendo esforços signifi cativos 
para adaptarem, incluindo 
desenvolvedores de sistemas 
operacionais, fornecedores de 
navegadores e fabricantes de 
softwares de produtividade. 

A ABES foi inclusive líder da 
mais recente pesquisa global a 
respeito do tema, que constatou 
índices alarmantes de compa-
tibilidade nos 1.000 websites 
mais acessados do mundo em 
relação a e-mails com as novas 
extensões. Os curtos como 
“.top” já são aceitos em 97% 
dos casos, mas os longos como 
“.technology” possuem 84% de 
aceitação. No entanto naqueles 
que usam caracteres Unicode, 
que permitem o uso de alfabetos 
como o Han (chinês) a compati-
bilidade é de apenas 13%. 

Acreditamos que a comunida-
de empresarial precisa começar 
a olhar para essa situação, tra-
balhando com seus times de TI 
para abrir as portas para novas 
maneiras de comunicação e in-
teração. Os membros brasileiros 
do UA também estão disponíveis 
para servir como uma ponte de 
acesso a times internacionais 
com vasto conhecimento do 
tema que estão prontos para 
ajudar. 

(*) - É co-fundador e vice-presidente 
da ABES (Associação Brasileira das 

Empresas de Software); 
(**) - É embaixador da UASG (Univer-

sal Acceptance Steering Group).

Paulo Milliet Roque (*) e Mark Datysgeld (**)

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: AGUINALDO ROBERTO DO NASCIMENTO, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão micro empresário, estado civil viúvo, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (02/08/1958), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Pereira do Nascimento e de Helena Ciardulo do Nascimento. A pretendente: 
MARIA ADRIANA DE ARAUJO SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
administrativa, estado civil solteira, nascida em Nova Iguaçu - RJ, no dia (14/11/1976), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José de Souza e de 
Lucia Moreno de Araujo Souza.

O pretendente: FÁBIO LUIZ PEDROSO AKIMOTO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são administrador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (31/01/1984), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Akimoto e de 
Mercia Gonçalves Pedroso Akimoto. A pretendente: LAÍS MARKARIAN, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão gerontóloga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(14/01/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jorge 
Markarian e de Eliane Moretti Markarian.

O pretendente: GABRIEL AZEVEDO BARBOSA, de nacionalidade brasileiro, profi s-
são coordenador de qualidade, estado civil solteiro, nascido em Atibaia - SP, no dia 
(01/09/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Claudio 
Donizete Barbosa e de Maria Soluedes da Silveira Azevedo Barbosa. A pretendente: 
FERNANDA GUILHERMINO MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profi ssão pro-
fessora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/08/1988), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lha de Alberto Guilhermino Magalhães e 
de Maria Aparecida de Fatima Sacaro Magalhães.

O pretendente: LUIZ FELIPE FRANCO MOREIRA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são coordenador de marketing, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(25/11/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio 
Luiz Christofoli da Silva Moreira e de Sheylamar Lacerda Franco Moreira. A pretendente: 
JESSICA MARQUES COSTAS ARAUCO, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de trade marketing, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (09/02/1991), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arturo Costas Arauco 
Junior e de Maria Audileila Marques Costas Arauco.

O pretendente: WANDERLEY PEREIRA FONTANETTI JUNIOR, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão consultor técnico, estado civil divorciado, nascido em Ribeirão Preto - SP, 
no dia (28/08/1975), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Wanderley Pereira Fontanetti e de Deise Facchim Fontanetti. A pretendente: FERNANDA 
ARANTES SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão fi sioterapeuta, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (22/05/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Silva e de Marilene Arantes Silva.

O pretendente: EVANDRO SARTORI DE ALCANTARA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (27/07/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecir Teixeira de 
Alcantara e de Sandra Maria Sartori de Alcantara. A pretendente: DAIANE CHERICONI 
LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em 
Santo André - SP, no dia (02/08/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Wellington Gomes Lima e de Marcia Chericoni.

O pretendente: MATHEUS KELM DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
agente de viagens, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia (27/11/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Le-
andro Kelm de Andrade e de Marcia Kandratavicius de Andrade. A pretendente: BRUNA 
GOMES VIVEIROS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão consultora de 
eventos, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/06/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Aluizio dos Santos e de Rejane 
Maria Gomes Viveiros dos Santos.

O pretendente: ION VANELLI PADILHA, de nacionalidade inglesa, profi ssão médico, 
estado civil divorciado, nascido na Inglaterra, no dia (10/05/1977), residente e domiciliado 
neste Subdisstrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Borges Padilha e de Heleusa Vanelli 
Padilha. A pretendente: DEBORA REGINA DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão psicopedagoga, estado civil divorciada, nascida em Foz do Iguaçú - PR, no dia 
(18/10/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
de Souza Almeida.

O pretendente: JEAN PAULO LEMES LEITE, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
operador de BMS, estado civil solteiro, nascido em Mococa - SP, no dia (03/10/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Leite e 
de Aparecida de Fatima Lemes. A pretendente: ANA LAÍS GOMES XAVIER, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (11/12/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Amarildo Quirino Xavier e de Silvia Gomes dos Santos Xavier.

O pretendente: ALVARO FERNANDES PEREIRA FILHO, de nacionalidade brasileiro, 
profi ssão consultor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/11/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Fernandes Pereira 
e de Maria Aparecida Souza Fernandes Pereira. A pretendente: THAÍS CAROLINE BUFFA 
DE OLIVEIRA, d e nacionalidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (13/08/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edson Moreira de Oliveira e de Maria Aparecida Buff a de Oliveira.

O pretendente: RICHARD CHEFALY MOCHON ZAPPILE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(21/ 03/1993), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Fernando 
Zappile Junior e de Helaine Chefaly Mochon Zappile. A pretendente: GABRIELLA 
TEIXEIRA DIAS LEITE, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira civil, estado 
civil solteira, nascida em São Paul o - SP, no dia (22/09/ 1995), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto Dias Leite e de Simone Ferreira 
Teixeira Leite.

O pretendente: CLÁUDIO GUERREIRO SCOLARI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
micro empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/09/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Scolari e de 
Jany Guerreiro Garcia Scolari. A pretendente: ANA CRISTINA DE OLIVEIRA, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão auxíliar comercial, estado civil solteira, nascida em Santo 
André - SP, no dia (10/12/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Severino José de Oliveira e de Maria Messias de Oliveira.

O pretendente: RENATO MÜLLER VENTURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
programador, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (07/03/ 1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Maria Ventura 
e de Maria Paulino Dantas Ventura. A pretendente: PATRÍCIA BODIÃO BATISTA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em Guarulhos 
- SP, no dia (12/03/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edison Roberto Batista e de Irene da Silva Bodião Batista.

O Ministério das Relações 
Exteriores divulgou na tarde 
de ontem (8) nota de apoio 
ao Equador, país que passa 
por manifestações popula-
res após o governo decretar 
a eliminação dos subsídios 
aos combustíveis na última 
semana.

Segundo a nota, “os go-
vernos da Argentina, Brasil, 
Colômbia, El Salvador, Guate-
mala, Paraguai e Peru expres-
sam seu repúdio à qualquer 
tentativa de desestabilizar 
os regimes democráticos 
legitimamente constituídos, 
e expressam seu forte apoio 
às ações empreendidas pelo 
Presidente Lenin Moreno 
para recuperar a paz, a ins-
titucionalidade e a ordem, 
utilizando os instrumentos 
concedidos pela constituição 
e pela lei, assim como ele vem 
fazendo”.

A declaração conjunta diz 
ainda que os países sul-ame-
ricanos signatários da nota 
“rejeitam qualquer ação 

destinada a desestabilizar 
nossas democracias por parte 
do regime de Nicolás Maduro 
e daqueles que buscam es-
tender as diretrizes de seu 
governo nefasto aos países 
democráticos da região”. 
O presidente equatoriano 
transferiu a sede do governo 
de Quito para Guayaquil e 
agradeceu o compromisso do 
Alto Comando Militar diante 
das mobilizações de protesto. 

Ele afirmou que o governo 
continuará protegendo a 
integridade dos cidadãos. 
“A violência e o caos não 
vão ganhar”. O presidente 
equatoriano reafirmou que 
não retrocederá e que a eli-
minação dos subsídios aos 
combustíveis é uma decisão 
histórica. 

Segundo o presidente, os 
focos de violência registrados 
em diferentes regiões são 
praticados por “indivíduos 
externos, pagos e organiza-
dos” (ABr).

A Primeira Turma do STF 
decidiu ontem (8) tor-
nar o deputado Arthur 

Lira (PP-AL), líder do bloco 
composto por PP, MDB e PTB 
na Câmara, réu por corrupção 
passiva, acusado de receber 
R$ 106 mil de propina em 
espécie. Os ministros, porém, 
rejeitaram a parte da denúncia 
relativa ao crime de lavagem 
de dinheiro.

Votaram pelo recebimento 
da denúncia os ministros 
Alexandre de Moraes, Rosa 
Weber e Marco Aurélio Mello, 
relator, para quem a denúncia 
apresentada pela PGR conse-
guiu demonstrar haver indício 
de crime. “A história contida 
na peça revela materialidade 
criminosa”, disse o ministro. 
Luís Roberto Barroso e Luiz 
Fux não estavam presentes. 

O caso remonta a 2012, 
quando um dos assessores 
parlamentares do deputado 
foi fl agrado no Aeroporto de 
Congonhas, tentando em-
barcar para Brasília com a 
quantia. 

Após a ocorrência, o pró-
prio Lira admitiu ter pago as 
passagens de ida e volta do 
assessor à capital paulista, 
mas alegou não saber sobre 
o dinheiro. Contudo, segundo 
a denúncia, apresentada pela 

Turma do STF torna deputado Arthur 
Lira réu por corrupção passiva

Os ministros, porém, rejeitaram a parte da denúncia relativa ao crime de lavagem de dinheiro

O caso remonta a 2012, quando um dos assessores parlamentares do deputado foi fl agrado no 

Aeroporto de Congonhas, tentando embarcar para Brasília com a quantia.

então procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, o 
deputado orientou o assessor 
a ocultar o dinheiro nas ves-
tes, junto ao corpo, inclusive 
dentro das meias, de modo a 
não ser detectado ao passar 
pela área de segurança do ae-
roporto. Ao tentar passar pelo 
aparelho de raio x, o funcioná-
rio foi abordado por agentes 
aeroportuários e detido.

A denúncia afirma ainda 

que a propina teria sido paga 
pelo então presidente CBTU, 
Francisco Colombo, com o in-
tuito de angariar apoio político 
para permanecer no cargo. O 
MPF apontou que o dinheiro 
se insere no contexto de ou-
tros crimes investigados na 
Operação Lava Jato e delatado 
pelo doleiro Alberto Yousseff.

A defesa de Arthur Lira ale-
gou que as investigações não 
foram capazes de comprovar 

que o deputado agiu no sen-
tido de “receber” o dinheiro e 
havia argumentado a inépcia 
da denúncia, que disse ter sido 
baseada somente na palavra 
um delator conhecido por ser 
inimigo do deputado. “Trata-
se de denúncia de ouvi dizer”, 
afi rmou o advogado Pierpaolo 
Cruz Bottini. O deputado 
não quis comentar o assunto 
(ABr).
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Se você ainda não sentiu, 

provavelmente vai, em algum 
momento da vida, se queixar 
de dores nas costas. 

De acordo com o IBGE, esse 
é o problema de saúde mais 
comum entre os brasileiros, 
atinge mais de 16% da popu-
lação ativa. A coluna é uma 
estrutura sensível, formada 
por músculos, nervos e discos, 
e diversos fatores podem afe-
tá-la como desvio de postura, 
sedentarismo e até estresse, 
causando, ou não, doenças 
mais graves como hérnia de 
disco.

Por ser tão comum e fre-
quente, alguns mitos rondam 
a dor nas costas, como a ideia 
de que ela e o envelhecimento 
são inseparáveis. Mito! O tem-
po gera um desgaste natural 
de músculos e ossos sim, o que 
pode ocasionar artrose (pro-
cesso degenerativo de uma 
articulação), mas isso não é 
regra. Há formas de evitar, 
começando pela prevenção 
com atividades físicas. Elas 

Você sabe por que suas costas doem?
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A coluna é uma estrutura sensível, formada por 

músculos, nervos e discos

são recomendadas para evitar 
que as dores nas costas, de-
correntes de má postura, falta 
de flexibilidade e fraqueza 
muscular, progridam.

Achar que dormir em um 
colchão duro vai aliviar ou 
impedir de sentir torcicolo 
ou lombalgia (dor na região 
lombar inferior) também é um 
engano. O que importa mes-
mo, além do colchão e traves-
seiro corretos, é a forma como 
se deita. A posição correta é 

de lado, com um travesseiro 
que se encaixe perfeitamente 
entre a cabeça e o colchão, 
formando um ângulo de 90 
graus entre o pescoço e o 
ombro. E mais, utilizar outro 
travesseiro entre os joelhos, 
que deverão estar preferen-
cialmente semiflexionados, 
faz maravilhas às 33 vértebras 
da coluna.

Uma verdade: stress pode 
sim causar dores nas costas. 
É comum atender pacientes 

com problemas do tipo. Nes-
se caso, após uma avaliação 
fisioterápica, é possível esta-
belecer um programa de anal-
gesia, liberações manuais, 
correções posturais com RPG 
(Reeducação Postural Global) 
e fortalecimentos específicos 
que transformam a vida de 
uma pessoa, proporcionando 
muito mais qualidade de vida.

Também é fato que a auto-
medicação dificulta o trata-
mento para dor nas costas, 
muitas vezes camuflando o 
problema. E a dor contínua, 
com “pontadas” que irradiam 
para os membros, prejudi-
cando as atividades diárias e 
limitando movimentos sim-
ples. Esse é um sinal do corpo 
para doenças mais sérias. Por 
isso, sentindo dor esporádica 
ou persistente, procure um 
especialista que pode indicar 
de exercícios simples a espe-
cíficos para seu problema. 

Afinal, ninguém precisa 
viver com dor!

(*) - É fi sioterapeuta e proprietária da 
clínica Quality Fisio & Pilates.

Brasil repudia qualquer 
tentativa de desestabilizar 

governo do Equador
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