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“Não é o mais forte 
que sobrevive, nem 
o mais inteligente, 
mas o que melhor se 
adapta às mudanças”
Charles Darwin (1809/1882)
Naturalista britânico
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A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Ane-
el) decidiu ontem (15) 

abrir uma consulta pública 
para rever as regras que tratam 
da chamada geração distri-
buída, modalidade na qual os 
consumidores também podem 
gerar a própria energia elétrica 
em suas residências, geral-
mente por meio de painéis 
solares ou outra solução com 
fontes renováveis. A resolução 
que trata da micro e minigera-
ção de energia distribuída diz 
que o consumidor pode tanto 
consumir quanto injetar na 
rede de distribuição a energia 
produzida. 

Aneel quer rever regras 
para consumidores que 
geram energia elétrica

Além disso, a resolução esta-
belece subsídios para incenti-
var esse tipo de prática, como 
a isenção do pagamento de 
tarifas pelo uso da rede elétrica 
e também do pagamento de 
outros componentes da conta 
de energia, como os encargos 
setoriais. Porém, esses incen-
tivos são cobrados de todos 
os consumidores, inclusive 
dos usuários “comuns” que 
recebem a energia somente da 
distribuidora. Com a revisão da 
norma, a intenção da agência 
reguladora é reduzir gradual-
mente esses subsídios. 

Quem possui o sistema vai 
permanecer com as regras 

atuais em vigor até o ano de 
2030. Os consumidores que 
realizarem o pedido da insta-
lação de geração distribuída 
após a publicação da norma 
(prevista para 2020), passam 
a pagar o custo da rede. Em 
2030, ou quando atingida uma 
quantidade de geração dis-
tribuída pré-determinada em 
cada distribuidora, esses con-
sumidores passam a compensar 
a componente de energia da 
Tarifa de Energia e pagam, além 
dos custos de rede, os encargos 
setoriais.

“As alterações ao sistema 
de compensação propostas 
equilibram a regra para que 

Placas fotovoltaicas usadas para transformar energia solar em elétrica instalada

em residência de Brasília.

os custos referentes ao uso 
da rede de distribuição e os 
encargos sejam pagos pelos 
consumidores que possuem 

geração distribuída. Isso vai 
permitir que a modalidade 
se desenvolva ainda mais e 
de forma sustentável, sem 

impactar a tarifa de energia 
dos consumidores que não 
possuem o sistema”, disse a 
agência (ABr).

Fora dos pontos 
O Governador João Doria sancio-

nou a lei que permite que mulheres, 
idosos e pessoas com defi ciência 
desembarquem entre 22h e 5h da 
manhã fora das paradas regulares 
dos ônibus intermunicipais que 
ligam as regiões metropolitanas 
do Estado. A medida foi publicada 
no Diário Ofi cial de ontem (15) e 
já começa a valer. A lei também se 
aplica aos acompanhantes dessas 
pessoas. Os locais indicados pelo 
passageiro ao condutor devem 
obedecer o trajeto da linha.

A ofensiva militar da Turquia 
no nordeste da Síria já gerou 
mais de 275 mil deslocados 
internos, segundo números 
divulgados ontem (15) pelo 
governo de Rojava, a zona 
de administração autônoma 
controlada pelos curdos no 
país árabe. De acordo com um 
comunicado, a cifra de pessoas 
obrigadas a fugir de casa inclui 
70 mil menores de idade e diz 
respeito sobretudo a algumas 
áreas das províncias setentrio-
nais de Raqqa e Hasakah.

Segundo as autoridades de 
Rojava, há muitos deslocados 
dormindo na rua ou em escolas 
por causa da falta de assistência 

humanitária, já que a maior 
parte das organizações inter-
nacionais deixou a região. O 
governo local ainda apelou às 
Nações Unidas, à Liga Árabe 
e à União Europeia para que 
intervenham “imediatamente” 
para fornecer apoio médico e 
logístico aos curdos. 

A ofensiva turca começou na 
última quarta-feira (9), após os 
Estados Unidos terem anuncia-
do a retirada de suas tropas do 
nordeste da Síria.

O objetivo de Ancara é en-
cerrar o domínio dos curdos na 
fronteira entre os dois países e 
enviar milhões de refugiados 
sírios para a região (ANSA).

Sírios assistem a bombardeio da Turquia contra curdos.

O Instituto Ortopédico Ri-
zzoli, em Bolonha, na Itália, 
realizou pela primeira vez 
na história da medicina um 
transplante de vértebra. O 
procedimento foi realizado em 
setembro em um paciente de 77 
anos de idade que sofria de cor-
doma, um tumor ósseo. Foram 
substituídas quatro vértebras 
do paciente, que estavam pre-
servadas no banco de tecidos 
musculoesqueléticos da região 
da Emília-Romana.

De acordo com Alessandro 
Gasbarrini, diretor de cirur-
gia vertebral, oncológica e 
degenerativa, o paciente está 
bem e recebeu alta. “Ele fi cou 
conosco por 15 dias para con-
trole. Depois, foi encaminhado 
para outro departamento de 
fi sioterapia, onde se levantou 
novamente para ter uma vida 

o mais normal possível”, disse 
Gasbarrini.

O médico ainda revelou que 
a cirurgia durou cerca de 12 
horas e mobilizou cerca de 20 
pessoas na sala de operação. 
“Reconstruímos a coluna ver-
tebral da maneira mais seme-
lhante à conformação natural, 
restaurando uma anatomia 
perfeita graças à implantação 
de um osso com a mesma 
estrutura da que tivemos que 
remover devido ao tumor”, 
afi rmou Gasbarrini.

O presidente da região da 
Emília-Romana, Stefano Bo-
naccini, celebrou o resultado 
positivo da operação. “Um 
resultado extraordinário, que 
representa um ponto de virada 
na história dos transplantes na 
Itália e no mundo”, comemorou 
o político de 52 anos (ANSA).

Procedimento foi feito na cidade de Bolonha,

na Emília-Romana.

O secretariado da Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) lançou uma propos-
ta para mudar o sistema de 
tributação, considerando as 
especifi cidades da economia 
digital e de companhias que 
se benefi ciam da internet e 
oferecem bens e serviços em 
outros países sem pagar impos-
tos correspondentes ou sendo 
menos taxadas do que nos seus 
países de origem. 

É o caso de diversas plata-
formas digitais atuando em 
numerosos países, mas sem 
que as receitas auferidas desses 
negócios sejam consideradas. 
Somente no Brasil, por exem-
plo, o Facebook possui mais 
de 130 milhões de usuários. Já 
o Youtube, do Google, chega a 
100 milhões de brasileiros. A 
proposta faz parte do compro-
misso de uma força-tarefa sobre 
economia digital reunida em 

Somente no Brasil, por exemplo, o Facebook possui mais

de 130 milhões de usuários.
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Antonio Cruz/ABr

O então todo poderoso

ex-ministro Geddel Vieira Lima.
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Equipes de resgate e a Defesa Civil trabalham no local com a 

ajuda de cães farejadores e drones.

Jose Eleomar/DN/Reuters

O prefeito da cidade de Forta-
leza, Roberto Cláudio, prestou 
solidariedade aos familiares e 
vítimas do desabamento do 
prédio Andrea e prometeu 
que os cidadãos terão uma 
“resposta clara a respeito das 
responsabilidades de pessoas 
envolvidas no acidente”.

Até a tarde de ontem (15), 
um óbito foi confi rmado e ao 
menos nove pessoas foram 
resgatadas com vida, sendo um 
jovem de 20 anos e uma senhora 
de 60 anos. Cerca de 10 vítimas 
ainda estavam desaparecidas. 

De acordo com o prefeito, ór-
gãos de fi scalização urbana não 
tinham nenhuma informação 
sobre obras em andamento no 
edifício. Equipes de resgate e a 
Defesa Civil trabalham no local 

Os ministros Edson Fachin 
e Celso de Mello, da Segunda 
Turma do STF, votaram pela con-
denação do ex-ministro Geddel 
Vieira Lima, e de seu irmão, o 
ex-deputado Lúcio Vieira Lima, 
pelos crimes de lavagem de 
dinheiro e associação criminosa. 
Há quatro sessões, o colegiado 
julga o caso relacionado aos R$ 51 
milhões em espécie encontrados 
em um apartamento em Salvador, 
em 2017. Até o momento, dois 
dos cinco votos dos integrantes 
da Turma foram proferidos. 

Na sessão de ontem (15), 
somente o voto de Mello foi pro-
ferido. A previsão é que o julga-
mento seja fi nalizado na próxima 
terça-feira (22).  Faltam votar 
os ministros Ricardo Lewando-
wski, Gilmar Mendes e Cármen 

Secretariado da OCDE lança consulta 
sobre tributação da economia digital

valor sem precisar estabelecer 
bases físicas em países distintos 
das suas matrizes.

“Alguns modelos de negócio 
altamente digitalizados po-
dem requerer contribuições 
substanciais para utilizar uma 
plataforma online gerando va-
lores grandes negócios mas, no 
tocante às regras tributárias, a 
jurisdição de um determinado 
país pode não ter nenhum direi-
to sobre nenhuma das receitas 
geradas”, diz o documento. 

Um novo cenário deveria 
permitir a taxação por países 
onde os negócios são feitos 
e nos quais os consumidores 
estão localizados (como com-
pradores do Mercado Livre ou 
usuários do Uber no Brasil). 
O Google admitiu que paga a 
maioria de seus impostos no 
país de origem, os Estados 
Unidos, mas alegou que tal 
prática é resultado do modelo 
adotado historicamente (ABr).

torno da OCDE e do G20 para 
discutir formas de tributação 
mais justas no ambiente online.

Em documento publicado em 
março deste ano, a OCDE apon-
tou três características princi-
pais dos modelos de negócio da 
economia digital. A primeira é 

a capacidade de alcançar mui-
tos mercados sem a demanda 
de presença física. A segunda 
envolve a presença grande de 
ativos intangíveis. A terceira 
pontua o papel chave dos dados 
e dos usuários nas atividades 
realizadas. Essas fi rmas criam 

Itália faz 1º transplante 
de vértebra

na história da medicina

Ofensiva da Turquia na Síria 
já gerou 275 mil deslocados

Prefeito de Fortaleza 
investigará 

desabamento de prédio

STF tem dois votos pela 
condenação de Geddel

Lúcia.  Ao se manifestar sobre o 
caso, Celso de Mello votou pela 
condenação de Geddel e Lúcio 
Vieira Lima por entender que os 
acusados ocultaram recursos no 
apartamento e investiram irregu-
larmente cerca de R$ 12 milhões 
em uma construtora de imóveis 
de alto padrão na capital baiana. 

Na sessão de 1º de outubro, o 
relator do caso, Edson Fachin, 
também votou pela condenação 
dos irmãos e pela absolvição do 
ex-assessor de Lúcio Vieira, Job 
Brandão, e do empresário Luiz 
Fernando Costa Filho, sócio da 
construtora que recebeu inves-
timentos de Geddel.  Além do 
dinheiro encontrado, mais R$ 
12 milhões teriam sido lavados 
por Geddel e Lúcio por meio de 
investimentos em imóveis de alto 
padrão em Salvador, em empre-
endimentos da empresa Cosbat, 
administrada por Luiz Fernando 
Machado.

No início do julgamento, o 
advogado Gamil Föppel, repre-
sentante da família, disse que 
Geddel está preso há dois anos e 
que o MPF nunca se conformou 
com a liberdade do ex-ministro. 
O advogado também criticou 
a perícia feita pela PF, que não 
teria seguido os trâmites legais ao 
encontrar fragmentos de digitais 
de Geddel em um saco de plástico 
que continha dinheiro (ABr).

com a ajuda de cães farejadores 
e drones, para a localização de 
pessoas soterradas. Ao todo, 11 
ambulâncias do Samu fi zeram o 
deslocamento de vítimas para 
o Instituto Doutor José Frota. 
Segundo Cláudio, há equipes 
de psicólogos e assistentes 
sociais para apoio dos parentes 
das vítimas. 

Em publicação no Facebook, 
o governador do Ceará, Camilo 
Santana, afi rmou que determi-
nou o uso de toda a força opera-
cional do Corpo de Bombeiros, 
da Defesa Civil, do Samu e de 
todos os órgãos estaduais que 
possam colaborar no socorro 
às vítimas do desabamento. O 
Conselho Regional de Enge-
nharia e Agronomia do Ceará 
(Crea-CE), por sua vez, afi rmou 
ter sido notifi cado de que o 
prédio que desabou passaria 
por obras de manutenção.

O presidente do órgão, Ema-
nuel Maia Mota, informou que o 
profi ssional responsável pela obra 
registrou, junto ao conselho, a 
necessária Anotação de Respon-
sabilidade Técnica (ART) - docu-
mento que defi ne os responsáveis 
técnicos pelo empreendimento 
de engenharia, arquitetura e 
agronomia (ANSA/ABr).
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OPINIÃO
A humanidade

e o poder
Para enfrentar a 

limitação de recursos da 

natureza, os humanos 

têm que superar o 

egoísmo e encarar a 

vida com seriedade 

e solidariedade, 

estabelecendo metas de 

continuada melhora 

das condições gerais 

de vida, visando o 

progresso e a paz

Quem realmente está 
empenhado na melhora 
da qualidade da huma-

nidade? Tudo está decaindo 
sob a ilusão do falso progresso 
que na verdade rebaixa tudo. 
Os dirigentes dizem agora que 
o orçamento público está aper-
tado, mas a destruição da natu-
reza e dos rios e mares ocorre 
há décadas. Rios maravilhosos, 
que alimentavam a população, 
tinham água potável, a grande 
riqueza que sustenta a vida, e 
eram vias de transporte. 

Atualmente, esses rios estão 
poluídos, sujos fétidos, e repre-
sentam a grande estupidez da 
humanidade que depende da 
natureza para ter boa qualida-
de de vida. Cada ser humano 
sentia-se responsável pelo fu-
turo do mundo examinando as 
causas e consequências. Hoje 
poucos ainda olham para isso. 
Como massa entorpecida, o 
povo vê o mal e a decadência 
se alastrarem, mas não reage 
mais. A cada ano que passa 
aumenta o risco de soçobro 
da humanidade. 

A cobiça de poder sobe à 
cabeça. O ódio contido ameaça 
extravasar. A inquietação e a 
depressão se tornam doenças 
epidêmicas que se espalham 
pelo mundo. Temos que apren-
der a enfrentar turbulências 
até achar a serenidade do céu 
azul, saber traçar uma rota 
que escape da tormenta que 
se avizinha, protegendo a liber-
dade, a individualidade, o bom 
preparo de pais e mães para 
que surjam gerações fortes 
aptas e dispostas a construir 
um mundo melhor. 

No Brasil, estamos entre os 
poderosos Banco do Mundo 
(EUA) e Fábrica do Mundo 
(China). Ambos visam van-
tagens para eles próprios. 
Ambos requerem governantes 
sábios que saibam obter bons 
resultados sem comprometer 
sua autonomia e futuro, sem 
entregar suas riquezas para 
benefício de outros como têm 
feito até agora. Há no mundo 
uma grande complicação. No 
ocidente, os trustes e monopó-
lios exercem forte infl uência 
em tudo. Na China, o Partido 
Comunista controla tudo.

O Banco do Mundo nos fez 
dependentes do dólar para 
tudo, mas com o surgimento 
da Fábrica do Mundo, cujos 
custos são imbatíveis, ocorreu 
um desequilíbrio geral nos em-

pregos, renda e precarização. 
No Brasil, com pouca indústria, 
o dinheiro sumiu. O país expor-
ta commodities, importa tudo 
pronto e remete dólares. Com 
isso, a circulação se reduz à 
importação e comercialização. 

Quem sabe a projetada inclu-
são da população da China no 
consumo possa dar um ajuste, 
mas o que o Brasil poderia 
produzir para os chineses 
e gerar empregos internos? 
Sem solucionar essa questão, 
a estagnação econômica não 
vai encontrar seu limite. Pro-
duzir, gerar empregos, pagar 
impostos, ter lucro e distribuir 
dividendo estão se tornando 
cada vez mais difíceis neste 
mundo competitivo e desleal. 

A produção mundial fi cou 
concentrada em grupos que 
dispõem de mão de obra de 
baixo custo, automação e mo-
nopólio. A economia se tornou 
luta desenfreada devido à 
ganância dos homens que a 
desequilibraram e extinguiram 
a consideração e a solidarie-
dade. O dinheiro se tornou a 
prioridade obsessiva em escala 
mundial. No Brasil, é importan-
te que os trabalhadores não se 
deixem contaminar pelo ódio 
e se esforcem para executar 
suas tarefas com atenção e 
responsabilidade. 

O país precisa resolver seus 
problemas, acabar com essa 
miséria desumana. Tem de 
manter a livre iniciativa, embo-
ra a economia mundial esteja 
desarrumada com o confronto 
entre livre mercado e capita-
lismo de Estado. Os empregos 
foram desaparecendo, a renda 
caindo, mas não o custo de 
vida, acarretando estagnação 
e a continuada precarização 
geral. 

Com a elevação da dívida, 
o governo não conseguiu re-
circular o dinheiro, e quando 
o fez, ampliou o consumo de 
importados. Resolver esse de-
sequilíbrio é o grande desafi o. 
Lao-Tse, assim como Buda e 
Zoroastro, foi um dos mestres 
abnegados que no seu tempo 
ofereceu aos seres humanos, 
emaranhados em seus erros, 
degraus do saber sobre a ori-
gem e o signifi cado da vida. 

Confúcio também apresen-
tou explicações sobre a vida, 
mas sua fi losofi a pragmática 
punha de lado a amplitude es-
piritual, o que acabou criando 
confusão sobre a real fi nalidade 
da vida. Assim, a indicação da 
escada da elevação acabou 
sendo perdida pelas teorias 
ligadas aos interesses materia-
listas, estagnando a evolução 
da humanidade. 

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

do Hotel Transamerica Berrini, é 
articulista colaborador de jornais e 

realiza palestras sobre temas ligados 
à qualidade de vida. Coordena os 

sites (www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br).

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

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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News@TI
Aplicativo de bem-estar corporativo 

@Uma plataforma de bem-estar corporativo está melhorando a 
vida de trabalhadores, diminuindo o sedentarismo e aumen-

tando a produtividade em empresas catarinenses. Trata-se de uma 
plataforma focada na melhoria de Employer Branding e Cultura 
Empresarial, que já está sendo implantada por empresas como Kyly, 
Loghaus, Haco e Viacredi. A novidade está sendo apresentada em 
Santa Catarina por meio de uma parceria entre a T&N Seguros e 
Benefícios, empresa com mais de 15 anos de experiência no ramo 
de seguros e consultoria de benefícios, com sede em Blumenau/SC, 
e que atua com metodologia própria visando sempre os interesses 
dos clientes, e a startup de healthtech Gogood, sediada em Floria-
nópolis. Segundo Rodrigo Roberti, CEO da T&N, explica que os 
colaboradores precisam se sentir parte da organização e caminhar 
junto com ela.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Segundo pesquisa, no Brasil, 67% 
dos consumidores compram

online para retirar na loja física
Segundo o “Connected Shoppers Report”, 80% dos consumidores brasileiros planejam fazer compras via 
aplicativos na Black Friday e no Natal de 2019

A Salesforce, líder mundial em CRM, 
anuncia o resultado da terceira edição 
do Connected Shoppers Report, levan-

tamento realizado com 10 mil consumidores 
em mais de 20 países – o maior levantamento 
já feito pela Salesforce -, com foco no atual 
status do relacionamento entre vendedores e 
compradores.

O Brasil, com 500 pessoas entrevistadas, faz 
parte desta pesquisa global, a qual aponta que os 
consumidores estão mudando de comportamen-
to e migrando para o ambiente digital à medida 
que navegam, compram e solicitam serviço ou 
suporte em pontos de contato digitais que são 
completamente separados do comércio físico.

“Esqueça a estratégia de atrair o consumidor 
apenas para a loja física”, afi rma Fabio Costa, 
gerente geral da Salesforce para o Brasil. “A 
fórmula mais efi ciente está na junção do digital 
com as lojas físicas. Sua complementaridade em 
proporcionar a melhor experiência do cliente é 
incontestável", reforça o executivo.

Segundo ele, os insights da pesquisa Connec-
ted Shoppers ajudarão varejistas de estabele-
cimentos físicos, online e de lojas das próprias 
marcas de bens de consumo a proverem uma 
melhor experiência nos pontos de contato com 
o cliente, do comércio eletrônico até o ponto 
de venda e de maneira integrada.

O Connected Shoppers Report concentra-se 
nas quatro tendências emergentes do Brasil, 
todas remetendo ao crescente processo de 
transformação digital no varejo:

• Varejistas, marcas e marketplaces do 
Brasil estão “lutam entre si” pela carteira 
do consumidor: na era da “conectividade 
constante”, que está inserida no con-
texto da quarta revolução industrial, o 
relacionamento entre empresa e cliente 
encontra-se baseado em dois pilares (con-
tato direto da marca  com o consumidor 
e engajamento personalizado entre as 
partes). Assim, o modelo de compra pra-
ticado atualmente - cada vez mais online 
-, não se parece em nada com o modelo 
de compras do comércio físico - mais 
“tradicional e conservador”.  A prova disso 
é que 88% dos brasileiros participantes 
da pesquisa afi rmaram que compram de 
uma combinação de varejistas, lojas de 
marcas e marketplaces online.

 
• As compras estão evoluindo, devido às 

novas formas de fi delização dos clientes 
com as marcas: o varejo atual é muito 
mais do que uma transação no caixa de 
uma loja. É possível fortalecer as rela-
ções entre vendedores e consumidores 

ao fazer com que se sintam tratados de 
forma personalizada, como se fossem 
“especiais”. É por isso que 62% dos 
consumidores brasileiros relataram que 
tendem a concluir a compra já tendo uma 
marca específi ca em mente. A pesquisa 
mostra, ainda, que experiências e promo-
ções exclusivas de compras são maneiras 
valiosas (e lucrativas) para as empresas 
criarem relacionamentos de fi delidade 
com seus clientes.

 
• A jornada do consumidor está nos canais 

controlados pelas marcas: a dissemina-
ção de pontos de contato digitais levou 
os consumidores brasileiros a usarem, 
em média, três tipos de canal para se 
comunicarem com as empresas. Dentre 
os entrevistados, 33% já utilizam carteira 
virtual para realizar as compras, 33% 
o fi zerem por redes sociais e 25% via 
aplicativos de mensagens.
"Na experiência virtual, em especial com 
o smartphone, o consumidor busca uma 
experiência fl uída. Se não a encontra na 
loja ou marketplace visitado, parte no ato 
para o concorrente", destaca Fabio Costa.

 
• As lojas físicas permanecem essenciais 

como centros de descoberta, experiência 
e satisfação: elas permanecem bastante 
relevantes no cenário do comércio, porém 
seus papéis estão evoluindo ao se torna-
rem centros de descoberta, experiência 
e satisfação. No Brasil, as principais 
razões apontadas pelos entrevistados 
para realização de compras diretamente 
na loja física são, pela ordem: retirar 
imediatamente o produto, possibilidade 
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de tocar o produto e oportunidade de 
obter vantagens ou descontos disponíveis 
apenas presencialmente. Além disso, a 
pesquisa menciona outra possibilidade: a 
compra online para retirada na loja física, 
com 67% dos ouvidos afi rmando já terem 
praticado essa modalidade.

 
Preferências de compra variam de acordo 

com as gerações

Globalmente, a pesquisa revela que a dife-
rença de geração é primordial para explicar as 
diferenças nos hábitos de consumo. Os membros 
da “silent generation” (nascidos até 1942) e os 
“baby boomers” (nascidos entre 1946 e 1964) 
são mais propensos a seguir os formatos tradi-
cionais de compra, como já era esperado. No 
entanto, as demais gerações - X (nascidos entre 
as décadas de 60 e 70), millennials (nascidos 
entre as décadas de 80 e 90) e Z (nascidos a 
partir dos anos 2000) - são mais propensas a 
adotar novos caminhos para as compras, como 
a utilização de carteiras virtuais, redes sociais 
e aplicativos de mensagens.

Previsões para a temporada de compras 

de 2019 – Black Friday e Natal

Para o varejo, o período de compras que 
contempla a Black Friday e o Natal (entre no-
vembro e dezembro) é o momento mais crítico 
para compreender os hábitos de compra que 
compõem a jornada do cliente. Segundo a pes-
quisa, os principais fatores de infl uência para 
as compras no Brasil durante o período serão: 
frete grátis, códigos promocionais e aplicativos. 
Esse último item prova o crescimento da “men-
talidade digital” dos consumidores: 80% dos 
entrevistados esperam fazer compras por meio 
de aplicativo nesta temporada de fi nal de ano.

A construção civil sempre foi um termômetro 
da economia do país. Quando entramos em 
crise, este setor é o primeiro a sentir. Segundo o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregos, 
em 2013, ainda no período pré-crise, o setor 
perdeu mais de 800 mil postos de trabalho. 
Mas, felizmente, este cenário vem mudando 
e o mercado de construção civil e imobiliário 
já sentiu os primeiros respiros da economia. 
Segundo uma pesquisa feita pela Secovi-SP 
(Sindicato de Habitação), em 2018, foram co-
mercializadas 12 mil unidades residenciais no 
primeiro semestre. Estes dados estão próximos 
da média histórica, registrada em 2004.

Contudo, apesar da construção civil ser 
um medidor da infraestrutura do Brasil, este 
setor sempre esteve atrasado em relação aos 
avanços tecnológicos do país. Para que haja 
uma mudança nessa realidade, surgem as 
construtechs, empresas de tecnologia que 
estão investindo na construção civil. Segun-
do dados da Terracotta Venture, há mais de 
500 construtechs no Brasil, transformando 
digitalmente esse mercado com tecnologia de 
ponta: realidade virtual, inteligência artifi cial, 
softwares, aplicativos e outros.  

As construtechs são especializadas na 
transformação deste mercado porque enten-
deram o ambiente da construção civil antes 
de implantar essa mudança. O setor estava 
atrasado tecnologicamente, inclusive em suas 
atividades básicas. Antes, um construtor tinha 
que analisar diversas plantas separadas, como 
estruturas engenhosas de projetos hidráulicos, 
elétricos e outros. Hoje, é possível observar 
todas as plantas da obra em um só programa, 
com maquete eletrônica em modelagem 3D 
dentro da realidade virtual.

A mesma situação de carência tecnológica 
acontecia no mercado imobiliário. Para se 
comprar um imóvel, era preciso entrar em 
contato com um corretor, que iria pesquisar 
locais de acordo com a solicitação do cliente. 
Posteriormente, seriam feitas as visitas, que 
muitas vezes não resultavam em nada, por 
não estar de acordo com as expectativas do 
cliente. Seria preciso então marcar outro dia 
de visitas. Isso era contra produtivo, já que 
demandava muito tempo. A realidade virtual 
também já elimina essas visitas.

Apenas com um celular e um óculos VR, 
o comprador do imóvel terá a sensação de 
estar dentro do futuro ambiente. Ele conse-
gue então, observar a casa ou apartamento 
como um todo, ter noção de profundidade e, 
inclusive, ver qual será a vista externa pelas 
janelas. Consegue ver, então, exatamente o que 
está comprando, sem sair do lugar. Também 
é possível personalizar o design interior de 
acordo com o perfi l de cada comprador, seja 
de um adulto que mora sozinho, um casal ou 
uma família com fi lhos, por exemplo. E essa 
praticidade e confi ança para a família é muito 
importante. Afi nal, para se vender uma casa 

ou apartamento, é necessária a aprovação de 
todos os envolvidos.

E estas vantagens tecnológicas não valem 
apenas para compradores, investidores ou 
corretores de imóveis. Atualmente, as lojas 
de varejo de materiais de construção têm 
disponíveis plataformas que prospectam novas 
obras em andamento no Brasil todo, quebrando 
aquele velho ciclo de esperar o cliente aparecer.   

Os benefícios da tecnologia no mercado de 
construção civil e imobiliário, portanto, são 
inúmeros. Vão desde a otimização do tempo, en-
curtamento de distâncias até ideias sustentáveis 
e confi ança dos clientes nos valores da marca, que 
agrega valor aos produtos e profi ssionais deste 
segmento. Por ainda ser um setor engessado, 
sempre que uma tecnologia é aplicada em algum 
processo, independente de qual seja, a economia 
gira e toda a sociedade saí ganhando. 

O desafi o das construtechs é quebrar o 
pré-conceito das empresas de construção 
mais tradicionais, como os lojistas, que muitas 
vezes fecham as portas por não se adaptarem. 
É preciso entender que hoje o consumidor 
mudou. Em qualquer público que seja, a pri-
meira pesquisa feita sobre um produto é na 
internet. Aquelas empresas que não têm site 
ou não se relacionam com seus clientes, se 
atrasam. As mudanças são necessárias, pois 
a transformação digital já está presente no 
mercado de construção civil. 

(Fonte: Wanderson Leite é formado em 
administração de empresas pelo Mackenzie 

e fundador das empresas ASAS VR, que leva 
realidade virtual para as empresas e escolas; 

ProAtiva, de treinamentos corporativos digitais; 
e Prospecta Obras, plataforma do segmento de 

construção civil).

Construtechs: como levar a tecnologia
para a construção civil?
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T : 3043-4171
Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte 
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D - Cidades Inteligentes
De 19 a 21 de novembro, Barcelona será a capital mundial das cidades 
inteligentes: nesta data ocorre o Smart City Expo World Congress 2019, 
maior evento sobre smart cities do mundo. Gestores públicos, empre-
sários, investidores, pesquisadores, acadêmicos e demais interessados 
na temática de cidades inteligentes podem ir ao evento junto à comitiva 
ofi cial do Brasil, que é organizada pelas empresas iCities, Global Business 
Innovation Intelligence e La Salle Technova. A comitiva terá acesso a 
eventos paralelos de empresas patrocinadoras e visitará os organismos 
de apoio e promoção de tecnologia, inovação e empreendedorismo de 
Barcelona (www.smartcityweek.com.br).

E - Oportunidade a Refugiados
A Marfrig Global Foods, uma das companhias líderes globais em carne 
bovina e a maior produtora de hambúrguer do mundo, deu início ao 
projeto Marfrig Sem Fronteiras, que tem como objetivo estimular o 
aprendizado e promover novas oportunidades a imigrantes refugiados. A 
iniciativa, que está em andamento na planta de Várzea Grande, no estado 
do Mato Grosso, já conta com cerca de 40 estrangeiros que acabaram 
de ser contratados para atuar em diversas áreas do Complexo Industrial 
Várzea Grande. O projeto foi idealizado tendo em vista o papel social da 
empresa na comunidade, sendo feito por meio de uma parceria com a 
Pastoral do Migrante que atende refugiados de vários países. 

F - Everywhere Initiative
Três startups brasileiras foram selecionadas para a etapa semifi nal da 
terceira edição do Visa Everywhere Initiative, competição entre fi ntechs 
que tem presença na América Latina e no Caribe. A startup vencedora 
desta etapa receberá um prêmio de US$ 50.000 e a oportunidade de 
colaborar com a Visa na região, recebendo sessões de mentoria com 
especialistas e visibilidade com investidores e com parceiros do ecos-
sistema de pagamento. As brasileiras selecionadas para participar da 
próxima fase, que acontece durante a edição 2019 do Finnosummit, 
em Miami, no dia 8 de novembro, são: DinDin, Zen Finance e Zrobank. 
(https://www.visa.com.br/sobre-a-visa/visa-everywhere-challenge.html). 

A - Ação da Saúde
O Centro Universitário FMU realiza nesta sexta-feira (18), a 18ª edição 
da Ação da Saúde, um dia de atendimentos totalmente gratuitos que 
visam a prevenção de doenças e a promoção da saúde e da qualidade de 
vida. É aberta a toda a comunidade, sem necessidade de inscrição prévia. 
Entre as ações: exame de glicemia e dosagem de colesterol; tipagem 
sanguínea e fator Rh; exame de Papanicolau; aferição de pressão arterial; 
ariculoterapia; coleta de medicamentos vencidos e dezenas de outras 
atividades. Basta comparecer, das 8h às 17h, no campus Santo Amaro, 
na Av. Santo Amaro, 1239. Envolvimento de professores e alunos dos 
cursos de graduação da Escola de Ciências da Saúde da FMU.

B - Música Raiz
Pode juntar a turma, acender a churrasqueira e trocar as cordas da viola. 
Algo pra lá de bom está por vir e agitar a música caipira e as rodas - de 
viola. A Casa dos Caipiras, empresa voltada para o desenvolvimento 
da cultura raiz e música caipira sediada em Pardinho (SP), a Capital 
da Música Raiz, promove o concurso “Novos Talentos da Música Raiz”, 
que busca jovens músicos do gênero entre 16 e 35 anos, sejam duplas 
ou violeiros-solo, de todo o Brasil. Inscreva-se gratuitamente no site 
(www.novostalentos.casadoscaipiras.com.br). E envie o link de sua 
apresentação musical, com duração de até cinco minutos e cadastrado 
nas plataformas YouTube ou Vimeo, em alta qualidade de áudio e imagem 
(de 720p para mais).  

C - Comunidades de Compras 
A Cashback World, uma das maiores Comunidades de Compras do mundo, 
acaba de fi rmar parceria com a UP Brasil, subsidiária da multinacional fran-
cesa UP, uma das maiores empresas de benefícios do mundo, e apresenta 
o novo Cartão Cashback World UP Combustível, recarregável, inclusive via 
cartão de crédito. A cada compra (carga), o consumidor receberá 3% de 
Cashback, além de Shopping Points. Essa parceria traz aos clientes muitas 
vantagens, além de Cashback em abastecimento nos principais postos de 
combustível, espalhados pelo Brasil. Basta se cadastrar gratuitamente pelo 
site (http://www.cashbackworld.com/br/registration/public). Pelo próprio 
site solicite o cartão Cashback World UP Combustível. 

G - Campeonato de Inovação
A seguradora Zurich lançou a segunda edição do seu Campeonato de 
Inovação, voltado para startups e empreendedores de todo o mundo, que 
contam com tecnologias comercialmente viáveis e modelos de negócios 
inovadores. Com o tema “Protegendo a Próxima Geração”, o concurso tem 
um foco claro em buscar soluções sustentáveis para problemas globais e 
que contribuam positivamente para a sociedade, com ideias em torno de 
prevenção e mitigação de riscos que possam ser aplicados em áreas como 
saúde, mobilidade, viagens, riscos cibernéticos, previdência e mudanças 
climáticas. Inscrições estão abertas no site (zurich.innovationchallenge.com).

H - Meios de Pagamentos
Palestras sobre como o varejo, tecnologia e meios de pagamentos 
devem se integrar, será o tom da 4ª edição do Next Supermarket Ge-
neration, evento de tecnologia promovido pela Associação Paulista de 
Supermercados (APAS) que acontece no próximo dia 23 (quarta-feira), 
no Golden Hall/WTC. Serão 15 palestras envolvendo temas como ‘A 
Evolução dos Meios de Pagamento’, ‘Privacidade LGPD’, ‘A perspectiva 
Amazon Web Services’, ‘Fatores-chave de sucesso para uma operação 
de e-commerce’ e ‘A Evolução dos Meios de Pagamento’. inscrições e 
mais informações:(http://www.eventonext.com.br/).

I - Fomento Comercial
Em um momento que se aposta no crescimento econômico do País, 
acontece no Tivoli Mofarrej o XIV Congresso Brasileiro de Fomento 
Comercial, amanhã (17) e sexta-feira (18). Contará com palestrantes 
(jurista Ives Gandra Martins, o senador Jorginho Mello, e o painel sobre 
“Inovações Tecnológicas e o Mercado de Recebíveis”). Os participantes 
terão ainda a oportunidade de compartilhar dos enriquecedores debates 
sobre o atual estágio de desenvolvimento e as perspectivas da economia 
brasileira e sobre a evolução do fomento comercial no Brasil. Para infor-
mações e inscrições: (http://www.anfac.com.br/congresso/inscricoes).

J - Vagas Abertas 
A ilegra, empresa global de design, inovação e software, está com mais 
de 100 posições abertas nas unidades de Porto Alegre e São Paulo. As 
oportunidades são para Desenvolvedores Front End e Back End, Quality 
Analyst, Agile Coach, UX Researcher, UX Designer, Digital Services 
Leader e DevOps Pre Sales Engineer. As vagas englobam diversos níveis 
de senioridade, contando com oportunidades de estágio e posições para 
profi ssionais seniores. Além destas, também existem vagas para acelera-
ção de talentos que buscam se desenvolver em determinada tecnologia 
e alavancar suas carreiras dentro do mercado de TI. Os interessados 
devem se inscrever para as vagas pelo site: (ilegra.gupy.io/).

D - Cidades Inteligentes
De 19 a 21 de novembro, Barcelona será a capital mundial das cidades 

A - Ação da Saúde
O Centro Universitário FMU realiza nesta sexta-feira (18), a 18ª edição 

Uma agenda de 
inovação para 

empresários brasileiros
No meio da discussão 

sobre novas tecnologias, 

desafi os e oportunidades 

para empresários, 

qual é a acessibilidade 

deste novo mundo para 

empresas pequenas e 

médias? 

Uma visão cartesiana 
impõe uma limitação 
inicial a este mercado, 

que possui orçamentos me-
nores para investimentos em 
projetos de inovação. Menor 
receita, menor orçamento. Mas 
isso está no rol de necessidades 
reais e de forma consciente? A 
transformação digital é para 
todos ou para quem tem acesso 
ao capital em larga escala?

Consideremos os modelos 
de receita exponencial de 
startups e empresas calcadas 
em tecnologia, com acesso 
ao cliente universal e quase 
ilimitado, em que os recursos 
para provimento do serviço 
estão sob domínio do próprio 
mercado e são compostos de 
informação sobre desejos e 
necessidades desse mesmo 
cliente. 

Propositadamente, uso o 
exemplo mais conhecido: os 
aplicativos de transporte. São 
empresas que surgiram de 
empreendedores e acabam se 
tornando unicórnios. Qualquer 
pequeno empresário deseja 
tornar sua empresa grandiosa.

O número de empresas com 
estas características ainda é 
reduzido por algumas razões: 
mercado inadequadamente 
explorado e clientes com 
necessidades a serem satis-
feitas; pouquíssimas empresas 
com potencial de sucesso em 
escala exponencial, por (falta 
de) velocidade para entrar no 
mercado ou por investimentos 
já realizados. 

O mercado empreendedor 

brasileiro é rico em atividades 
industriais com grande capital 
investido. Como permitir que 
as empresas sobrevivam às 
transformações? Quais são 
as opções de uma pequena e 
média empresa (PME) para 
crescer? 

Será que uma grande empre-
sa não tem mais riscos e mais 
a perder ao fazer movimentos 
maiores de mudança? Em 
outras palavras, mover um 
transatlântico é muito mais 
difícil do que uma PME. Em 
interações com o mercado, 
vemos que o maior desafi o é 
conhecimento. Tanto do em-
presário, para entender como 
este novo mundo funciona, 
quanto na ausência de mão de 
obra qualifi cada. 

A velocidade é muito im-
portante e precisa ser de-
senvolvida a partir de fatores 
de capacitação. Em primeiro 
lugar, o modelo mental ade-
quado. Baseados em nossa 
pesquisa “Retratos de Família”, 
as empresas de menor porte, 
familiares, oferecem menos 
atrativos para aquisição e re-
tenção de talentos.

Em segundo lugar, está o 
investimento em novas com-
petências e aquisição de perfi s 
de talentos rejuvenescidos. As 
novas competências devem 
se pautar por buscar real co-
nhecimento das necessidades 
do mercado-alvo da empresa 
e como este mercado poderá 
ser melhor atendido, ampliado 
e fi delizado.

O empreendedor precisa 
cuidar da agenda de pessoas, 
atraindo gente adequada. O 
foco em atrair pessoas corretas 
é remédio para vários desafi os, 
inclusive a possível ignorância 
sobre toda esta transformação 
que poderá impactar suas 
receitas de forma implacável.

(*) - É sócio de Mercados
Regionais da KPMG no Brasil}

(www.kpmg.com.br).

Fernando Aguirre (*) 

Queixas: “oferta ou prestação de informação a respeito de 

produtos e serviços de forma inadequada”.

O banco Pan fi cou em pri-
meiro lugar no ranking de 
reclamações contra institui-
ções fi nanceiras no terceiro 
trimestre, informou ontem 
(15), o Banco Central (BC). 
Foram consideradas as insti-
tuições com mais de 4 milhões 
de clientes. No período, o BC 
recebeu 646 queixas conside-
radas procedentes contra o 
banco, sendo a maioria rela-
cionada à “oferta ou prestação 
de informação a respeito de 
produtos e serviços de forma 
inadequada (125)”.

Para elaborar o ranking, 
as reclamações procedentes 
são divididas pelo número de 
clientes da instituição fi nan-
ceira que originou a demanda 
e multiplicadas por 1 milhão. 
Assim, é gerado um índice, 
que representa o número de 
reclamações do banco para 
cada grupo de 1 milhão de 
clientes. O resultado é, portan-
to, avaliado pela quantidade 
de clientes de cada instituição 
fi nanceira. Com esse cálculo, o 
Pan fi cou com índice 149,58.

A 6ª Rodada de Partilha de 
Produção de Petróleo, marcada 
para 7 de novembro, terá um 
número recorde de empresas 
habilitadas para participar 
desde o início das licitações no 
regime de partilha da produção, 
em 2013. Serão 17 companhias, 
uma a mais do que na 4ª Rodada, 
que detinha o recorde anterior. 
Entre as empresas aprovadas 
para participar da rodada estão 
a brasileira Petrobras e estran-
geiras como Shell, BP, Chevron, 
Petronas, ExxonMobil e Repsol 
Sinopec.

As rodadas de partilha defi -
nem as empresas que poderão 
explorar e produzir petróleo e 
gás em blocos com reservatórios 
na camada pré-sal. Na 6ª Rodada 
serão oferecidas cinco áreas: 
quatro na Bacia de Santos e uma 
na Bacia de Campos. A Petrobras 
atuará como operadora com um 
mínimo de participação de 30% 
nas áreas de Aram, Sudoeste de 
Sagitário e Norte de Brava. As 
próximas duas rodadas de par-
tilha de produção estão previstas 
para 2020 (7ª Rodada) e 2021 (8ª 
Rodada) (ABr).

Pedidos de 
recuperação 

judicial têm alta
Os pedidos de recuperação 

judicial tiveram alta de 4,4% 
em setembro em comparação 
com o mesmo mês de 2018. 
Segundo levantamento da 
Serasa Experian foram reali-
zadas 94 solicitações no mês 
passado e 1.030 nos primeiros 
nove meses do ano. O número 
representa uma queda de 
3,9% no acumulado de ja-
neiro a setembro em relação 
ao mesmo período de 2018, 
quanto foram feitos 1.072 
pedidos de recuperação.

O número de falências está 
próximo da estabilidade, 
com alta de 0,8% em setem-
bro em relação ao mesmo 
mês de 2018, com 126 casos. 
No acumulado de janeiro a 
setembro também foi regis-
trado um aumento de 0,8% 
nas falências, totalizando 
1.100 casos.

De acordo com o econo-
mista da Serasa Experian, 
Luiz Rabi, as difi culdades das 
empresas refl etem a alta na 
quantidade de consumidores 
que não têm conseguido 
pagar suas contas. “A inadim-
plência afeta diretamente a 
vida econômica dos brasilei-
ros, uma vez que estes não 
conseguem honrar seus com-
promissos fi nanceiros com as 
empresas – o que representa 
problemas no fl uxo de caixa 
destas últimas” (ABr).

O documento assinado na 
segunda-feira (14) pelo 
presidente da Repúbli-

ca, Jair Bolsonaro, defi ne tra-
balho temporário como “aquele 
prestado por pessoa física 
contratada por uma empresa 
de trabalho temporário que 
a coloca à disposição de uma 
empresa tomadora de serviços 
ou cliente, para atender à ne-
cessidade de substituição tran-
sitória de pessoal permanente 
ou à demanda complementar 
de serviços”.

O decreto diz ainda que ao 
trabalhador temporário são 
assegurados direitos como: 
remuneração equivalente 
àquela percebida pelos empre-
gados da mesma categoria da 
empresa tomadora de serviços 
ou cliente, calculada à base ho-
rária, garantido, em qualquer 
hipótese, o salário-mínimo 
regional; pagamento de férias 
proporcionais, calculado na 
base de um doze avos do últi-
mo salário percebido, por mês 
trabalhado.

A jornada de trabalho será 

Para atender à necessidade de substituição transitória de pessoal permanente

ou à demanda complementar de serviços.
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Publicado decreto que 
regulamenta o trabalho temporário

O decreto que regulamenta o trabalho temporário foi publicado no DOU de ontem (15)

de, no máximo, 8 horas diárias, 
podendo ter duração superior 
a 8 horas na hipótese de a em-
presa tomadora de serviços ou 
cliente utilizar jornada de tra-
balho específi ca. “As horas que 
excederem à jornada normal 
de trabalho serão remuneradas 
com acréscimo de, no mínimo, 

50%, e assegurado o acréscimo 
de, no mínimo, 20% de sua 
remuneração quando trabalhar 
no período noturno”.

Sobre a empresa prestadora 
de trabalho temporário, o de-
creto diz que ela fi ca obrigada 
a apresentar à fi scalização, 
quando solicitada, o contrato 

celebrado com o trabalhador 
temporário, a comprovação 
do recolhimento das contri-
buições previdenciárias e os 
demais documentos compro-
batórios do cumprimento das 
obrigações estabelecidas pelo 
decreto que regulamenta a 
atividade (ABr).

Banco Pan, BMG e Bradesco 
lideram ranking de reclamações

Em segundo lugar nas quei-
xas, vem a BMG, com índice 
82,22 e 376 reclamações. E, em 
terceiro, o Bradesco, com índi-
ce 24,16 e 2.409 reclamações. 
O banco Pan tem 4.318.631 
clientes, o BMG, 4.566.863, e o 
Bradesco, 99.684.907. No total, 
o Banco Central recebeu 12.837 
reclamações contra todas as 
instituições fi nanceiras.

A maioria das reclamações 
é relacionada com a oferta ou 
prestação de informação a res-
peito de produtos e serviços 
de forma inadequada (2.347) 
e irregularidades relativas à 
integridade, confi abilidade, 
segurança, sigilo ou legitimi-
dade das operações e serviços 
relacionados a cartões de 
crédito (1.742) (ABr).

Partilha e produção da ANP 
tem recorde de empresas
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Retomada da construção 
civil: um alento para

o investidor

Em meio à lenta 

recuperação econômica, 

que não ganha ritmo 

nem mesmo com a Selic 

em 5,5% ao ano, seu 

nível histórico mais 

baixo, um dos segmentos 

que melhor desempenho 

têm apresentado é o da 

construção civil

Mais do que em outros 
setores, a redução 
dos juros acabou por 

impactar tanto o lado da ofer-
ta – com capital mais barato, 
construtoras e incorporadoras 
ampliaram a oferta de unidades 
e puderam reduzir seus preços 
– quanto no da demanda, com 
compradores tendo acesso a 
fi nanciamentos de médio e 
longo prazo com taxas mais 
acessíveis. 

Esse cenário se refl ete nos 
produtos de investimentos 
ligados a imóveis, que têm 
apresentado rentabilidade 
superior à média do mercado. 
Repetidas vezes ao longo do 
ano, Caixa e os principais ban-
cos privados reduziram suas 
taxas no crédito às empresas 
e no fi nanciamento imobiliário. 
Como resultado, na capital 
paulista, por exemplo, as ven-
das de imóveis registraram alta 
de 113% entre julho de 2018 e 
o mesmo mês deste ano. 

No período, o número de 
lançamentos subiu 25%, se-
gundo dados do Secovi-SP.  
Não à toa, o Ifi x, índice da B3 
que reúne fundos de investi-
mentos imobiliários, registrou, 
nos doze meses encerrados em 
setembro, valorização de 24%. 
Com o crescimento da procu-
ra, os FIIs vivem um boom. 
Atualmente, há 390 fundos do 
gênero, que reúnem 1 milhão 
de cotistas, segundo a Anbima. 

Dentre seus atrativos, fi gu-
ram rentabilidade, liquidez 
diária, diversifi cação de riscos 
como vacância e inadimplência 
(desde que o fundo disponha 
de mais de um imóvel ou 
empreendimento) e isenção 
de imposto de renda para os 
fundos que têm rendimento 
mensal. Já ganhos de capi-
tal – é necessário achar um 
comprador para sair desses 
fundos – são tributados em 
20% na venda de cotas. 

Uma nova opção de inves-
timento na construção civil 
tem apresentando rendimento 
atraente aos cotistas e, ao 
mesmo tempo, impulsionado 
o segmento. O crowdfunding 

imobiliário foi inaugurado no 
Brasil em 2015. Nesse modelo, 
as plataformas disponibilizam 
em seus sites empreendimen-
tos que buscam captação. 

O investidor escolhe quais 
podem gerar melhor retorno 
e, via transferência bancária, 
adquirem cotas, que são títulos 
de dívida que lhe dão direito a 
uma remuneração baseada no 
Valor Geral de Vendas. 

Trata-se de um investi-
mento direto. A reunião de 
cotistas nas plataformas de 
crowdfunding propicia que a 
incorporadora tenha capital 
para arcar com custos como 
incorporação, documentação, 
lançamento, que não são co-
bertos pelos fi nanciamentos à 
construção civil. 

E, como os bancos costumam 
liberar os recursos às empresas 
conforme as obras têm anda-
mento, o modelo permite às 
empresas acelerar o ritmo dos 
projetos e, consequentemente, 
suas vendas, o que acaba por 
benefi ciar o cotista, com um 
retorno sobre investimento 
maior. As primeiras rodadas 
de remuneração a investidores 
do crowdfundig no país ocorre-
ram neste segundo semestre, 
proporcionando aos cotistas 
remuneração de até 18,7% 
ao ano. 

A demora deve-se aos ciclos 
da construção civil, já que 
os empreendimentos levam, 
geralmente, de 24 a 36 meses 
para serem concluídos. Têm 
como riscos as oscilações do 
mercado e a possibilidade de 
inadimplência da incorporado-
ra. Para proteger seus cotistas, 
a Urbe.me, primeira e maior 
plataforma do gênero no país, 
adota critérios rigorosos de 
avaliação de projetos (viabi-
lidade econômica e impacto 
urbanístico) e das empresas 
(reputação e indicadores fi -
nanceiros). 

Desta forma, realiza cap-
tação para menos de 5% dos 
empreendimentos que lhe são 
apresentados. Essas opções 
apresentam riscos e costumam 
ser procuradas mais por quem 
perfi l arrojado ou por quem 
está familiarizado com as novas 
opções de investimento que a 
tecnologia traz. 

Porém, com o CDI em 4,18% 
e um IPCA que deve encerrar 
o ano em 3,4%, mesmo quem 
tem um perfi l conservador, 
é necessário diversifi car os 
investimentos e estar disposto 
a algum nível de exposição. 

(*) - É CEO da Urbe.me.

Eduarda Fabris (*)

O senador Eduardo Girão 
(Podemos-CE) manifestou pre-
ocupação com o combate à cor-
rupção no Brasil. Ele defendeu 
a continuidade da Operação 
Lava Jato, que para ele é um 
marco para o país, não só pela 
recuperação de R$ 13 bilhões 
desviados dos cofres públicos, 
mas pela punição de empre-
sários e políticos envolvidos 
nos esquemas de corrupção. 
Girão disse que graças à Lava 
Jato o Brasil se transformou, 
nestes últimos cinco anos, 
numa referência mundial no 
combate à corrupção. Mas que, 
justamente, por isso, há um 
grande movimento no sentido 
de “esfacelar” a operação.

“Supremo, juntamente — que 
se fale a verdade — com outros 
Poderes, inclusive o Legislativo, 
de que nós fazemos parte, e 
o Executivo também, estão, 
como um quebra-cabeça vivo, 
boicotando a Lava Jato. Nós 
estamos vivendo momentos 
dramáticos para salvar essa 
operação, enquanto existe o 
quebra-cabeça vivo do Legis-

Senador Eduardo Girão (Podemos-CE), preocupado com o 

combate à corrupção.

A Comissão de Meio Ambien-
te do Senado faz amanhã (17) 
uma audiência pública para 
discutir causas e efeitos das 
manchas de óleo que contami-
nam as águas marítimas e as 
praias do Nordeste. O autor do 
requerimento e presidente da 
CMA, senador Fabiano Conta-
rato (Rede-ES), destacou que 
o objetivo do debate é encon-
trar estratégias para resolver 
a situação e limpar a costa, 
assim como responsabilizar os 
envolvidos.

Segundo o parlamentar, da-
dos do Ibama mostram que o 
derramamento de óleo atingiu 
mais de 60 municípios, em 9 
estados. A poluição ambiental 
causada pelo óleo tem afeta-
do intensamente o turismo, 
a pesca e a conservação da 
natureza, disse Contarato. 

“As imagens das tartarugas 
da região, cobertas de óleo, 
são impressionantes e por si 
mostram o impacto causado. 
Cabe saber quais medidas são 
necessárias e se vêm sendo 
tomadas para resolver esse 
caso de poluição ambiental e 
marítima, nas áreas já afetadas 
ou em risco”, analisou.

Foram convidados para o 
debate o procurador da Repú-
blica no estado do Rio Grande 
do Norte, Victor Manoel Mariz; 
o diretor-presidente da Admi-
nistração Estadual do Meio 
Ambiente (Adema) de Sergi-
pe, Gilvan Dias dos Santos; e 
a coordenadora do Programa 
Ecológico de Longa Duração 
da Universidade Federal de 
Pernambuco, Béatrice Pado-
vani Ferreira, entre outros (Ag.
Senado).

Alagoas é um dos estados atingidos pelas manchas de óleo.

O projeto que trata da 
reforma da previdência dos 
militares deveria ser revisto ou 
substituído porque é injusto, 
afeta direitos adquiridos e exi-
ge sacrifício de todos os mili-
tares, mas só benefi cia as altas 
patentes. Esta foi a opinião 
unânime dos participantes 
da audiência pública ontem 
(15) para debater a chamada 
proposta de previdência dos 
militares, que está prestes a 
ser votada em uma comissão 
especial na Câmara.

Na audiência, promovida 
pela Comissão de Direitos 
Humanos do Senado, os 
debatedores sugeriram que 
Câmara e Senado ouçam as 
contribuições de todas as 
categorias para o aprimora-
mento do texto ou até mesmo 
que o Executivo, autor da 
proposta, retire-a de tramita-
ção e elabore uma nova, com 
menos divergências, ouvindo 
os apelos e sugestões dos 
subofi ciais.

“Hoje, diferentemente 
de 20, 30, 40 anos atrás, os 
sargentos, os subofi ciais, os 
cabos pensam. Têm postura, 
estudaram. Temos em nosso 
meio mestres e doutores 
que podem contribuir, e não 
atrapalhar, para a construção 
de melhorias na carreira mi-
litar. É para isto que chamo 
a atenção: o mundo em que 

O senador Paulo Paim (C) conduziu a audiência com 

representantes de associações de militares e advogados.

Assim, o montante inte-
gral de emendas par-
lamentares (R$ 9,1 

bilhões para as individuais e 
R$ 4,6 bilhões para as de ban-
cada estadual) está liberado. A 
medida foi possível, segundo 
a equipe econômica, devido à 
expectativa de arrecadação de 
pelo menos R$ 106,56 bilhões 
com o leilão do pré-sal marca-
do para 6 de novembro. 

Como a Petrobras é candi-
data em duas áreas, orçadas 
em R$ 70 bilhões, o governo já 
deu como certo que receberá 
até o fi nal do ano pelo menos 
uma primeira parcela, de R$ 
52,5 bilhões. Os dados foram 
compilados em uma avaliação 
extemporânea das receitas e 
despesas da União. O docu-
mento considerou o resultado 
de leilão de áreas de petróleo 
realizado na semana passada, 
que rendeu R$ 8,9 bilhões, e 
a frustração de R$ 1,8 bilhão 
na arrecadação em setembro.

Somadas as emendas parlamentares, o descontingenciamento total anunciado é de R$ 7,27 bilhões.

Maia defende 
reformas e 
marco legal do 
saneamento

O presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, disse 
que as reformas e o saneamento 
são a prioridade na Casa. Ele 
participou do evento Estadão 
Empresas Mais. “A reforma 
tributária, do ponto de vista da 
capacidade de o Brasil voltar a 
crescer de forma sustentável, 
tem um peso maior que as 
outras”, disse.

A reforma tributária e o 
marco legal do saneamento 
básico estão sendo analisados 
em comissões especiais na Câ-
mara e ainda precisam passar 
pelo Plenário. Na sua conta 
no Twitter, o presidente disse 
que o Estado foi “capturado” 
pelas corporações públicas e 
segmentos do setor privado, 
com muitos incentivos fi scais. 
“O Estado que construímos 
custa muito, atende a uma parte 
da sociedade e o resto não é 
atendido.”

Maia acredita que, com as 
reformas e com marcos regula-
tórios de melhor qualidade, “o 
Parlamento estará cumprindo 
o seu papel de trabalhar em 
prol do coletivo e colaborar de 
forma decisiva para que o Brasil 
possa voltar a crescer e a gerar 
empregos” (Ag.Câmara).

Projeto penaliza 
divulgação
de fake news

Está na pauta de votações da 
Comissão de Ciência e Tecnologia do 
Senado de hoje (16) um projeto que 
penaliza a veiculação de informações 
falsas na internet, as fake news. 
Inicialmente, o projeto estabelecia 
multas de até R$ 300 mil por dia 
para os responsáveis pela veiculação. 
Porém, a relatora, senadora Mara 
Gabrilli (PSDB-SP), apresentou uma 
emenda substitutiva para permitir a 
apresentação de ação civil pública 
contra a divulgação na internet de 
notícias falsas que atinjam interesses 
coletivos. 

Para tanto, a senadora propõe uma 
alteração na Lei da Ação Civil Pública 
para incluir as fake news entre as 
agressões que podem motivar esse 
tipo de instrumento legal. Hoje as 
ações civis públicas de responsa-
bilidade podem ser apresentadas 
em casos de danos causados ao 
meio ambiente, ao consumidor, a 
patrimônio histórico e artístico e à 
honra de grupos raciais e religiosos, 
entre outros motivos.

A pauta da comissão tem outros 
22 itens, sendo 18 deles projetos de 
decretos legislativos para conceder 
ou renovar a outorga de rádios e 
TVs à  associações comunitárias, 
universidades e empresas. 

Outros três projetos, que podem 
ser votados na mesma reunião, são 
o que proíbe a cobrança adicional 
de serviços telefônicos em caso de 
ligações telefônicas entre empresas 
do mesmo grupo; o que autoriza a 
instalação de antenas e equipamen-
tos de telefonia quando as autori-
dades se omitirem em responder 
às solicitações; e o que dá maiores 
poderes e possibilidade de atuações 
aos promotores e juízes das varas de 
Infância e Família para requisitarem 
informações em redes sociais sobre 
menores em risco (Ag.Senado).
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Liberados R$ 2,16 bilhões para 
emendas parlamentares impositivas
O Ministério da Economia anunciou o desbloqueio de R$ 2,16 bilhões do Orçamento deste ano para 
emendas parlamentares impositivas

Entre ingressos e saídas, 
a equipe econômica calcula 
que terá a mais neste ano R$ 
59,74 bilhões, em uma hipó-
tese mais pessimista. Devem 
ser desbloqueados ainda R$ 
4,97 bilhões para órgãos do 
Poder Executivo e R$ 146 

milhões para os demais Po-
deres. Somadas as emendas 
parlamentares, o descontin-
genciamento total anunciado 
é de R$ 7,27 bilhões.

A equipe econômica já re-
servou R$ 52,47 bilhões para 
pagar à Petrobras pelo exce-

dente de petróleo do pré-sal, 
uma exigência para realização 
do leilão, e para parcela a 
ser dividida pela União com 
estados e municípios, con-
forme proposta já aprovada 
pela Câmara e em tramitação 
no Senado (Ag.Câmara).

Reforma da previdência dos militares 
‘é injusta’, dizem debatedores

vivemos é aquele em que todos 
sentam para conversar, não 
cabe mais no mundo atual a 
imposição de ideias”, sugeriu 
o presidente da Federação Na-
cional dos Graduados, Márcio 
Carvalho.

A mesma visão foi defendida 
pelo vereador de Guaratingue-
tá, Fabrício da Aeronáutica, 
que é militar da reserva, e 
pelo advogado Cláudio Lino, 
presidente do Instituto Brasi-
leiro de Análises de Legislações 
Militares (Ibalm), para quem o 
projeto é “um remendo novo em 
roupa usada”. Ele advertiu que 
a categoria irá recorrer ao Poder 
Judiciário, se o projeto passar 
no Congresso com tantas bre-
chas causadoras de prejuízos, 

principalmente aos subofi ciais 
e aos já reformados. Tanto o 
advogado quanto o vereador 
frisaram que a proposta exige 
sacrifícios de todos da base, 
mas os benefícios são direcio-
nados aos graduados.

Alguns pontos confl ituosos 
destacados na audiência 
foram a cobrança de con-
tribuição dos pensionistas, 
fazendo a lei retroagir — o que 
é inconstitucional, de acordo 
com a advogada Solange 
de Jesus —, e o tratamento 
diferenciado entre os milita-
res do quadro especial, que 
entraram nas Forças antes 
da Constituição, e os ofi ciais, 
que ingressaram por concurso 
(Ag.Senado).

Lava Jato ‘sofre boicote’ do Judiciário, 
do Legislativo e do Executivo

lativo, do Judiciário aqui do 
lado — o Supremo. É por isso 
que a gente quer a CPI da Lava 
Toga, para que a verdade venha 
e a gente entenda que acordão 
é esse que está sendo feito. E 
pasmem: do Executivo tam-
bém. Olhem só que sinuca de 
bico!”, disse o senador, pedindo 
pressão popular em favor da 
Lava Jato.

Ele mencionou os julgamen-

tos marcados pelo Supremo, 
como o que pode dar fi m a 
prisões após a segunda ins-
tância de decisão, como um 
risco para a continuidade da 
Lava Jato. Mencionou também 
o desfecho da CPI do BNDES e 
a análise do TCU, que apontam 
um montante de R$ 21 bilhões 
de desvios de dinheiro público 
para obras no exterior (Ag.
Senado).

Manchas de óleo nas 
praias são tema de 

audiência no Senado



#MeTrateDireito: Para 

Cada Paciente um 

Tratamento.

Imagine o cenário em que, 
após o recebimento do diag-
nóstico precoce de câncer, 

as pessoas sejam orientadas 
em relação aos tipos de tra-
tamentos existentes, etapas 
da jornada e participem da 
decisão da melhor alternativa 
de tratamento. 

Imagine no mesmo cenário 
que todos pacientes recebam 
informações de direitos adqui-
ridos por lei e sejam acolhidos 
com atenção e respeito a sua 
individualidade como ser 
humano quando recebem o 
diagnóstico.

No entanto, não é o que os 
pacientes relatam em 2019 
e o desafi o para tudo isso se 
tornar realidade é imenso.  
Ainda é urgente a pauta de 
tornar o acesso mais rápido 
a uma atenção personalizada 
para cada caso. 

Estamos falando de um uni-
verso de quase 60 mil novos 
casos de câncer, só para este 
ano. Mais da metade dessas 
pessoas receberão seu diag-
nóstico quando a doença já 
estiver em estágio avançado, 
segundo o relatório do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
divulgado em 5 de setembro. 
O tema câncer de mama ganha 
repercussão mundial nesta 
época do ano, por conta do 
Outubro Rosa, ação iniciada 
de forma organizada no Brasil 
desde 2008 pela Federação 
Brasileira de Instituições Fi-
lantrópicas de Apoio à Saúde 
da Mama (FEMAMA). 

Este ano, trazemos como 
mote da campanha #MeTrate-
Direito: Para Cada Paciente um 
Tratamento. A frase carrega 
vários sentidos que precisam 
ser abordados no que diz res-
peito à doença e aos pacientes, 
especialmente na questão 
tratamento, uma vez que assim 
como cada paciente é único, 
cada câncer tem suas especi-
fi cidades e precisa ser tratado 
de forma individualizada.

Para muitos, o tratamento 
do câncer de mama envol-
verá o processo tradicional 
de cirurgia, quimioterapia e 
radioterapia. No entanto, hoje 
sabemos que não há um proto-
colo único para todos os casos. 
Nos últimos anos, os avanços 
na área médica e ciência glo-
bal, com exames genéticos e 
moleculares, oferecem novos 
métodos para o diagnóstico 
individualizado.

Permitindo, assim, um tra-
tamento personalizado e mais 
efi caz de acordo com caracte-
rísticas do tumor e resposta 
a cada terapia adotada. Isso 
causa uma mudança signi-
fi cativa nas perspectivas de 
sucesso do tratamento, bem 
como na qualidade de vida dos 
pacientes em estágio avançado 

da doença.  
Outro fator importante para 

o sucesso do tratamento está 
relacionado à confi rmação do 
diagnóstico em um prazo mais 
rápido do que o atual. Vale des-
tacar que a legislação garante 
acesso a medicamentos orais, 
atendimento multiprofi ssional 
e reconstrução mamária ime-
diata SUS, tratamento fora do 
domicílio (com ajuda de custo, 
e em alguns casos para o acom-
panhante, encaminhamento à 
unidade de saúde localizada 
em outro município ou estado), 
além do prazo de até 60 dias 
para início do tratamento no 
SUS pós-diagnóstico. Todas 
essas questões são reconhe-
cidas e recomendadas pela 
Política Nacional do Câncer 
do Ministério da Saúde.

Para acelerar a jornada do 
paciente a FEMAMA junto 
com vários parceiros, inces-
santemente, há cinco anos 
articula pela aprovação do 
projeto dos 30 dias, que es-
tabelece esse prazo máximo 
para confi rmação do diagnós-
tico. Infelizmente o projeto 
chegou ao Senado, mas não 
há previsão de votação. Essa 
legalização é fundamental para 
aumentarmos as chances de 
cura. Atualmente, segundo o 
TCU, a maioria dos pacientes 
recebe o diagnóstico quando 
a doença já está em estágio 
avançado – em alguns casos, 
essa demora chega ao absurdo 
de 200 dias.

Ainda são muitos os desafi os 
a serem vencidos, mas não es-
tamos parados: a ampliação do 
acesso ao diagnóstico ágil e aos 
tratamentos mais assertivos no 
sistema público de saúde, bem 
como no privado, é urgente. 
Uma doença tão prevalente, 
com chances de cura se for 
inicial, precisa ser considerada 
como uma questão também no 
sistema de atenção primária 
no Brasil.

Continuaremos 365 dias por 
ano, não apenas no mês de ou-
tubro, levando informação ao 
maior número de pessoas a fi m 
de multiplicar o conhecimento 
sobre a carga do câncer na 
atualidade e apoiar pacientes 
para que possam participar 
ativamente das decisões que 
serão tomadas durante o tra-
tamento. 

Quando o paciente com-
preende a doença, as ações 
propostas pelos médicos e os 
possíveis resultados, ele se 
sente respeitado, acolhido e 
ganha ainda mais forças para 
lutar e vencer durante todo 
o ano.

(*) - É presidente voluntária da 
FEMAMA (Federação Brasileira de 

Instituições Filantrópicas de Apoio à 
Saúde da Mama), Chefe do Serviço de 

Mastologia do Hospital Moinhos de 
Vento e Líder do Comitê Executivo do 

City Cancer Challenge Porto Alegre.

Tratamento adequado e 
com respeito não só no 

mês de outubro
Maira Caleffi  (*)
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EXTRAVIO
A Empresa Paradiso Pizzaria Ltda - ME, com sede na Rua Apeninos, 747, Paraiso, São
Paulo - SP, inscrita no CNPJ 59.186.742/0001-04, vem informar o extravio da impressora
marca: BEMATECH  mod MP-2100 TH FI  nº fabricaçao BE 051172900000031533.

Edital de Citação e Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1013504-17.2017.8.26.0566 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro de São Carlos, Estado de SP, Dr(a). Milton Coutinho Gordo, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Anderson Bras Ducatti, Brasileiro, CPF 226.696.408-93, que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., 
alegando em síntese que o requerido contratou os serviços da autora para que os veículos dele 
obtivessem passagem pelas praças de pedágios sem a necessidade de parada. Nesta contratação, 
não houve o pagamento por parte do requerido de alguns meses, totalizando o valor de R$ 
15.998,59. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação e 
Intimação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada 
na inicial, no valor de R$ 15.998,59, devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários 
advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado 
monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Carlos, aos 01/10/2019.  

Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 4000026-98. 2013.8.26.0510 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro de Rio Claro, Estado de SP, Dr(a). Joelis Fonseca, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a JGF Comércio de Pisos E Revestimentos Ltda. ME. (atual denominação de JG 
Indústria e Comércio de Moagem Cordeirópolis), CNPJ 08.233.555/0001-95, que lhe foi proposta 
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Credit Brasil Fomento Mercantil S/A, 
CNPJ 08.839.442/0001-38, alegando em síntese: a exequente é credora do executado da 
importância de R$ 117.157,86 (cento e dezessete mil, cento e cinquenta e sete reais e oitenta e seis 
centavos), representado pelo saldo das notas promissórias descritas e caracterizadas na inicial, 
emitidas pelos executados em favor da exequente, que sem qualquer justificativa restaram 
inadimplidas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, 
por Edital, com o prazo de 30 dias, para pagamento, no prazo de três dias, contados a partir do 
vencimento do consignado neste edital, do débito apresentado e seus acréscimos legais, sob pena 
de penhora em tantos bens quantos bastem para a garantia do débito, podendo, ainda, oferecer 
embargos no prazo de 15 dias contados a partir do vencimento do consignado neste edital, ficando 
fixos os honorários advocatícios em 10% sobre o débito e, em caso de pagamento no prazo 
assinalado, a verba honorária será reduzida pela metade. No prazo de embargos, reconhecendo o 
crédito do exequente, o executado, comprovando o depósito de 30%do valor em execução,inclusive 
custas e honorários, poderá requerer o pagamento do restante em até seis parcelas mensais, acres 
cidas de correção monetária e juros de 1% ao mês; o não pagamento de qualquer das prestações 
implicará no vencimento das subsequentes e o prosseguimento do processo, imposta ao executado 
a multa de 10% sobre o valor das prestações não pagas, vedada a oposição de embargos, ficando 
os executados advertidos de que, não interpostos embargos no prazo legal, presumir-se-ão aceitos, 
como verdadeiros, os fatos articulados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000340-61. 2018.8.26.0244 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ªVara, do Foro de Iguape, Estado de SP, Dr(a).Fausto Dalmaschio Ferreira, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Joselita Souza Silva,CPF 972.010.068-00,que Momentum Empreendimento 
Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida 
a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 36.398,13 (Abril/2019), que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10% (art. 513, §2º, IV, do NCPC), 
podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Iguape, aos 12 de setembro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1022594-92. 2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 11ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carolina Santa Rosa 
Sayegh, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) coexecutado Jose Justino Zilio, brasileiro, solteiro, 
empresário, inscrito no CPF/MF Nº 874.483.358- 04, que Redfactor Factoring E Fomento Comercial 
S/A ajuizou lhe ação de Execução de Título Extrajudicial do valor de R$ 70.954,89, referente a 
confissão de dívida firmado ao cliente, a qual se comprometeram a saldar o débito e não foi 
cumprido. Fica o Executado citado por meio deste para pagar o débito no prazo de 3 (três) dias ou 
garantir a Execução, sob pena de ser convertido o arresto em Penhora sobre o imóvel objeto da 
matrícula nº 180.243 e 355.040, do 11º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo SP, em 
penhora, nos termos do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. Caso não pague a dívida 
exequenda ou garanta a Execução, fica o Executado intimado por meio deste edital para, em 15 
dias, a fluir após os 20 dias de dilação deste, embargar a Execução, nos termos do art. 915 do CPC. 
Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1046457-23. 2017.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro de Sorocaba, Estado de SP, Dr(a). Mário Gaiara Neto, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Valdemir Aparecido de Campos, brasileiro, solteiro, construtor, RG Nº 22.120.605-X, 
CPF Nº 113.299.428-41, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 2.493,02, referente às taxas de conservação e melhoramentos do lote 23, 
da Quadra BF, do Loteamento Ninho Verde II ECO Residence). Estando o réu em lugar ignorado, foi 
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que 
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais.  

1ª VC – Reg. Vl. Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0005140-42.2010. 
8.26.0009. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São 
Paulo, Dr. Jair de Souza, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MILENE CAROLINA MAUTONE, 
Brasileira, CPF 225.579.778-02, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser credora da requerida da quantia de R$ 
24.139,58 (Abril/2010), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes, vencido e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO 
por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo do Edital, pague o débito, ou embargue 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandado inicial em título executivo. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de maio de 2019. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007475-27.2014.8.26.0704. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Eduardo Tobias de Aguiar Moeller, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUÍS ANTÔNIO FERREIRA 
VASCONCELLOS, Brasileiro, CPF 899.617.737-72, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de FIEO - FUNDAÇÃO INSTITUTO DE ENSINO PARA OSASCO - UNIFIEO, requerendo o 
pagamento do débito relativo ao inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO e INTIMADO(A) 
de todo o conteúdo da petição inicial e da decisão, para que, prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no 
valor de R$ 8.344,39 devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos 
do artigo 701 do CPC, ficando, ainda, ciente que o recibo que acompanha esta carta valerá como 
comprovante que esta citação/intimação se efetivou. O réu será isento do pagamento de custas 
processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos 
não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de 
qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de setembro de 2019. 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004178-53.2019.8.26.0704 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). 
ALBERTO GIBIN VILLELA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBSON OLIVEIRA REIS, 
Brasileiro, CPF 117.367.446-23, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de 
Sentença, movida por FIEO – Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO. 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$ 12.159,27(valor em 30/06/2019), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do 
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de setembro de 2019. 

4ª VC – Regional Vila Prudente. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1001604-64.2014.8.26.0009 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila 
Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Otávio Augusto de Oliveira Franco, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a GISLENE DA SILVA TRINDADE, CPF 316.863.278-38, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando o recebimento de 
R$36.616,13(Jan/2014), referente as mensalidades não pagas oriundas do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, bem como do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, 
firmado entre as partes. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 
quinze dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS 

5ª VC – Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002695-13.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) SIMONE MUNIZ BARRETO SILVA, Brasileiro, CPF 344.882.388-07, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a quantia de R$ 
14.729,31, decorrente de inadimplemento de prestações de serviços educacionais. Encontrando-se 
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito atualizado e honorários advocatícios 
correspondentes a 5% do valor da causa, ficando isento das custas processuais, ou ofereça 
embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo (art. 701/702 do 
CPC), presumindo-se como verdadeiros os fatos. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

5ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1032301-89.2014.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
BRUNO GARCIA SANTOS, CPF 229.837.988-28, que lhe foi proposta uma ação de Execução de 
Título Extrajudicial por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, da PENHORA realizada 
sobre as quantias bloqueadas pelo Sistema BacenJud, conforme extrato/certidão disponibilizado na 
internet, bem como do prazo de 5 (cinco) dias para, se o caso, apresentar 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 agosto de 2019. 

BMG SEGUROS S.A.
CNPJ 19.486.258/0001-78 - NIRE 35300501080

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Junho de 2019
1. Data, Hora e Local da Assembleia: Aos treze dias do mês de junho de 2019, às 10 horas, na sede social da BMG 
Seguros S.A., na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 52, Bloco 2, 5° andar, CEP 04543-000, Vila 
Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação e Presenças: Dis-
pensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15 de de-
zembro de 1976 (“Lei das S.A.”), em virtude da presença do único acionista representando a totalidade do capital so-
cial da Companhia, conforme assinatura constante do Livro de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Os trabalhos foram 
presididos pelo Sr. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e secretariados pelo Sr. Denis Jorge Namur Rangel. 4. 
Ordem do Dia: Exame e discussão sobre as seguintes matérias: 4.1. renúncia do Sr. Bernard Camille Paul Men-
cier ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Com-
panhia em 23 de abril de 2019 e se encontra arquivada na sede da Companhia; 4.2. renúncia do Sr. Marcelo Mazie-
ro ao cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, cuja carta de renúncia foi entregue à Compa-
nhia em 17 de maio de 2019 e se encontra arquivada na sede da Companhia; 4.3. eleição do Sr. Ricardo Annes Gui-
marães como Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 8 de dezembro 
de 2020, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos; e 4.4. eleição do Sr. Marcio 
Alaor de Araujo como membro do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 8 de de-
zembro de 2020, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. 5. Deliberações: O 
único acionista da Companhia apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou, sem quaisquer restrições 
ou reservas, o que segue: 5.1. Aceitar a renúncia do Sr. Bernard Camille Paul Mencier ao cargo de Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada em 23 de abril de 2019 e ar-
quivada na sede da Companhia. Fica consignado que, para fi ns de atendimento ao disposto no artigo 2º da Circular Su-
sep nº 526, de 25 de fevereiro de 2016 (“Circular 526/16”), a Companhia comunicou a referida renúncia à Superinten-
dência de Seguros Privados (“SUSEP”) em 29 de abril de 2019. 5.2. Aceitar a renúncia do Sr. Marcelo Maziero ao 
cargo de Membro do Conselho de Administração da Companhia, nos termos da carta de renúncia apresentada em 17 
de maio de 2019 e arquivada na sede da Companhia. Fica consignado que, para fi ns de atendimento ao disposto no 
artigo 2º da Circular 526/16, a Companhia comunicou a referida renúncia à SUSEP em 24 de maio de 2019. 5.3. Apro-
var a eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula 
de Identidade n° M-1.339.026 SSP/MG, inscrito no CPF sob o n° 421.402.186-04, residente e domiciliado na cidade de 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua João Antônio Azeredo, 454, apartamento 2001, Belvedere, CEP 30320-
160 para o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unifi cado até 8 de dezem-
bro de 2020, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidura dos novos eleitos. Fica consignado que a Com-
panhia realizou pedido de consulta prévia, junto à SUSEP para a eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães, nos ter-
mos do disposto na Circular 526/16 e na Resolução CNSP nº 330, de 9 de dezembro de 2015 (“Resolução 330/15”), o 
qual foi deferido em 12 de junho de 2019. 5.4. Aprovar a eleição do Sr. Marcio Alaor de Araujo, brasileiro, casado, 
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº M-1.168.085 SSP/MG, inscrito no CPF sob nº 
299.046.336-49, residente e domiciliado na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua São Paulo, 2315, 
Apartamento 1700, Bairro Lourdes, CEP 30.170-132, para o cargo de Membro do Conselho de Administração da Com-
panhia, com mandato unifi cado até 8 de dezembro de 2020, permanecendo no exercício de seu cargo até a investidu-
ra dos novos eleitos. Fica consignada a dispensa do pedido de consulta prévia para a eleição do Sr. Marcio Alaor de 
Araujo, nos termos do artigo 1º, §2º do Anexo II à Resolução 330/15, tendo em vista que Sr. Marcio Alaor de Arau-
jo já ocupa cargo em órgão estatutário de outra sociedade seguradora. 5.5. Tendo em vista as deliberações acima, o 
Conselho de Administração da Companhia passa a ser composto da seguinte forma: (i) Ricardo Annes Guimarães, 
na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Marcio Alaor de Araujo, na qualidade de Membro 
do Conselho de Administração; (iii) Marco Antonio Antunes, na qualidade de Membro do Conselho de Administra-
ção; e (iv) Leonardo André Paixão, na qualidade de Membro do Conselho de Administração, todos com mandato 
unifi cado até 8 de dezembro de 2020, permanecendo no exercício de seus cargos até a investidura dos novos eleitos. 
5.6. Os Srs. Ricardo Annes Guimarães e Marcio Alaor de Araujo, ora eleitos, declaram sob as penas da lei que 
não estão impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrarem sob os efeitos dela que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos e que não 
foram condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia 
popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consu-
mo, fé pública, ou a propriedade, e apresentou os documentos comprobatórios de atendimento das condições prévias 
de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei das Sociedades por Ações e na regulamentação vigente, em es-
pecial na Circular 526/16, na Resolução 330/15 e nas declarações de desimpedimento, todas arquivadas na sede social 
da Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou os trabalhos e foi lavrada a pre-
sente ata, a qual lida, aprovada e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. São Paulo, 13 de junho de 
2019. 7. Assinaturas: Mesa: Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; e Denis Jorge Namur Rangel 
- Secretário. Acionista Presente: BMG Participações em Negócios Ltda. (por Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna e 
Eduardo Mazon). Conselheiros eleitos: Ricardo Annes Guimarães e Marcio Alaor de Araujo. Confere com a original 
lavrada em livro próprio. Jorge Lauriano Nicolai Sant’Anna - Presidente; Denis Jorge Namur Rangel - Secre-
tário. JUCESP nº 531.936/19-3 em 07.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA 
CNPJ/MF n° 07.032.886/0001-02 - NIRE n° 35.300.318.005

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01.10.2019
Data, Hora e Local: Realizada às 09h30 do dia 01.10.2019, na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/
SP, na Avenida Marechal Mário Guedes, nº 221, Jaguaré, CEP 05348-010. Convocação e Presenças: Dispensada a con-
vocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei 6.404/76, em virtude da presença de acionistas representando a totalida-
de do capital social, conforme assinaturas lançadas no “Livro de Presença de Acionistas” da Companhia. Composição 
da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Anrafel Vargas Pereira da Silva e secretariados por Frederico Guimarães 
da Silva. Ordem do Dia: Análise, deliberação e aprovação da renovação da fi ança bancária junto ao Banco Santander 
S/A, instrumentalizada no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Fiança Nº 180366217, no valor de R$ 5.291.676,90, 
com validade até 20/12/2021, referente ao contrato de fi nanciamento celebrado com o BNDES nº 10.2.0053-1.  Delibe-
rações: Preliminarmente, foi aprovada a lavratura da presenta ata na forma sumária, nos termos do artigo 130, § 1°, da 
Lei nº 6.404/76, e considerada regular a Assembleia na forma do artigo 124, § 4º, da mesma lei. Passou-se, então, à análi-
se da ordem do dia, e por unanimidade de votos, deliberada a aprovação da renovação da fi ança bancária junto ao Ban-
co Santander S/A, instrumentalizada no 1º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Fiança Nº 180366217, no valor de 
R$ 5.291.676,90, com validade até 20/12/2021, referente ao contrato de fi nanciamento celebrado com o BNDES nº 
10.2.0053-1, podendo ser renovada ou prorrogada, sempre que necessário por igual ou diferente período e valor, restan-
do a Diretoria da Companhia autorizada a tomar as providências necessárias ao integral cumprimento da presente delibe-
ração. Encerramento: Nada mais a ser tratado, o Presidente encerrou os trabalhos da presente assembleia, da qual la-
vrou-se a presente ata, que tendo sido lida por todos e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Confere 
com a original lavrada em livro próprio. São Paulo, 01.10.2019. Mesa: Anrafel Vargas Pereira da Silva - Presi-
dente; Frederico Guimarães da Silva - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR - An-
rafel Vargas Pereira da Silva - Carlos Alberto Nunes Bezerra; Latte Coleta Holding S.A. - Ricardo Pelucio 
- Antonio Correia Da Silva Filho; Latte Saneamento e Participações S.A. - Ricardo Pelucio - Antonio Cor-
reia Da Silva Filho. JUCESP nº 533.221/19-5 em 09.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cerca de 13 milhões de 
pessoas foram convoca-
das às urnas ontem (15) 

para a eleição geral em Moçam-
bique, que acontece dois meses 
após a assinatura de um acordo 
de paz entre o presidente Filipe 
Nyusi e o líder da oposição, Os-
sufo Momade. Nyusi, 60 anos, 
está no poder desde 2015 e 
representa a socialista Frente 
de Libertação de Moçambique 
(Frelimo), força política que 
governa o país africano desde 
sua independência, em 1975. 

Momade, seu principal adver-
sário, tem 58 anos e é o líder da 
Resistência Nacional Moçam-
bicana (Renamo). Os outros 
candidatos a presidente são 
Daviz Simango, do Movimento 
Democrático de Moçambique 
(MDM), e Mário Albino, do 
partido Ação do Movimento 
Unido para Salvação Integral 
(Amusi), uma dissidência do 
MDM surgida em 2015.

Frelimo e Renamo foram rivais 
na guerra civil que assolou o país 
entre 1977 e 1992, quando um 
acordo de paz assinado em Roma 
paralisou o confl ito. As hostili-
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Filipe Nyusi é o líder da Frelimo, que está no poder há mais de 40 anos.

Eleição em Moçambique 
coloca à prova acordo de paz

Momade, seu principal adversário, tem 58 anos e é o líder da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo)

dades, no entanto, retornaram 
em 2013 e só foram encerradas 
formalmente em agosto passa-
do, com a assinatura do tratado 
entre Nyusi e Momade.

O país recebeu recentemente 

a visita do papa Francisco, que 
elogiou os esforços dos moçam-
bicanos em busca da paz, mas 
observadores internacionais 
veem a eleição desta terça como 
uma oportunidade de avaliar o 

compromisso da Frelimo com 
a democracia. A votação tam-
bém defi nirá os 250 membros 
da Assembleia da República e 
os governadores e legisladores 
das províncias do país (ANSA).

A BRG Brasil promove 
no próximo dia 29, das 9h 
às 11h, em sua sede, à Av. 
Ibirapuera, 2315, mais um 
encontro de negócios em 
formato de café da manhã 
com palestra e debate, para 
facilitar a troca de conheci-
mento e networking entre 
seus especialistas e convi-
dados abordando temas es-
colhidos pelos participantes 
de eventos anteriores. 

A 5ª Edição do BRG Break-
fast abordará uma questão 
relevante para os profi ssio-
nais da área de Construção 
e projetos de capital, escla-
recendo conceitos técnicos 
e táticos a respeito do tema: 

“Dissolução de Impasses 
Contratuais - Como Agilizar 
a Resolução de Confl itos 
em Projetos Industriais e 
de Infraestrutura: ‘Dispute 
Board’, Arbitragem e Media-
ção”. Sem fugir da seriedade 
do tema, a proposta do even-
to é a troca de experiências 
em clima leve e aberto à 
participação.

Para maiores informa-
ções ou para se inscrever 
no evento, os associados 
da Câmara do Comércio e 
Indústria Brasil-Alemanha 
podem enviar e-mail para 
(adias@thinkbrg.com). As 
vagas são limitadas! Garanta 
a sua.

Área de Construção e 
projetos de capital

EDIFÍCIO RIO CLARO
CNPJ- 03.266.902/0001-62

Rua Quirino de Andrade, 217, 219, 227- CEP: 01049-010 - São Paulo, S.P.
Convocação Assembléia Ordinária e Extraordinária dos Condóminos do Edifício "Rio Claro"
Ficam convocados os senhores condôminos dos andares ou titulares de direito à aquisição de unidades autônomas do Edifício 
Rio Claro, a se reunirem em Assembléia Geral: Data: dia 29 (vinte e nove) de outubro de 2019. Horário: I l:30h (onze horas e 
trinta minutos) Local: (da administração) Rua Henrique Monteiro, 90, 7° andar, em primeira e única convocação, deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: Ordem do Dia: a) Examinar e Aprovar as contas da administração do Edifício, do biênio 
2017/2019 b) Eleição do Sindico c) Eleição do Conselho Consultivo d) Autorizar o protesto e a cobrança judicial contra os con-
dôminos inadimplentes e) Outros assuntos de interesse geral. Quorum de deliberação: Condôminos quites com as contribui-
ções representando pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do condomínio. Procuradores: Será permitida a representação 
por procurador nomeado por procuração com poderes específicos para Assembléia Geral designada. Para a aprovação das 
matérias de reforma a serem custeadas pelos proprietários fica afastado o voto dos ocupantes ou locatários não proprietários. 

São Paulo, 11 de outubro de 2019. Daniel Neaime - Sindico. FAVI EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ 43.225.663/0001-17 - NIRE: 35.221.792.839

Convocação
Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, conforme Capitulo
VI do Contrato Social, a ser realizada no dia 28 de outubro de 2019, ás 17:00 horas
na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São Paulo/SP - CEP 01010-010, com a
seguinte ordem do dia: a) Alteração de Endereço; b) Exclusão de Sócios; e c) Assuntos
Diversos. São Paulo, 15 de outubro de 2019 - Administração.                 (16, 17 e 18)
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Maria Laura López/Jornal da USP

“A Internacional Comu-
nista era o ponto de 

clivagem da política mun-
dial na primeira metade do 
século 20”, afi rma o profes-
sor Osvaldo Coggiola, da 
FFLCH/USP, organizador 
do Simpósio Internacional: 
100 Anos da Internacional 
Comunista (1919-2019). O 
evento começa hoje (16) 
e vai até sexta (18), nos 
auditórios da FFLCH, na 
Cidade Universitária.

Para Coggiola, que estuda 
história contemporânea 
relacionada a temas como 
marxismo, capitalismo e 
América Latina, é uma pena 
que a data não esteja sendo 
amplamente debatida ao 
redor do mundo. “O caráter 
polêmico da Internacional 
fez com que ela não fosse 
muito lembrada em outros 
lugares neste centésimo 
aniversário, apesar de sua 
importância para a compre-
ensão dos acontecimentos 
na história recente”.

Com a falta de outros 
eventos do tipo, o simpósio 
organizado por Coggiola 
se destaca por ser o maior 
e mais completo evento 
sobre o assunto no País e 
na América Latina. Com 56 
mesas em apenas três dias, 
foi necessário organizar 
algumas no mesmo horá-
rio, porém em auditórios 
diferentes. Coggiola fará 
um apanhado histórico 
sobre Internacional Co-
munista, Revolução Russa 
e Terceira Internacional. 
Os professores José Salles, 
Augusto Bonicuore, Sofi a 
Manzano, Lucca Maldonado 
e Frederico Falcão falarão 
sobre o Partido Comunista 
na história do Brasil. 

Para tratar do tema  Inter-
nacional Comunista e Re-
volução Latino-Americana 
estarão presentes Deni 
Rubbo, Yuri Martins Fontes, 
Claudia Romero, Mariano 
Schlez e Paulo Alves Ju-

nior. No entanto, o maior 
destaque dessa sequência 
de mesas será a comandada 
pelo sociólogo alemão Ber-
nhard Bayerlein. Ele, que 
é o principal especialista 
sobre o assunto no mundo, 
falará sobre os arquivos e 
o estudo da Internacional 
Comunista.

Bayerlein ainda partici-
pará de outras três mesas: 
A Internacional Comunista 
entre Lênin e Stalin, Willi 
Münzenberg, a Comintern e 
a Liga Anti-Imperialista e A 
Internacional Comunista e 
o Socorro Operário Interna-
cional. “É uma ocasião mui-
to rara juntar todos esses 
pensadores para debater 
aqui, principalmente diante 
do fato de que ninguém está 
lembrando dessa data”, 
ressalta Coggiola. 

“O Brasil tem um descom-
passo muito grande com 
relação a toda a pesquisa 
e avanço histórico no que 
diz respeito à história da 
esquerda e do comunismo”, 
diz o professor, que ao 
organizar o simpósio tenta 
preencher um pouco esse 
vazio. Para isso, o evento 
contará com mesas que 
tratam da influência da 
Internacional Comunista 
nos mais diversos lugares 
do mundo, desde o Brasil e 
América Latina até a China 
e países árabes. 

Organização fundada 
em março de 1919 pelo 
revolucionário russo Vla-
dimir Lenin (1870-1924), 
a Internacional Comunista, 
criada logo após a Revolu-
ção Russa de 1917, tinha 
o objetivo de promover a 
união mundial de repúbli-
cas comunistas, sob a lide-
rança do Partido Comunista 
da União Soviética. O nome 
da Internacional mudou de 
socialista para comunista 
a fi m de ser mais enfática. 
Veja a programação no site 
(http://internacionalcomu-
nista.ffl ch.usp.br/inicio).

Simpósio lembra os 100 
anos da Internacional 

Comunista

São Paulo, quarta-feira, 16 de outubro de 2019Página 6

Especial

São Paulo dos anos 1890 a 1930, 
época marcada por confl itos 
políticos e mudança social e cultural 
no Estado – e também no País -, 
é tema da análise do professor 
James P. Woodard, da Universidade 
de Monclair, em Nova Jersey, 
nos Estados Unidos, no livro Um 
Lugar na Política – Republicanismo 
e Regionalismo em São Paulo, 
da Editora da USP (Edusp), com 
tradução de Ana Maria Fiorini

Claudia Costa/Jornal da USP

O lançamento acontece amanhã (17), a partir das 16h30, 
na Biblioteca Brasiliana Guita e José Mindlin (BBM) da 
USP, incluindo mesa-redonda com o tema ‘Repensando 

a República em São Paulo’, com a participação do autor e das 
historiadoras e professoras da USP, Maria Helena Capelato e 
Maria Helena Machado.

Segundo Woodard, São Paulo foi palco de um dos desenvolvi-
mentos políticos mais importantes do País, como a contestada 
campanha presidencial de 1909-1910 
e a revolta militar de 1924. Resultado 
de sua tese de doutorado, o estudo 
de Woodard começa nos anos fi nais 
do século 19, quando a Constituição 
de 1891 defi nia poderes políticos nas 
esferas federais, e se estende até a mo-
bilização em massa de 1931-32, quando 
os paulistas se revoltaram e marcharam 
contra o governo nacional.

“O objeto de estudo do livro é a polí-
tica em seu sentido amplo, abrangendo 
estruturas, práticas, tradições, ideias e 
identidades políticas, e sua formação 
e reformação”, afirma Woodard na 
introdução.

O autor recorre a uma grande varieda-
de de fontes documentais, estabelecen-
do um diálogo crítico entre a bibliografi a 
brasileira e a norte-americana, e propõe 
uma reinterpretação da política e da 
cultura política no Estado de São Paulo. 

Segundo ele, São Paulo 
abrigou alguns dos mais impor-
tantes movimentos políticos, 
intelectuais e sociais do Brasil. 
“Nas décadas de 1870 e 1880, 
foi o lar do mais notável movi-
mento de oposição antimonár-
quica do Brasil, o qual buscava 
substituir o governo ‘imperial’ 
centralizado do País por uma 
república federativa”, escreve, 
e ainda lembra que, nessas 
mesmas décadas, a província 
foi também campo de batalha 
para as maiores campanhas 
antiescravistas do Brasil.

Na década de 1910, segundo 
o autor, um nacionalismo mobi-
lizador desfrutou de seu auge, 
não somente na capital, mas 
também no interior. “Enfren-
tando uma derrota certa, Ruy 
Barbosa desistiu do que teria 
sido a campanha presidencial 

de 1913-1914, deixando campo aberto ao candidato mineiro 
(Venceslau Brás) das grandes máquinas estaduais”, informa. 

Segundo ele, os anos de 1921 e 1922 viram mais uma disputada 
campanha presidencial, na qual Nilo Peçanha, do Rio de Janeiro, 
desafi ou Arthur Bernardes, outro candidato mineiro apoiado pelas 

Livro mostra as transformações 
políticas em São Paulo

Constituição brasileira de 1891: no centro, página com a assinatura de Epitácio Pessoa (primeira assinatura).

A campanha de Ruy Barbosa à Presidência da República, em 1910, foi marcada por forte oposição à candidatura 
do marechal Hermes da Fonseca, e fi cou conhecida como Campanha Civilista.

Acervo Arquivo Nacional / Domínio público
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grandes e poderosas máquinas políticas estatais. “Como convém 
a um político experimentado, Peçanha aceitou sua derrota com 
tranquilidade, mas alguns de seus apoiadores, não”.

Em 1924, uma mobilização de outro 
tipo emergia: uma rebelião militar con-
duzida principalmente por ofi ciais jovens 
e de baixa patente ocupou a cidade de 
São Paulo por semanas. “Dois anos mais 
tarde, a capital foi o local escolhido para 
a fundação do mais importante movi-
mento civil de oposição da época, um 
partido político (Partido Democrático 
de São Paulo) que desafi ou a máquina 
republicana do Estado em termos liberais 
e constitucionalistas”, afi rma. 

E continua: “Quatro anos depois, em 
1930, os líderes do novo partido ataram 
seu destino a políticos oligárquicos de 
outros Estados naquela que seria conhe-
cida e reconhecida como a ‘Revolução 
de 1930’”. O autor enfatiza que, ao longo 
desses anos, São Paulo – cidade e Esta-
do – foi cenário e sujeito da elaboração 
de um profundo e persistente senso de 

diferenciação e distinção regionais, e que as experiências políticas 
paulistas pré-1930 abriram caminho para a última grande revolta 
regionalista do Brasil, a Revolução Constitucionalista, de 1932.

Segundo Woodard, a despeito de sua importância, a política 
desse período ainda não recebeu a atenção historiográfi ca que 
merece. “Evidentemente, ela é há muito apontada como crucial 
para a formação do Brasil moderno, mas seu exame é sempre 
limitado a temas específi cos (um partido ou personalidade aqui, 
uma municipalidade ou revista acolá)”, analisa, acrescentando que 
o livro pretende fazer uma série de contribuições, principalmente 
para o entendimento da política moderna.

Venceslau Brás, presidente 
do Brasil entre 1914 e 

1918.
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O livro Um Lugar na 
Política – Republicanismo 
e Regionalismo em São 

Paulo, de James Woodard, 
lançado pela Edusp.
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Folheto de campanha presidencial
de Ruy Barbosa, em 1919.
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Detalhe de propaganda da Internacional Comunista feita 

pelo Partido Comunista da União Soviética em 1919. 

Divulgação/FFLCH
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Uma empresa offshore é aquela que possui sua 

contabilidade num país distinto daquele em que 

exerce sua atividade.

Da mesma forma, investimentos offshore são 
aqueles efetuados num país estrangeiro por 
meio de contas bancárias, fundos de investi-

mentos, ações etc.
Estima-se que atualmente 1% do patrimônio dos 

investidores brasileiros esteja fora do Brasil, percen-
tual este baixo se comparado com os demais países 
da América do Sul. No Chile, por exemplo, esse per-
centual chega aos 6%.

Mas ao investidor brasileiro sempre paira a dúvida 
de como investir em ativos estrangeiros e qual a me-
lhor opção. Em primeiro lugar, o investidor tem que 
observar qual investimento se adequa ao momento do 
câmbio na hora de desembolsar o dinheiro.

Importante ressaltar que os investimentos offshore 
são muito indicados para diversifi cação, sendo reco-
mendado o equilíbrio e distribuição dos investimentos 
para diminuir os riscos de cada um. Não há necessidade 
de fi car restrito aos ativos do Brasil, sendo possível 
aplicar no exterior com baixo risco e sem necessidade 
de ter muito dinheiro para isso.

Antigamente, investir no exterior era privilégio 
daquele que possuía milhões na conta, regra que 
caiu por terra com a popularização dos fundos de 
investimento. Atualmente, é possível ter aplicações 
expostas em ativos estrangeiros, ao passo que, assim 
como os fundos de renda fi xa, há no mercado os 
fundos de ações, que costumam aplicar acima 40% 
do patrimônio líquido em produtos de outros países. 
O resto é diversifi cado.

Nesse caso, o dinheiro é aplicado pelos gestores, 
que administram os fundos, decidindo para onde vai 
a sua quantia. Esses gestores escolhem um conjunto 
de ações nas bolsas de valores estrangeiras. Existe no 
mercado, fundos no qual é possível aplicar a partir de 

Eduardo Moisés

INVESTIMENTOS OFFSHORE
és

R$ 1 mil, valor considerado acessível pelo mercado.
ETFs (Exchange Traded Funds): investimentos 

chamados de fundos de índices, podem ser vendidos 
como ações na Bolsa, sendo basicamente uma cesta de 
diferentes ativos que seguem um indicador econômico 
como referência, como o S&P500, índice que reúne as 
ações das 500 principais empresas dos Estados Unidos.

Assim, o investidor se sujeita ao desempenho 
conjunto de empresas renomadas do mundo inteiro 
e ainda tem a chance de diversifi car a carteira sem 
a necessidade de escolher qual ação seria melhor.

BDRs (Certifi cados de Depósito de Valores Mo-
biliários): Como investir diretamente em ações de 
empresas demanda maior conhecimento por parte 
do investidor e, dependendo da empresa, maiores 
quantias, a B3 – Bolsa de Valores ofi cial do Brasil 
desenvolveu os BDRs, sendo sua emissão realizada 
por alguma instituição fi nanceira e, por isso, a ação 
é comprada pelo investidor de forma indireta. A em-
presa que emite é a compradora da ação e a variação 
do lastro do papel é repassada para o investidor. Tudo 
pode ser feito por meio de uma corretora.

Os investimentos offshore, portanto, não são ativos 
de grande complexidade, como comumente se pensa. 
Existem formas simples de investir e que não deman-
dam valores iniciais altíssimos. Investir fora do país 
pode ser bom se o investidor quiser operar em outra 
moeda ou mesmo lucrar e apostar na valorização ou 
desvalorização cambial.

Fonte: Agência Brasil 

São Paulo, quarta-feira, 16 de outubro de 2019
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CRIANDO ESPAÇO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

As energias atuais estão trabalhando para atualizar o nosso 
campo de energia para refl etir um padrão de energia de frequ-
ência  mais alta. À medida que integramos essas energias, novas 
formas e padrões são criados, expandindo nossa consciência 
humana. Isso está iniciando a liberação de antigos bloqueios 
emocionais e criando espaço para o ressurgimento do amor 
incondicional, da compaixão, da empatia e da alegria.

Como resultado, você está experienciando uma expansão pro-
funda que o está incentivando a reavaliar sua vida e fi nalmente 
se entregar ao seu destino. Com esta rendição, você é capaz de 
se tornar o instrumento divino que está sendo chamado a ser. 
Ao permitir que a sabedoria antiga e a verdade de sua alma o 
guiem, você é capaz de avançar e adotar uma versão maior, 
mais dinâmica e expansiva de si mesmo. Aprenda a cultivar o 
discernimento e liberte-se do fardo do julgamento e da crítica. 
Lembre-se de que as circunstâncias e condições da sua vida o 
estão ajudando a se ver mais claramente.

Muito amor, Kate

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

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

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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Divinda-
de das

religiões
africanas

Letra-
símbolo 
do itálico

Doce
açucarado

popular 
na Bahia

Partícula 
apassiva-
dora do
sujeito 

Fruto 
amazônico
apreciado
por atletas

São doados
em campa-
nhas be-

neficentes

"(?) Vo-
cê!", bor-

dão de Va-
nucci (TV)

Fundador
da banda

Kid Abelha

Protege 
a roupa 
em dias 
de chuva

Pedaço 
(de um

alimento)

Estado da
Praia do
Futuro
(sigla)

Chegar à
metade 
de algo

Petróleo,
em inglês

Carne
apreciada

na
feijoada

País natal
do escri-
tor Bram
Stoker

Grande
êxito

(gíria)

Índice de 
atualização
monetária

(BR)
Comissão 
examina-
dora (de

concurso)

Árvore 
nordestina
das ruas
cariocas

"Da lama ao (?)", can-
ção do Nação Zumbi
Dilma, em relação a
Lula na Presidência

Otávio Au-
gusto, ator
Dois rios
africanos

Orelha, 
em inglês
Picasso ou
Van Gogh

Brado de
cocheiros

Lenço para
a cabeça
Crescente (?), região

do Oriente Médio

(?) das Rocas, 
paraíso ecológico

Sucesso de Moreira 
da Silva (MPB)

Rocha
decorativa
Objetos da
bagagem

Marte, 
em inglês
Moeda da
Itália (pl.)

Bebida
diurética
Laços do
escoteiro

Senhor
(abrev.)

Saudação
esotérica

Filho, 
em inglês
Inferior 

da página
Gelose
(Quím.)

(?) Thorpe,
nadador

Defeito de
motores
Cosseno
(símbolo)

Povoação 
menor que
uma vila

LP e CD

Não pode
estar

trancada, em casas
de espetáculos

Ornados

Evento partidário 
que culmina com a

escolha do candidato

3/ear — oil — son. 4/ágar — mars. 6/fértil. 7/irlanda.

netjen@netjen.com.br

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

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-o

ut
/1

9

QUARTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 2019

DÉBITO PREVIDENCIÁRIO
Empresa que possui débito previdenciário e de FGTS, pode efetuar 
pagamento de pró-labore aos sócios? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PAGOU AS FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO QUE NÃO GOZOU, 
POR MOTIVO DE NECESSIDADE FUNCIONAL, CONTINUOU BATENDO 
PONTO, COMO PROCEDER?

Como não houve o efetivo descanso das férias, apenas o pagamento, 
a empresa poderá cancelar as férias, emitindo nova comunicação de 
férias, com a devolução dos valores, ou emitir nova comunicação de 
férias, sem devolução dos valores, considerando assim realizado o 
pagamento das férias, devendo ser considerado o mês do descanso 
com competência para tributação ( INSS e FGTS).

PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
Empregados Diretores estatutários sem recolhimento de FGTS, 
Autônomos e aprendizes fazem parte da cota para base de cálculo de 
funcionário PCD? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COMPENSAR O SÁBADO DURANTE A SEMANA
Qual percentual de hora extra devemos pagar as horas laboradas 
durante a semana para compensar os sábados feriados, deve incidir 
DSR? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENTREGA DA DCTFWEB
Empresas sem movimento de INSS deve entregar a DCTFWeb? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ADICIONAL DE ASSIDUIDADE
Adicional de assiduidade pago ao funcionário todos os meses, 
há incidência de INSS e FGTS? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: SILAS DO NASCIMENTO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico eletronico, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/08/1996), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlito Alexandre Alves e de 
Joselma do Nascimento Alves. A pretendente: IANKA FIGUEREDO BEZERRA, estado 
civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (06/07/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Armando Conceição 
Bezerra e de Rosangela Braz Figueredo.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão corretor de seguros, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 
(15/06/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Sidnei Batista dos Santos e de Marcia Clara Negrini Pinto dos Santos. A pretendente: 
ANA PAULA DA SILVA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida 
em Osasco - SP, no dia (17/01/1990), residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha 
de Ideo Caetano Ramos e de Maria Isabel da Silva Abreu Ramos. Obs.: Bem como 
cópia enviada a Unidade de Serviço, do município de Osasco, neste Estado, onde a 
pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: ROBERTO CANDIDO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de estacionamento, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no 
dia (15/02/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Roberto Candido de Oliveira e de Veranilda Ferreira de Lucena Oliveira. A pretendente: 
SOLMAIRA CAMARGO AKAY, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida no Guarujá - SP (Registrada nesta Capital, Ermelino Matarazzo), no dia 
(26/05/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roger 
Akay Montero e de Ana Camargo Molina.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE BRITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/01/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Henrique Brito 
dos Santos e de Maria Aparecida Brito dos Santos. A pretendente: GISELE SOUZA 
SEABRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia (16/11/1987), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Geraldo Pires 
Seabra e de Edna Maria Souza Seabra. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade 
do 1º Subdistrito do município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o 
casamento.

O pretendente: SAMUEL HENRIQUE PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido em Catalão - GO, no dia (17/07/1995), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osvaldo Henrique Pinheiro e 
de Almira Ferreira Soares Pinheiro. A pretendente: LUCIANA CARVALHO DE MELO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de câmbio, nascida nesta Capital, Vila Maria - 
SP, no dia (13/04/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de David Carvalho de Melo e de Maria Bandeira de Melo.

O pretendente: JOSÉ RENATO DE JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão farmacêutico, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (18/08/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Santos e de 
Maiza Maria de Jesus dos Santos. A pretendente: LINDIMARA RAMOS DE SOUSA, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no 
dia (28/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Baldoino José de Sousa e de Tânia Maria Silveira Ramos de Sousa.

O pretendente: GILSON EVANGELISTA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Itaquaquecetuba - SP, no dia (30/12/1998), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilson Evangelista e de 
Sebastiana Maria Evangelista. A pretendente: SHIRLEY APARECIDA FLORI DE 
BRITO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Itaim Paulista 
- SP, no dia (19/07/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Benedito Passos de Brito e de Lucimara Aparecida Flori de Brito.

O pretendente: ANDERSON CLEITON RAMOS DA SILVA JUNIOR, estado civil 
solteiro, profi ssão costureiro, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (12/11/1994), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson Cleiton 
Ramos da Silva e de Heidi Franklin do Nascimento. O pretendente: FERNANDO 
VIEIRA FISNACK, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (19/02/1998), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Fabio Ricardo Fisnack e de Roseli Aparecida Vieira.

O pretendente: HENRIQUE GUIMARÃES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão offi  ce-boy, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/03/1999), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Demerson 
Leal dos Santos e de Adriana Guimarães Machado dos Santos. A pretendente: 
JÉSSICA ARCANJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (07/03/2000), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otaviano Arcanjo da Silva Filho e de Elielma 
Maracaipe Silva.

O pretendente: UNIVERSO TONDA GARCIA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente comercial, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (26/01/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Universo Tonda 
Garcia e de Eldine de Souza Tonda. A pretendente: SAMANTHA KELLY DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(03/04/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio 
Pedro da Silva e de Marinubia Francisca Santos da Silva.

O pretendente: ANDERSON RIBEIRO DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Guarulhos - SP, no dia (24/08/1983), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo de Siqueira e de Maria Aparecida 
Ribeiro de Siqueira. A pretendente: GRAZIELE JOICE DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Osasco - SP, no dia (19/04/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Acir José de Oliveira 
e de Silvia Aparecida de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL BRITO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Tucano - BA, no dia (04/12/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Nascimento de Jesus e de Maria de Jesus 
Brito. A pretendente: NORMEIDE SANTOS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascida em Tucano - BA, no dia (26/04/1987), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Martins de Santana e 
de Maria José Jesus dos Santos.

O pretendente: JOSE CARLOS CAVALCANTE, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Caldeirões de Cima - AL, no dia (08/12/1954), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero Carlos Cavalcante e 
de Joaquina Teotonio Cavalcante. A pretendente: LOURDES MARIA DOS SANTOS 
MELO, estado civil viúva, profi ssão doméstica, nascida em Recife - PE, no dia 
(13/10/1956), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Manoel Joaquim dos Santos e de Maria de Lourdes Menezes.

O pretendente: LUCAS WANDERLEY DE AQUINO SAMPAIO, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente de contratos, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no 
dia (24/08/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Rubens Donizete Vieira Sampaio e de Orlanda Gonçalves de Aquino. A pretendente: 
THAÍS CRISTINA PEREIRA DA SILVA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia (25/12/1993), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bezerra de Araujo e de 
Edna Pereira da Silva Araujo.

O pretendente: MARCUS ALESSANDRO DA HORA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista, nascido em Recife - PE no dia (19/09/1971), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Aureliano da Silva e de 
Valdinete Hora da Silva. A pretendente: SIMONE TOMAZ, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (08/11/1977), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Tomaz Filho e 
de Josefa dos Santos.

O pretendente: KELVIN SASSATI DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Guarulhos - SP (Registrado nesta Capital, Cangaíba), no dia 
(14/04/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Cicero 
Pedro de Araujo e de Conceição Aparecida Sassati de Araujo. A pretendente: ANA 
CAROLINA GERMANO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista de 
vendas, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (02/03/1988), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio dos Santos e de Ivete 
Germano dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta 
Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: EDUARDO JORGE FERRO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de cozinha, nascido nesta Capital, Santo Amaro - SP, no dia (30/09/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Jorge Ferro 
e de Luciene Elizabeth Alves Ferro. A pretendente: GABRIELA LEITE FEITOSA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de planejamento, nascida em Petrópolis - RJ (Registrada 
no Rio de Janeiro - RJ), no dia (08/07/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvio Cavalcante Feitosa e de Maria das Graças Leite.

A emissora pública de televisão 
NHK apurou que 12 mil residências 
foram inundadas pelo tufão Hagi-
bis, que atingiu o Japão no fi m de 
semana. Informações coletadas em 
todo o país revelaram que cerca 
de 900 casas foram destruídas 
ou parcialmente danifi cadas. As 
águas subiram acima do nível do 
solo em 7.907 residências em 16 
províncias, incluindo Nagano e 
Tochigi. Em 4.296 residências de 
21 províncias, incluindo Shizuoka 

e Saitama, a água invadiu as casas 
pelo subsolo.

Cerca de 66 residências em 
sete províncias, incluindo Chiba, 
fi caram parcialmente destruídas, 
enquanto 914 em 20 províncias, 
incluindo Tóquio e Kanagawa, so-
freram danos parciais. Províncias 
em todo o Japão promovem esfor-
ços para oferecer assistência mul-
tilíngue para residentes e turistas 
estrangeiros afetados. Equipes de 
emergência continuam tentando 

encontrar pessoas desaparecidas. 
Segundo as autoridades o número 
de mortos já chegou a 70 pessoas.

A Associação Internacional de 
Miyagi instalou uma linha-direta 
para estrangeiros em 12 idiomas: 
inglês, chinês, coreano, indonésio, 
vietnamita, nepalês, português, 
espanhol, russo, tailandês, tagalo 
e híndi. O número telefônico é: 
022-275-9990 (NHK/ABr).

Tufão alagou mais de 12 mil residências no Japão
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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
 

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:
CAIQUE TAVARES DA SILVA LÚCIO, estado civil solteiro, profi ssão atendente de call 
center, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/232.FLS.152-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (20/08/1995), residente 
e domiciliado Rua Doutor Mário Moura, 92, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcelo de Oliveira Lúcio e de Elisangela Tavares da Silva Lúcio. ALINE 
NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarke-
ting, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/607.FLS.245V-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e 
noventa e quatro (18/10/1994), residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 69, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Jose dos Santos 
e de Simone Francisca do Nascimento.

LEONARDO SOARES SANTERAMO, estado civil solteiro, profi ssão monitor de qua-
lidade, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/298.FLS.077V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (12/01/1998), residente 
e domiciliado Travessa Boto Cor de Rosa, 07, casa 02, Vila Corberi, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Tadeu Santeramo e de Márcia Soares Santeramo. LETÍCIA 
RUFINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito 
Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/199.FLS.077-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de maio de mil novecentos e noventa e sete (12/05/1997), residente e domiciliada 
Travessa Boto Cor de Rosa, 07, casa 02, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Osvaldo Carneiro Silva e de Luciane Rufi no da Silva.

NATANAEL ALVES ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia seis de novembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (06/11/1995), residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 56, casa 
02, Jardim São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonel da Silva Almeida 
e de Jovercilia Alves das Virgens Almeida. NAARA GEMIMA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Mogi Guaçu, neste Estado, Mogi Guaçu, SP 
no dia quatro de dezembro de dois mil e um (04/12/2001), residente e domiciliada Rua 
São Marcos, 350, Centro, Estiva Gerbi, neste Estado, SP, fi lha de Evandro Pereira da 
Silva e de Selma Gomes Nogueira da Silva.” Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de 
Mogi Guaçu, neste Estado”

MARCOS PESSOA PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Miguel 
Alves, Estado do Piauí (CN:LV.A/003.FLS.059-MIGUEL ALVES/PI), Miguel Alves, PI no 
dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (25/08/1994), residen-
te e domiciliado Rua Paricá da Várzea, 23, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Raimundo Ferreira Paiva e de Rozalva da Silva Pessoa. JESSICA ALVES 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/506.FLS.215-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e oito (29/11/1998), residente 
e domiciliada Rua Paricá da Várzea, 23, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jailson Portela Santos e de Renilda Alves Prado Santos.

LINCOLN JUAN DA CRUZ OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/378.FLS.073-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de junho de dois mil (01/06/2000), residente e domiciliado Rua Antão Leme da Silva, 
58, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel de Oliveira e 
de Nara Maria da Cruz. VICTÓRIA LOHANA GONÇALVES SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/387.
FLS.269-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de dois mil 
(17/12/2000), residente e domiciliada Rua Gervásio Mota da Vitória, 47, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson da Silva e de Flavia Gonçalves de 
Sousa Silva.

ANDRE APARECIDO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de gravação, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/136.FLS.206V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa (17/12/1990), residente e domi-
ciliado Rua Beleza Pura, 48, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Airton Aparecido Silva e de Maria de Lourdes Francisco dos Santos. 
MAYARA MOURA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.248 PARI/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de agosto de mil novecentos e noventa e três (04/08/1993), residente e domici-
liada Rua Beleza Pura, 486, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Norival da Silva e de Luzinete Máximo de Moura.

JUNIOR JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Senhor 
do Bonfi m, Estado da Bahia (CN:LV.A/012.FLS.021 DISTRITO DE TIJUAÇU-SENHOR 
DO BONFIM/BA), Senhor do Bonfi m, BA no dia doze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (12/08/1982), residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 538, Jardim 
Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco João da Silva e de Nilza Maria 
da Silva. CARINE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operador 
de hiper, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/152.FLS.205V SUBDISTRI-
TO DOS MARES-SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia vinte e cinco de junho de mil 
novecentos e oitenta e nove (25/06/1989), residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 
538, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Rocha dos Santos e 
de Rosicléa Ferreira dos Santos.

RAFAEL DIAS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/212.FLS.251V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (19/10/1994), residente e domiciliado 
Rua Francisco Alarico Bérgamo, 593, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Diogenes de Almeida e de Rita de Cassia Dias da Rocha. TAYNÁ PATRICIA LEME 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/273.FLS.193 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil no-
vecentos e noventa e sete (20/03/1997), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico 
Bérgamo, 593, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Faustino dos 
Santos e de Rosa Maria Leme.

GABRIEL FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de eletri-
cista, nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/585.FLS.225V-
SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecentos e 
noventa e cinco (01/08/1995), residente e domiciliado Rua Antônio Velho Tinoco, 42, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Ferreira de Lima e de Maria 
Fernanda Correia da Silva. CLAUDIA FERNANDA CORDEIRO, estado civil soltei-
ra, profi ssão salgadeira, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/059.
FLS.113-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de abril de mil novecentos e no-
venta e um (04/04/1991), residente e domiciliada Rua Antônio Velho Tinoco, 42, Ci-
dade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Cordeiro e de Roseli 
Silmara Cordeiro.

WALTER GARCIA, estado civil divorciado, profi ssão topógrafo, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e quarenta e oito 
(20/06/1948), residente e domiciliado Avenida Jacatirão da Serra, 736, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Garcia e de Ida Razzano Garcia. ROSELY 
DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de crianças e idosos, nas-
cida em Serrolândia, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.144-SERROLÂNDIA/BA), Ser-
rolândia, BA no dia dezessete de maio de mil novecentos e setenta e quatro (17/05/1974), 
residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 1066, Vila Danubio Azul, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Placido Timoteo Silva e de Maria Luiza dos Santos Silva.

SUELLEN CRISTINA MENDES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços ge-
rais, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/344.FLS.052 SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e noventa e 
dois (21/11/1992), residente e domiciliada Rua Trevo do Mato, 282, casa 03, Parque 
Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton Pereira da Silva e de Terezinha 
Aparecida Mendes. YARA HERMINIO GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascida em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/108.FLS.
182V-SÃO CAETANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia quatro de abril de 
mil novecentos e noventa e quatro (04/04/1994), residente e domiciliada Rua Trevo do 
Mato, 282, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourinaldo 
José Gomes e de Ana Maria Herminio Pinho Gomes.

DANIELSON DOS SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Belo Horizonte, Estado Minas Gerais, Belo Horizonte, MG no dia vinte e quatro de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e cinco (24/02/1975), residente e domiciliado 
Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 03, apartamento 93, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Experidião Dias e de Eni dos Santos Dias. LUIZ 
CLAUDIO DE AMORIM, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de departamento 
pessoal, nascido em Ubatuba, neste Estado, Ubatuba, SP no dia onze de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e sete (11/12/1967), residente e domiciliado Rua Naza-
renos, 229, Centro, Ubatuba, neste Estado, Ubatuba, SP, fi lho de Jose Benedito de 
Amorim e de Mercedes de Amorim.”Cópia Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Ubatu-
ba, neste Estado”

JOÃO CARLOS PLATPIR JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão motorista de apli-
cativo, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/033.FLS.221-BE-
LENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta 
(09/07/1980), residente e domiciliado Travessa Pisa, 27, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Platpir e de Sueli Peres Platpir. JULIANA SILVA 
SÁ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:L-
V.A/356.FLS.064-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia seis 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (06/05/1986), residente e domiciliada Tra-
vessa Pisa, 27, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo José de Sá 
e de Maria de Lurdes Silva Sá.

JORGE HENRIQUE PEDROZO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de outubro de mil novecentos e 
setenta e um (05/10/1971), residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 814, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Manoel Pedrozo Neto e de Maria de Nazareth 
Ferreira Pedrozo. LUCIANA CRISTINA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.063V LI-
BERDADE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
dois (15/09/1982), residente e domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 814, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gonçalves e de Maria Acidalia Gonçalves.

VANDERLEI ALVES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em Subdistri-
to Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e um (14/12/1961), residente e domiciliado Rua Luciano Bazor, 
126, bloco A, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ismael Alves Sobrinho e de Nadir Virgilio Alves. ELAINE FERNAN-
DES DE SOBRAL, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida em Guaianases, 
nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.238 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de abril de mil novecentos e setenta e quatro (25/04/1974), residente e domiciliada 
Rua Luciano Bazor, 126, bloco A, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo João de Sobral e de Maria Angelita 
Fernandes de Sobral.

MARCOS ROBERTO MAXIMIANO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro eletricista, nascido em Ribeirão Preto, neste Estado (CN:LV A-079,FLS.224V-3º 
SUBDISTRITO DE RIBEIRÃO PRETO/SP), Ribeirão Preto, SP no dia quatorze de abril 
de mil novecentos e noventa e dois (14/04/1992), residente e domiciliado Rua Florên-
cio Varela, 62, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Maximiano de Oliveira e de Vera Marisa 
Abreu de Oliveira. ANA CAROLINA DE PAULA VEDOATO, estado civil solteira, profi s-
são assistente de escrita fi scal, nascida em São José do Rio Preto, neste Estado (CN:L-
V-A-134,FLS.059-1º SUBDISTRITO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SP), São José do 
Rio Preto, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e oitenta e três (04/01/1983), 
residente e domiciliada Rua Florêncio Varela, 62, bloco A, apartamento 52, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlio Cesar Oliveira 
Vedoato e de Rosana Costa de Paula Vedoato.

JOÃO PAULO ABREU, estado civil solteiro, profi ssão técnico de telecomunicações, nas-
cido em Luanda - Angola, Luanda - Angola no dia dezoito de agosto de mil novecentos e 
noventa e três (18/08/1993), residente e domiciliado Avenida Utaro Kanai, 795, bloco B, 
apartamento 11, Conjunto Habitacional Juscelino Kubitschek, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Pedro dos Santos Abreu Combo e de Elisa Paulo Ines. ELLEN PEREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado 
(CN:LV.A/059.FLS.006 FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no 
dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e dois (12/02/1992), residente e domici-
liada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, bloco D, apartamento 11, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edimir Pereira da Silva e de Antonia Pereira da Silva.

LEONEL DE SOUSA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em 
Caraíbas, Estado da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.299 CARAÍBAS/BA), Caraíbas, BA no 
dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e um (01/10/1991), residente e 
domiciliado Rua Freitas Guimarães, 159, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Manuel Silveira Pereira e de Ermita Ferreira de Souza. ROSANGELA MENDES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão supervisora de atendimento, nascida em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e dois (06/10/1982), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 
159, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zegito Mendes da Silva e de 
Francisca Henrique Mendes da Silva.

ALEXSANDRO RODRIGUES SECHI, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em 
Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV-A 091,FLS.154-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e nove (11/02/1989), 
residente e domiciliado Rua Antônio Maria Bessa, 619, casa 02, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Sechi e de Maria Mercedes Rodrigues Sechi. 
BRUNA KIVIAN DE TOLEDO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nas-
cida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos 
e noventa e três (29/07/1993), residente e domiciliada Rua Antônio Maria Bessa, 619, 
casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Vasconceloss da 
Silva e de Katia Alves de Toledo.

YAGO PIAUHY LINS, estado civil solteiro, profi ssão backoffi  ce, nascido em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/266.FLS.292 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (18/12/1996), residente e domici-
liado Travessa Dario Castello, 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jameson França Lins e de Tapuia Gomes Piauhy. CAROLINA SANTOS CARDO-
SO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Feira de Santana, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/077.FLS.159-1º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), Feira de Santana, BA no 
dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e nove (18/06/1999), residente e domici-
liada Travessa Dario Castello, 04, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Rones Cardoso e de Viviane Ferreira Sena dos Santos.

FRANCISCO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido em Jacobi-
na, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.242-2º OFÍCIO DE JACOBINA/BA), Jacobina, 
BA no dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (03/02/1993), residente 
e domiciliado Rua Vitória de Minas Gerais, 1082, casa 03, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edite de Jesus. JOSELIA ALMEIDA 
DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Boa Nova, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/048.FLS.175V-BOA NOVA/BA), Boa Nova, BA no dia vinte e nove de 
julho de mil novecentos e noventa e sete (29/07/1997), residente e domiciliada Rua Vitó-
ria de Minas Gerais, 1082, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Genesio Almeida e de Deides Rosa de Jesus.

BRUNO PORTO CHAVES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/158.FLS.297 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos e noventa e dois (23/03/1992), residente e do-
miciliado Rua de Flor em Flor, 151, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Estacio Moreira Chaves e de Lindnalva Porto da Silva 
Chaves. KELLY CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/131.FLS.298 4º SUBDISTRITO DE 
BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia cinco de agosto de mil novecentos 
e oitenta e sete (05/08/1987), residente e domiciliada Rua de Flor em Flor, 151, casa 
02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto da Silva e de Ivani Rosa da Silva.

ADILSON DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e sessenta 
e nove (24/07/1969), residente e domiciliado Rua Alayde de Souza Costa, 362, casa 01, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abdon do Nascimento e de Alzira Francisca do 
Nascimento. MARIA DO CARMO DE JESUS SANTANA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Potiraguá, Estado da Bahia (CN:LV-A-08,FLS.219 POTIRAGUÁ/BA), 
Potiraguá, BA no dia dez de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (10/02/1972), 
residente e domiciliada Rua Alayde de Souza Costa, 362, casa 01, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Amado Chile de Santana e de Clemencia Maria de Jesus.

WESLEY KENEDY PEREIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão mensageiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/073.FLS.189 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (05/10/1994), residente e 
domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, 1380, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Rogerio de Jesus e de Silvia Raquel Pereira Vieira. THAÍS DE OLIVEIRA BATISTA, 
estado civil solteira, profi ssão analista de SAC I, nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/177.FLS.169-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (11/02/1995), residente e domiciliada 
Avenida David Domingues Ferreira, 1380, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Neves Batista e de Andreia Aparecida de Oliveira.

JOSE ALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/218.FLS.159V CERQUEIRA CÉSAR/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (20/04/1984), re-
sidente e domiciliado Rua Itarumã, 61, casa 03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Alves Neto e de Maria Elma Braga Fernandes Alves. SYNDEL 
CRISPIM DA SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV.A/503.FLS.021V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (12/02/1991), 
residente e domiciliada Rua Itarumã, 61, casa 03, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Celso Elizeu de Souza e de Suely Crispim da Silva de Souza.

MATHEUS ANTHERO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços ge-
rais, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/363.FLS.251V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e nove (29/12/1999), 
residente e domiciliado Rua Cereja do Rio Grande, 35, bloco B, apartamento 32, Con-
junto Habitacional Santa Etelvina II, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Crisógono 
Alves de Souza e de Andreia Anthero. RUBIA GALDINO SANCHES, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/204.FLS.122V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e noventa e qua-
tro (08/06/1994), residente e domiciliada Rua Ilha de Santa Ana, 268, casa 04, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Pereira Sanches e de Débora 
Maria Carvalho Galdino Sanches.

DANIEL DE ALENCAR MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro eletricista, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-278,FLS.298V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e sete (21/05/1997), residen-
te e domiciliado Rua Ilha de Santa Ana, 76, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Roberto Cordeiro Martins e de Lucimar de Alencar. MAITÊ CAROLINA MO-
REIRA AUGUSTO, estado civil solteira, profi ssão médica veterinária, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A 118,FLS.299-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de março de mil novecentos e noventa e quatro (28/03/1994), residente e domici-
liada Rua Mexiris, 120, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo José Augusto e de Isabel Cristina Gonçalves Moreira Augusto.

ANDERSON SAMPONE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nasci-
do em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/188.FLS.281-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho de mil novecentos e oitenta e um 
(01/07/1981), residente e domiciliado Rua Tomaracá, 58, casa 02, Conjunto Habitacio-
nal Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Batista dos Santos e de 
Adelia Sampone dos Santos. MARA ILZA AMORIM DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão técnico de enfermagem, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:L-
V.A/188.FLS.181-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
junho de mil novecentos e oitenta e cinco (27/06/1985), residente e domiciliada Rua 
Tomaracá, 58, casa 02, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Narcisa Amorim da Silva.

MARCELO ALTAIR DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão cortador confec-
ções, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (01/02/1972), residente e domiciliado 
Rua Francisco Lucena, 224, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Benedito Moreira dos Santos e de Eunice Helena Rosa. MARLENE DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.
FLS.173V-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de 
mil novecentos e setenta e três (25/04/1973), residente e domiciliada Rua Francisco 
Lucena, 224, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco 
da Silva e de Aderica Francisca da Silva.

GABRIEL JUNQUEIRA LIMA BITENCOURT, estado civil solteiro, profi ssão profi ssional 
liberal, nascido em Orlândia, neste Estado (CN:LV.A/016.FLS.140-ORLÂNDIA/SP), Or-
lândia, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e oito (14/10/1998), 
residente e domiciliado Rua Flor de Contas, 12, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Daniel Vila Nova Bitencourt e de Claudia Junqueira Lima Biten-
court. JOICY MILENA DE SOUSA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em Ananindeua, Estado do Pará (CN:LV.A/614.FLS.237-2º OFÍCIO 
DO BELÉM/PA), Ananindeua, PA no dia três de janeiro de dois mil e um (03/01/2001), 
residente e domiciliada Rua Flor de Contas, 12, casa 03, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Maria Oliveira Xavier e de Samia Nair Soares de Sousa.

DENZEL PAU FERRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente, nascido 
em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN;LV A-241,FLS.202-VILA MARIANA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e noventa e oito (02/03/1998), 
residente e domiciliado Rua Chá dos Jesuítas, 1006, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Israel Pau Ferro da Silva e de Valdirene Maria da Silva. BEATRIZ 
RAIANE VICENTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-192,FLS.152V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de 
mil novecentos e noventa e três (14/08/1993), residente e domiciliada Rua Chá dos Je-
suítas, 1006, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sonia Maria Vicente.

JULIO CESAR DOS SANTOS CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/365.FLS.218-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e nove (09/06/1999), 
residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa dos Brasileiros, 25, casa 01, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor da Costa Caetano e de Maria 
José dos Santos. THAIS GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/303.FLS.068 ITAQUE-
RA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito 
(16/02/1998), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, Travessa dos Brasileiros, 
25, casa 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano Ferreira dos Santos 
e de Alessandra Vanessa Gonçalves.

RENAN DE JESUS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em Oriente Novo, Município de Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia oito 
de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (08/11/1986), residente e domiciliado 
Rua Onze Garotos, 2288, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nair de Jesus Santos. FABRICIA GOMES DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Guarulhos, neste Estado, 
Guarulhos, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e noventa (13/11/1990), 
residente e domiciliada Rua Onze Garotos, 2288, casa 01, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cosmo Vieira da Silva e de Maria 
Dorinha Gomes da Silva.

LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão agente de escolta, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/077.FLS.300 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezesseis de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (16/10/1984), residente e 
domiciliado Travessa Maria Pinto Labiapari, 115, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Lenaldo dos Santos e de Sebastiana Tereza Vitorino dos Santos. 
ALESSANDRA VIEIRA DE ALMEIDA CAVALCANTE, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quatorze de 
junho de mil novecentos e oitenta e oito (14/06/1988), residente e domiciliada Travessa 
Maria Pinto Labiapari, 170, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Lucidio Andreli Cavalcante e de Maria Lucineide Vieira de Almeida Cavalcante.

JOSÉ ÉMERSON BARBOSA PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão analista admi-
nistrativo, nascido em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará (CN:LV.A/144.FLS.278-JUA-
ZEIRO DO NORTE/CE), Juazeiro do Norte, CE no dia dezesseis de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e um (16/02/1991), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 
275, bloco O, apartamento 87, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio José Pinheiro e de Maria da Glória Barbosa Pinheiro. JULIANA ALVES PEREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão analista de operações junior, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/156.FLS.135V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (25/01/1994), 
residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 275, bloco O, apartamento 87, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Messias Jesus Pereira e de 
Sílvia Alves de Souza Pereira.

IURI DO NASCIMENTO HIDALGO, estado civil solteiro, profi ssão programador, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.284V-TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezesseis de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (16/09/1988), re-
sidente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 02, apartamento 88, Vila Santa-
na, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Martins Hidalgo e de Naide Santos do 
Nascimento. EMY FURUTA MIZOGUCHI, estado civil solteira, profi ssão programadora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/101.FLS.282-BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa (15/09/1990), residente e 
domiciliada Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 02, apartamento 88, Vila Santana, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Katumi Mizoguchi e de Seico Furuta Mizoguchi.

MACIEL DE ANDRADE VERISSIMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de empilhadeira, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/113.
FLS.027V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e três (15/02/1993), residente e domiciliado Rua Coração Selvagem, 
25, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Julião Verissimo da Silva e de Maurina Maria de Andrade. JESSICA FERNANDES 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/267.FLS.110V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e noventa e seis (25/12/1996), residente e domiciliada Rua 
Coração Selvagem, 25, casa 01, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de David José Fernandes do Nascimento e de Tânia Fortunato da 
Silva Nascimento.

DIEGO DE DEUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em João 
Pessoa, Estado da Paraíba (CN:A-055,FLS.090V-3º REGISTRO CIVIL DE JOÃO PES-
SOA/PB), João Pessoa, PB no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e 
sete (27/04/1987), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta - Travessa José Clau-
dio, 10, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosivaldo Artur da Silva e de 
Maria José de Deus Aprigio. MARILENE CAVALCANTE RIBEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Miguel do Tapuio, Estado do Piauí (CN:LV-A-001,-
FLS.045 SÃO MIGUEL DO TAPUIO/PI), São Miguel do Tapuio, PI no dia trinta e um de 
agosto de mil novecentos e noventa e quatro (31/08/1994), residente e domiciliada Rua 
Guichi Shigueta - Travessa José Claudio, 10, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Ribeiro da Silva e de Antonia Cavalcante Ribeiro.

CLERISTON CAVALCANTE DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão meio ofi cial de 
marcenaria, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/056.FLS.161-ALTO DA MOÓCA/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e sete (05/07/1987), 
residente e domiciliado Rua Alonso de Mena, 46, Jardim Marília, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Roberto de Freitas e de Maria de Fátima Cavalcante dos Santos. 
SALETTE APARECIDA DIAS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/058.FLS.285V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de dezembro de mil novecentos e oitenta e um (31/12/1981), residente e do-
miciliada Rua Aldeia da Formiga, 291, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Renato Alexandre Dias e de Maria Aparecida de Fatima Dias.

LAERCIO LUIZ DE CAMPOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial eletricista, 
nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.297-VILA MATIL-
DE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (23/09/1992), residente e domiciliado Rua Beleza Pura, 47, quadra H, casa 02, 
Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laercio Luiz 
de Campos e de Gilma Novaes de Campos. CAMILA DE SOUZA IRINEU, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/071.
FLS.213V MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e 
noventa e quatro (15/07/1994), residente e domiciliada Rua Beleza Pura, 47, quadra 
H, casa 02, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Irineu Filho e de Antonia Pereira de Souza.

JAIR DE BRITO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Baixa 
Grande, Estado da Bahia (CN:LV.A/029.FLS.080-BAIXA GRANDE/BA), Baixa Grande, 
BA no dia trinta de junho de mil novecentos e sessenta e seis (30/06/1966), residen-
te e domiciliado Rua Carlos José de Castilho, 11, casa B, Fazenda Aricanduva, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Jesus Nascimento e de Arlinda Maria de Brito 
Nascimento. ALOISIA DOS REIS MARQUES, estado civil solteira, profi ssão ofi cial de 
cozinha, nascida em Ipirá, Estado da Bahia (CN:LV.A/060.FLS.155 IPIRÁ/BA), Ipirá, BA 
no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e setenta e um (26/10/1971), residente 
e domiciliada Rua Carlos José de Castilho, 11, casa B, Fazenda Aricanduva, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Amancio Marques de Jesús e de Beatriz Gomes dos Reis.

ANTONIO MARCOS DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de junho de mil nove-
centos e noventa e três (21/06/1993), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 381, 
casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido de 
Paula Dias e de Maria Lucia da Silva. NOEMI APARECIDA NASCIMENTO SILVA, esta-
do civil solteira, profi ssão operador de telemarketing ativo e receptivo, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e sete (14/02/1997), residente e domiciliada Rua Lídio Nunes Duarte, 100, Conjunto 
Residencial Presidente Castello Branco, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lha de Leonel Augusto da Silva e de Leni do Nascimento.”Cópia 
Enviada pelo Ofi cial de R.C.P.N de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado”

JOSELI PEREIRA DAS NEVES, estado civil divorciado, profi ssão ajudante, nascido 
em Ubajara, Estado do Ceará, Ubajara, CE no dia oito de agosto de mil novecentos e 
cinquenta e nove (08/08/1959), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 
Viela Quatorze, 07, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Edimilson Barbosa das Neves e de Raimunda Pereira de Souza. SAIENE 
PINTO ALCÂNTARA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Porto Velho, 
Estado de Rondônia (CN:LV.A/178.FLS.028-1º OFÍCIO DE PORTO VELHO/RO), Porto 
Velho, RO no dia nove de junho de mil novecentos e setenta e oito (09/06/1978), resi-
dente e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, Viela Quatorze, 07, casa 02, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Alcântara da 
Costa e de Delícia Rocha Pinto.

THIAGO GONÇALVES ZABOTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/341.FLS.242V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
dois de abril de mil novecentos e noventa e nove (22/04/1999), residente e domiciliado 
Rua Francisco Jorge da Silva, 93, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Eduardo Zaboto e de Maria Solange Gonçalves do Nascimento. ESTER JÚLIA 
FERREIRA MOTTA, estado civil solteira, profi ssão maquiadora, nascida em neste Dis-
trito (CN:LV.A/360.FLS.031 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de no-
vembro de mil novecentos e noventa e nove (24/11/1999), residente e domiciliada Rua 
Estrelas da Terra, 39, A, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo 
de França Motta e de Mildenaide Ferreira da Silva.

VINICIUS DOS SANTOS SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de con-
trol desk, nascido em São Paulo Capital (CN:LV-A 094.FLS.138-ERMELINO MATARA-
ZZO/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa 
e um (17/12/1991), residente e domiciliado Rua Bacurau, 327, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Almeida Santana e de Eleni-
ce dos Santos Santana. ROBERTA GRAZIELA DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão técnica em enfermagem, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado 
(CN;LV-A 383,FLS.086V-1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São 
Bernardo do Campo, SP no dia dezoito de outubro de mil novecentos e noventa e um 
(18/10/1991), residente e domiciliada Rua Trinta de Setembro, 62, Paraíso, Santo An-
dré, neste Estado, Santo André, SP, fi lha de Antonio Maria da Silva e de Maria Margarida 
Fernandes da Silva.

FERNANDO PEREIRA FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão analista de suporte 
operacional, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.282-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa 
e sete (11/01/1997), residente e domiciliado Rua Catarina Vieira, 54, casa 01, Vila Da-
lila, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Genival Aparecido Francisco e de Angélica 
de Brito Pereira Francisco. YASMIN FERNANDA GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/251.FLS.
063-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete (09/10/1997), residente e domiciliada Rua Adaíra, 80, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosinaldo Gomes e de Isabel Cristina Pereira Gomes.
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GILBERTO SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de acabamento, nascido 
em Itapé, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.319 ITAPÉ/BA), Itapé, BA no dia sete de agosto 
de mil novecentos e sessenta e três (07/08/1963), residente e domiciliado Rua Joaquim Meira 
de Siqueira, 270, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Florencio Conrado dos Santos e de Filomena Maria da Silva. TÂNIA CRISTINA DE JESUS, 
estado civil solteira, profi ssão cobradora, nascida em Nossa Senhora das Dores, Estado de 
Sergipe (CN:LV.A/053.FLS.132-NOSSA SENHORA DAS DORES/SE), Nossa Senhora das 
Dores, SE no dia quatorze de setembro de mil novecentos e setenta (14/09/1970), residente 
e domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 270, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefi na de Jesus.

JOSÉ WILLIAM SIQUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão servente, nasci-
do em neste Distrito (CN:LV.A/090.FLS.029V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de maio de mil novecentos e oitenta e seis (15/05/1986), residente e domiciliado Rua Cri-
úva, 356, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Simão dos 
Santos e de Maria Adair Siqueira dos Santos. ALINE BIANCA AGUIAR SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/143.FLS.067 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e cinco 
(07/08/1995), residente e domiciliada Rua Criúva, 356, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Douglas Manoel dos Santos e de Janete dos Santos Aguiar.

ALESSANDRO NUNES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão consultor de projetos, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/073.FLS.221V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (28/11/1974), residente e domiciliado 
Rua Augusto Carlos Bauman, 1011, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Omar de Jesus e 
de Shirley Nunes da Costa. VERONICA ANGELICA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/044.FLS.209-V SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e um (16/04/1981), resi-
dente e domiciliada Rua Augusto Carlos Bauman, 1011, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vitor Manuel Pereira e de Vera Lucia Sam Vito Pereira.

FELIPE AUGUSTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/112.FLS.166-GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e noventa e quatro (27/04/1994), residente 
e domiciliado Rua Egídio Asam, 64, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Risonete Aparecida dos Santos. ALESSANDRA GOMES CHABARIBERY 
CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V.A/203.FLS.065-JARDIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil 
novecentos e noventa e oito (07/12/1998), residente e domiciliada Rua Egídio Asam, 64, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alfredo Chabaribery 
Camargo e de Celia da Conceição Costa Gomes Cabral.

CRISTIANO CHAVES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em João Pes-
soa, Estado da Paraíba (CN:LV.A/135.FLS.168-1º OFÍCIO DE PAULISTA/PE), João Pessoa, 
PB no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (11/02/1993), residente e do-
miciliado Rua Rangel de Sousa, 202, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel de França Silva e de Janete Roseno Chaves. JOSIANE DE OLIVEIRA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão banhista, nascida em Planalto, Estado da Bahia (CN:LV.A/091.
FLS.085-POÇÕES/BA), Planalto, BA no dia quatorze de agosto de dois mil (14/08/2000), re-
sidente e domiciliada Rua Rangel de Sousa, 202, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adimar Ferreira dos Santos e de Josina Mendes de Oliveira.

RICARDO DOS SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Caculé, 
Estado da Bahia (CN;LV-A-010,FLS.203-CACULÉ/BA), Caculé, BA no dia quatorze de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e oito (14/09/1988), residente e domiciliado Rua Fontoura 
Xavier, 760, bloco A, apartamento 163, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Altemício Pereira 
Dias e de Aparecida Maria dos Santos Dias. MARIA JOSEFINA FEITOSA DE ARAUJO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de laboratório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 
009,FLS.257-BARRA FUNDA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil nove-
centos e oitenta e sete (25/03/1987), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 760, bloco 
A, apartamento 163, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Graças Feitosa de 
Araujo e de Maria do Socorro Feitosa de Araujo.

RODRIGO ROBERTO FARIA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão professor de muscula-
ção, nascido em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.150-JARDIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(20/08/1991), residente e domiciliado Rua Surucuás, 297, casa 03, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Costa e de Claudia Cristi-
na Faria Costa. FRANCIELLE NUMERIANO DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi s-
são assesora técnica de registro público, nascida em Suzano, neste Estado (CN:LV.A/130.
FLS.161-SUZANO/SP), Suzano, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e 
três (12/08/1993), residente e domiciliada Rua Ezequiel da Silva Branco, 53, casa 02, Parque 
São Francisco, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Luis 
Carlos Numeriano de Lima e de Beatriz Pereira da Silva Lima.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

EDENILSON MALHEIROS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Guarulhos, 
neste Estado (CN;LV-A-264,FLS.201-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e três (12/05/1983), residente e do-
miciliado Rua Lagoa Tai Grande, 51, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Malheiros 
e de Marlene de Siqueira Malheiros. DANIELA FRANCHIN, estado civil solteira, profi ssão 
acompanhante terapêutica, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN;LV A-030,-
FLS.286-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e 
oitenta e três (20/10/1983), residente e domiciliada Rua Paul Garfunkel, 127, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Luiz Franchin e de Sueli 
Aparecida da Silva Franchin.

HENRIQUE GONÇALVES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/367.FLS.196 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de 
fevereiro de dois mil (18/02/2000), residente e domiciliado Rua Graxaim, 205, fundos, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Galdino da Costa 
e de Jozede Moreira Gonçalves. MILENA DE OLIVEIRA PEDROSA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/372.FLS.296 TUCU-
RUVI/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e noventa e nove 
(23/08/1999), residente e domiciliada Rua Graxaim, 205, fundos, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Pedrosa e de Hosana de Oliveira.

JULIANO PIZONE DA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/070.FLS.257V-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (31/01/1989), residente e domiciliado 
Rua Sílvio Barbini, 292, bloco A, apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juliano Nunes da Fonseca e de Inês Pizone da Fonseca. 
DÉBORA APARECIDA ARAUJO COSTA, estado civil divorciada, profi ssão orientador sócio 
educativo, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de maio de mil nove-
centos e oitenta e cinco (04/05/1985), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 292, bloco A, 
apartamento 33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Paulo Araujo Costa e de Elci de Fatima Rosa Costa.

DIEGO OLIVEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/110.FLS.209V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de janei-
ro de mil novecentos e oitenta e nove (10/01/1989), residente e domiciliado Rua Lagoa Tai 
Grande, 1423, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Oliveira Barbosa e de Marta de 
Oliveira Barbosa. LORENNA SANTOS DA HORA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
cozinha, nascida em Jaguaquara, Estado da Bahia (CN:LV.A/041.FLS.179 JAGUAQUARA/
BA), Jaguaquara, BA no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa (22/03/1990), 
residente e domiciliada Rua Lagoa Tai Grande, 1423, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maxuel Fontes da Hora e de Rita de Cássia Santos da Hora.

ROSEMAR ALVES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Var-
zelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A-013,FLS.271 VARZELÂNIDA/MG), Varzelândia, 
MG no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (06/02/1985), residente e 
domiciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 270, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Alves de Almeida e de Lidia Borges de Al-
meida. MARIA DA CONCEIÇÃO DE JESUS CARDOSO, estado civil divorciada, profi ssão 
cobradora, nascida em Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, Nossa Senhora das 
Dores, SE no dia quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (04/08/1987), residente e 
domiciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 270, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Evangelista Alves Cardoso e de Tânia Cristina de 
Jesus.

SAMUEL DO NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/372.FLS.166 SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (04/08/1988), residente e domiciliado Rua Ce-
cília Porto, 36, bloco B, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Leite da Silva e de Maria de Fatima do Nascimento Silva. 
JANAINA DE OLIVEIRA CHAVES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/278.FLS.199V-CAPELA DO SOCOR-
RO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa (26/05/1990), 
residente e domiciliada Rua Cecília Porto, 36, bloco B, apartamento 12, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jailson Ribeiro Chaves e de Miriam de 
Oliveira Paula.

ALEXANDRE TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/197.FLS.272-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e três (12/05/1983), 
residente e domiciliado Rua São Serapião, 837, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, fi -
lho de Antonio Teixeira da Silva e de Marisa da Silva Sebastião. SOLANGE DE JESUS 
FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão feirante, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e setenta 
e sete (28/09/1977), residente e domiciliada Rua Alcides Quintar, 96, casa 03, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José de Jesus Ferreira e 
de Luiza Monteiro Ferreira.

ALCIDES THEODORO, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Anhembi, neste 
Estado, Anhembi, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e trinta e qua-
tro (24/09/1934), residente e domiciliado Rua Subragi, 125, bloco 01, apartamento 13, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Theodoro e de Rosa Theodoro. CLAUDINÉA ROSA 
BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em Guarulhos, neste Estado 
(CN:LV-A-026,FLS.061V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dez 
de junho de mil novecentos e cinquenta e cinco (10/06/1955), residente e domiciliada Rua Su-
bragi, 125, bloco 01, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Davina Barbosa.

JONATHAN MIKE LUCENA FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão técnico 
em enfermagem, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/397.
FLS.014-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de 
mil novecentos e noventa e cinco (06/03/1995), residente e domiciliado Rua Fon-
toura Xavier, 139, casa 04, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Alberto 
Sobrinho e de Maria Leite Alves de Lucena. GISLAINE RODRIGUES SANTIA-
GO, estado civil solteira, profissão técnica em nutrição, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/268.FLS.108 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de novembro 
de mil novecentos e noventa e seis (12/11/1996), residente e domiciliada Rua Artur 
Cadore, 218, casa A-02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Genivaldo Rodrigues Santiago e de Erinalva Rodrigues da Rocha.

FLÁVIO ROGÉRIO ROLIM, estado civil solteiro, profissão motoboy, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/062.FLS.230-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
sete de julho de mil novecentos e oitenta e dois (17/07/1982), residente e domi-
ciliado Rua Jeribatuba, 50, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Henrique Porfirio Rolim e de Ana Maria Natal Rolim. LILIAN 
FERNANDA NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica de 
raio X, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/089.FLS.168 ALTO DA MOOCA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa 
(26/05/1990), residente e domiciliada Rua Quatro de Julho, 12, Vila Santa Tere-
sinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Neide da Silva e de Maria de 
Fatima do Nascimento.

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Guaíra, neste Estado, Guaíra, SP no dia primeiro de janeiro de mil no-
vecentos e cinquenta e seis (01/01/1956), residente e domiciliado Rua Tacaimbó, 
61, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Americo Alves de Oliveira e de Jandira 
Lidia de Oliveira. ÂNGELA PAVAN FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.
028-PARI/SP), São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e setenta e 
nove (30/06/1979), residente e domiciliada Rua Tacaimbó, 61, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Ivan Ferreira da Silva e de Isabel Aparecida Pavan da Silva.

LEANDRO DARLI DA SILVA, estado civil solteiro, profissão agente de portaria, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/148.FLS.200V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e um (20/08/1991), residente 
e domiciliado Rua Marietta Lara de Faria, 438, casa 02, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Paulo Darli da Silva e de Josenilda de Lima Silva. PA-
MELA TAINA DE OLIVEIRA GONÇALVES, estado civil solteira, profissão auxiliar 
administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/157.FLS.170-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(23/01/1992), residente e domiciliada Rua Marietta Lara de Faria, 438, casa 02, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir Sebastião Gonçalves e de 
Regina Mara de Oliveira Gonçalves.

ERIK RAPHAEL PIMENTA FONSECA, estado civil solteiro, profissão engenheiro 
civil, nascido em Bocaiuva, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/053.FLS.298-BO-
CAIUVA/MG), Bocaiuva, MG no dia quatorze de agosto de mil novecentos e oitenta 
e cinco (14/08/1985), residente e domiciliado Rua Orlando Pellicci, 352, B, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenal Eurico Fonseca e de Zana 
Ferreira Pimenta. MANUELA LAURENTINO LEITE, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/304.FLS.155V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de março de mil novecentos e noventa e oito (09/03/1998), 
residente e domiciliada Rua Orlando Pellicci, 352, B, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Bernardo Leite e de Cicera Laurentino Leite.

MANUEL MESSIAS SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão moto-
rista, nascido em Jacobina, Estado da Bahia (CN:LV.A/009.FLS.266 MAIRI/BA), 
Jacobina, BA no dia trinta e um de dezembro de mil novecentos e setenta e oito 
(31/12/1978), residente e domiciliado Rua Adolfo Appia, 398, casa 02, Jardim Ci-
bele, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edmundo Lima de Oliveira e de Elie-
te Silva de Oliveira. ÊVENE SANTOS DE JESUS, estado civil solteira, profissão 
operadora de injetora, nascida em Ubatã, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.096 
PIABANHA-MARAÚ/BA), Ubatã, BA no dia seis de julho de mil novecentos e oi-
tenta e sete (06/07/1987), residente e domiciliada Rua Adolfo Appia, 398, casa 02, 
Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Trindade de Jesus e de 
Ezenete Santos de Jesus.

SÉRGIO EDUARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 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, filho de Salvador Delfino 
da Silva e de Maria Salete de Sá da Silva. NEURAILDE NUNES GAMA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em Jussara, Estado da Bahia (CN:L-
V-A-02,FLS.04V-SÃO GABRIEL/BA), Jussara, BA no dia dezoito de junho de mil 
novecentos e setenta (18/06/1970), residente e domiciliada Travessa Joaquim Al-
ves de Souza, 27, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anisio 
Francisco de Souza e de Maria Nunes Gama.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: DAVI SANTOS DE JESUS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Nazaré, BA, data-nascimento: 15/02/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Bernardino Duarte de Jesus e de Crispina Conceição Santos de Jesus. A 
pretendente: SIMONE SOUSA CRUZ, profi ssão: estoquista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Bragança, PA, data-nascimento: 05/08/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Vieira da Cruz e de Deuzarina de Sousa Cruz.

O pretendente: GILBERTO SAVERO JUNIOR, profi ssão: motoboy, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 12/06/1980, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Gilberto Savero e de Maria Aparecida de Souza Savero. A pretendente: 
ROSANGELA DOS SANTOS FREITAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1969, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Milton Alves Freitas e de Lenuza dos Santos Freitas.

O pretendente: EDNEI SERAFIM DA COSTA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/06/1981, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Serafi m da Costa e de Estelita Ferreira da Costa. A pretendente: 
MARISA MACEDO DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Claudio Ferreira de Oliveira e de Maria do Socorro Tiburtino de Oliveira.

O pretendente: ALLAN DE LIMA TEIXEIRA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/10/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Amauri Dantas Teixeira e de Maria Angela de Lima Teixeira. A pretendente: 
GABRIELA ZACARIOTO RAMIREZ, profi ssão: coordenadora administrativa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Eduardo Ramirez e de Silvia Elena Zacarioto Ramirez.

O pretendente: JONAS DE SOUZA TOBIAS, profi ssão: mecânico de bicicleta, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/04/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jorge Tobias e de Maria Helena Coriolando de 
Souza. A pretendente: SILVANA SANTOS SILVA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/07/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Silvio Ribeiro da Silva e de Gilmara dos Santos.

O pretendente: CELSO PEREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Claro dos Poções, MG, data-nascimento: 27/07/1965, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Pereira do Nascimento e de Higina Pereira 
da Fonseca. A pretendente: ROSILENE SUTERO DOS SANTOS, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Luiz do Quitunde, AL, data-nascimento: 04/10/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria José Sutero dos Santos.

O pretendente: GEOVANE NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: biomédico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo da Silva Santos e de Cristina Nascimento. A pretendente: 
KATHLEEN BEATRIZ PINHEIRO DE ARAUJO CARNEIRO, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcelo de Lima Carneiro e de Jaqueline Pinheiro de 
Araujo Carneiro.

O pretendente: ERIC LIRA DE QUEIROZ, profi ssão: aux.confeitaria, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Iramaia, BA, data-nascimento: 23/10/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Helio de Queiroz e de Eva Jesus Lira de Queiroz. A pretendente: JOYCE 
RODRIGUES FRANCO DANIEL, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santa 
Isabel, SP, data-nascimento: 16/05/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Almir Franco Daniel e de Maria do Socorro Rodrigues Daniel.

O pretendente: JOÃO FELIPE DA SILVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Regina Celia da Silveira. A pretendente: KELLY REGINA LOPES SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Mucambo, CE, data-nascimento: 
28/07/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Silva e de 
Maria da Conceição Lopes.

O pretendente: JONAS PIERRE, profi ssão: veterinário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
República do Haiti, data-nascimento: 03/12/1980, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Lessage Pierre e de Ivana Saint Hilaire. A pretendente: CHANTAL BERLUS, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: República do Haiti, data-nascimento: 
16/11/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Donatien Berlus e de Rose 
Marie Morose.

O pretendente: UGOCHUKWU KINGSLEY NKWO, profi ssão: engenheiro mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 10/07/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cletus Nkwo e de Modeline Nkwo. A pretendente: KAMILA NUNES 
RODRIGUES, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Manaus, AM, data-
nascimento: 07/09/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos de 
Oliveira Rodrigues e de Suzete Bastos Nunes.

O pretendente: JOSÉ ORMINDO DE SOUZA NETO, profi ssão: músico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista, SP, data-nascimento: 04/04/1951, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Leopoldino de Souza e de Antonia Leite de 
Souza. A pretendente: KÁTIA DIAS BASSIANO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1970, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Bassiano e de Terezinha Dias Bassiano.

O pretendente: DENIS BORDELO DE SOUZA LIMA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edson de Souza Lima e de Ana Maria de Souza 
Lima. A pretendente: RENATA DIAS DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarkerting, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio da Silva e de Maria do 
Socorro Dias da Silva.

O pretendente: RICHARD RODRIGUES DO NASCIMENTO, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/09/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Dias do Nascimento e de Marli Santana Rodrigues Dias do 
Nascimento. A pretendente: ELINES GOMES DA SILVA, profi ssão: empresária, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1994, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Celio Jose da Silva e de Nilva Aparecida da Silva Gomes.

O pretendente: SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/05/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Miguel Nunes da Silva e de Maria Aurea Rodrigues da 
Silva. A pretendente: CARLA CRISTINA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 10/01/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Joselia da Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE PEREIRA FERREIRA, profi ssão: copeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jeronimo Santos Ferreira e de Ivone Pereira de Souza. A pretendente: 
KETHELLIN BARBOSA DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Luis da Silva e de Selma Barbosa Ferreira da Silva.

O pretendente: KAUAN DIOGO OLIVEIRA FELIX, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/11/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Aparecido dos Santos Felix e de Eliane Lopes de Oliveira. A pretendente: 
LAIZA BEZERRA RIBEIRO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 28/10/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberval 
Almeida Ribeiro e de Lucia Maria Bezerra da Silva.

O pretendente: JEFERSON SOUSA OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/10/1992, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Rita de Oliveira e de Gersia Sousa dos Santos. A pretendente: 
LEIDIENE DE OLIVEIRA GOMES, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 15/04/1991, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Lourisvaldo Gomes do Sacramento e de Luciene de Oliveira Gomes.

O pretendente: ANDRE CARMO DE GODOY, profi ssão: ofi cial de trafego, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Antonio de Godoy e de Neide de Souza Carmo Godoy. A 
pretendente: DANIELA OLIVEIRA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jurandir Pedro da Silva e de Marilene Matias de Oliveira Silva.

O pretendente: RENAN DAVID DA SILVA, profi ssão: caminhoneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Gregório da Silva e de Janéte Fernandes David da Silva. 
A pretendente: AMANDA DE JESUS COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Encruzilhada, BA, data-nascimento: 26/01/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Sousa Costa e de Janete de Jesus Costa.

O pretendente: GILSON FERNANDES LOURENÇO, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/10/1976, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Jorge Salvador Lourenço e de Ana Fernandes de Souza. A pretendente: 
BRUNA MATIAS LEÃO DE LIMA, profi ssão: op.telemarkerting, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Valdomiro Hipolito Leão de Lima e de Marta Genoveva Matias.

O pretendente: ANDERSON RISOLINO DE SOUZA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/09/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Arivaldo Sales de Souza e de Maria de Fátima Risolino Sebastião. 
A pretendente: ARIANNY BARBOSA PINA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Pina e de Ana Amélia Barbosa Pina.

O pretendente: LEANDRO SANTOS SAMPAIO, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz Alves Sampaio e de Maria Sonia Oliveria Santos Sampaio. 
A pretendente: PATRICIA CRISTINA SIMPLICIO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/03/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Ricardo Simplicio e de Reni Maria de Jesus.

O pretendente: ELTON RIBEIRO TAVEIRA, profi ssão: comprador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Amancio Taveira e de Lucilene Alves Ribeiro Taveira. A pretendente: 
LETÍCIA MARIANO GOULART, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Marcio Alves Goulart e de Marilda Candida Mariano Goulart.

O pretendente: MARCELO BARBOSA SALGADO, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1980, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ruy Barbosa Salgado e de Maria das Graças Salgado. A 
pretendente: TATIANA CARMO SANTOS, profi ssão: administração, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/12/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Carmo Santos e de Oswaldy Moreira da Mota.

O pretendente: RAFAEL RAMOS FERNANDES, profi ssão: enfermeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1993, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Fernandes e de Maria Alzeni 
Pereira Ramos. A pretendente: KAREN KAROLINA BALOG DOS SANTOS, profi ssão: 
jornalista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Djalma dos Santos e de 
Mara Lucia Pedroso Balog dos Santos.

O pretendente: GABRIEL SILVA DO NASCIMENTO, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/03/1997, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Luciano do Nascimento e de Maria de Lurdes Silva do Nascimento. A 
pretendente: CAROLINE VITORINO CASTRO DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Castro da Silva e de Cristiane Alves Vitorino.

O pretendente: CAIO SILAS MAGALHAES MEDRADO FONSECA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Cesar Augusto Medrado Fonseca e de Simone Magalhaes Medrado. 
A pretendente: GERSIANE COSTA SOUSA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 03/12/1998, residente e domiciliada em 
Juazeiro, BA, fi lha de Gerson da Silva Sousa e de Lucilea da Silva Costa.

O pretendente: FELIPE MARQUES DO NASCIMENTO, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jarbas Roberto do Nascimento e de Rosicleide 
Marques da Costa. A pretendente: THAMIRYS APARECIDA SILVA DE MATOS, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/08/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Janio Alves de Matos e 
de Marly Mauriz Silva de Matos.

O pretendente: MARCELO RESENDES ARRUDA, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1970, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João de Medeiros Arruda e de Maria Noemia Resendes Arruda. 
A pretendente: VANESSA BOCCUZZO, profi ssão: farmaceutico, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Victor Nelson Boccuzzo e de Maria Augusta Boccuzzo.

O pretendente: FRANCISCO CHAGAS LIMA NETO, profi ssão: auxiliar técnico de educação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Chagas Lima Filho e de Zenaide de Lima 
Macedo. A pretendente: THAINÁ MENDES SARTORI SILVA, profi ssão: auxiliar técnico de 
educação, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilson Sartori da Silva e de Irene Mendes 
de Almeida Sartori da Silva.

O pretendente: MAYKON ESTEFANI ALVES DOS REIS, profi ssão: químico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edson Marcos dos Reis e de Maria de Lourdes Alves dos Reis. A 
pretendente: MAIARA BORGES NASCIMENTO, profi ssão: coordenadora pedagogica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1995, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Albino Nascimento e de Valdirene Ferreira Borges Nascimento.

O pretendente: LUCAS ANDREY JAPIASSU VIDOTO, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Vidoto e de Ednalda do Carmo Japiassu Vidoto. A pretendente: 
CAELEN CHAVES DOS SANTOS, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Nelson Jose dos Santos e de Maria Eridan Chaves.

O pretendente: MARIO LUIS FELIPPE, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 02/11/1958, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de João Martes Felippe e de Umbelinba Tomé Felippe. A pretendente: MARLENE BASTOS 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 30/07/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Grigorio 
da Silva e de Maria Oliveira Bastos.

O pretendente: JOSIVAM CRUZ OLIVEIRA, profi ssão: assistencia de corte, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 01/08/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Rezende de Oliveira e de Elzenir Santos Cruz. A pretendente: 
ADRIANA FREIRE DA SILVA, profi ssão: cobradora de ônibus, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/01/1977, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Freire da Silva e de Florisvalda da Silva.

O pretendente: DANILO HÉCTOR PASTOR, profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Vera Lucia Pastor. O pretendente: GERSON SANTOS AMORIM, 
profi ssão: açougueiro, estado civil: solteiro, naturalidade: Ubaira, BA, data-nascimento: 
05/06/1985, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abilio Pereira Amorim e de 
Lucia Santos Amorim.

O pretendente: JOSÉ MARQUES DA COSTA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 20/06/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abias Gomes da Costa e de Maria Marques da 
Costa. A pretendente: JOELMA RODRIGUES HONORIO, profi ssão: depiladora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 02/05/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Vicente Honorio e de Aristéa 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: ROGERNEIS CAUE RIBEIRO, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/06/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roseli Ribeiro. A pretendente: 
THAMIRES DOS SANTOS APOLINARIO, profi ssão: supervisora operacional, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Milton Cesar de Souza Apolinario e de Jussara 
Pereira dos Santos Apolinario.

O pretendente: FELIPE LANZA SOBRAL, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1984, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Antonio Sobral e de Vania Lanza Sobral. A pretendente: VANESSA 
RAMOS SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
João Assunção Almeida da Silva e de Jandira Pereira Ramos Silva.

O pretendente: HUMBERTO CRUZ DA SILVA, profi ssão: aux.de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Cruz da Silva. A pretendente: VILMA SILVA VIEIRA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
29/02/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Hildebrando Araujo Vieira e 
de Leni Silva Vieira.

O pretendente: OLIVAN PEREIRA DA SILVA JESUS, profi ssão: técnico de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Raimundo Oliveira de Jesus e de Maria da Cruz 
Pereira da Silva. A pretendente: MONALISA KARINE GONÇALVES PEREIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1995, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dourival Pereira e de Regina Maria Gonçalves.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: MAYCON DOS SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mario Luiz de Souza e de Janisa dos Santos de Souza. A pretendente: 
SUELEN FERREIRA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em Guarulhos, SP, no dia (11/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Argemiro de Melo e de Helena Luiza Ferreira.

O pretendente: LEANDRO GONZAGA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivan Campos e de Rosimeire Borges Gonzaga. A pretendente: GABRIELA 
JULIANA ARAUJO REIS DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (30/05/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Givaldo Reis de Jesus e de Norma Lucia Reis da Silva.

O pretendente: LUIZ ADRIANO FERREIRA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascido em Campinas, SP, no dia (24/07/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Sandra Ferreira Martins. A pretendente: ANDREIA DURINO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(18/11/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Durino dos 
Santos e de Severina Durino dos Santos.

O pretendente: LUIZ RICARDO SIMPLICIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (06/09/1958), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Teresa Simplicio. A pretendente: ROSELI REIS DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aurelio Joaquim dos Santos e de Odalia Reis Santos.

O pretendente: CRISTIANO LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador fabril, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/02/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Braz da Silva e de Joana Maria Lima da Silva. A pretendente: RAQUEL 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão fi scal de caixa, nascida em Governador Valadares, 
MG, no dia (20/06/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo 
Sena de Souza e de Lucimar Afonso Lino de Souza.

O pretendente: RENAN BALSALOBRE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1990), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Natalicio Jose dos Santos e de Silvana Cardoso Balsalobre dos 
Santos. A pretendente: BRUNA APARECIDA GALVÃO, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Paulo Sergio Galvão e de Teresinha Aparecida Galvão.

O pretendente: ALEQUISSANDRO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Espinosa, Espinosa, MG, no dia (02/05/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nelson Alves Pereira e de Eunice Rodrigues Pereira. A pretendente: 
SILVANIA LUIZ DE FRANÇA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Vicente do Seridó, PB, no dia (08/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Luiz e de Duce de França Luiz.

O pretendente: EDER PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Carapicuiba, SP, no dia (10/05/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Leosvaldo Pereira da Silva e de Ivani da Silva. A pretendente: PATRÍCIA 
BORGES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(16/12/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Inácio da 
Silva e de Zenilde Francisco Borges da Silva.

O pretendente: CAUÊ RODRIGUES BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
preparação textil, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Pereira Bastos e de Sonia Regina Rodrigues Bastos. A 
pretendente: JANY STEFANI DOS SANTOS SOUSA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (31/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Henrique Gusmão de Sousa e de Simone dos Santos Cavalcante.

O pretendente: NORISVALDO ANDERSON DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Norisvaldo da Silva e de Dulcineia da Silva. A pretendente: ELAINE 
FAGUNDES LAUER, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (10/08/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Lauer 
Primo e de Maria Izabel de Souza Lauer.

O pretendente: JHONATHAN HENRIQUE SANTOS DE SANTANA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão ajudante geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (26/03/1999), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Celestino de Santana e de Eliane 
Oliveira Santos de Santana. A pretendente: KAUANE COSTA NUNES, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/09/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flavio Moreira Nunes e de Vanessa Costa Pires da Silva.

O pretendente: THIAGO AMORIM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (21/12/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Gomes da Silva e de Maria do Socorro Amorim da Silva. A pretendente: 
DANIELE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (25/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Laercio Pereira dos Santos e de Vilma Oliveira dos Santos.

O pretendente: WILLIAN PEREIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Arujá, SP, no dia (25/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jair Gomes Leite e de Cleide da Silva Pereira Leite. A pretendente: EVA DIONE DIAS DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Montes Claros, MG, no dia 
(17/01/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jerônimo Dias de 
Oliveira e de Marineuza Dias de Oliveira.

O pretendente: ERENALDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em Itiuba, BA, no dia (02/05/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Cloves Ferreira da Silva e de Josefa Ferreira da Silva. A pretendente: ALEKSANDRA 
ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão agente de organização escolar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/12/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Enedino Alexandrino de Souza Filho e de Santina Pereira de Almeida.

O pretendente: DANIEL NUNES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico em radio-
logia, nascido em Guarulhos, SP, no dia (10/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Nunes Pereira e de Marilêda Maria de Jesus. A pretendente: 
CINTIA JESUS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Suzano, 
SP, no dia (20/09/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloisio 
Tigre de Oliveira e de Ilda Jesus da Silva.

O pretendente: LUCAS MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão barman, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (21/10/1985), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Isaias Alves dos Santos e de Maria Aparecida Moreira. A pretendente: BRUNA PAULA 
GRACIANO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/09/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Edmilson Pugliese de Sousa e de Kátia Silene Graciano.

O pretendente: FELIPE LOURENÇO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/12/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ronildo Batista Leite da Silva e de Rita de Cássia da Silva Lourenço. A pretendente: 
TATIANE DE MENEZES BERNARDO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mogi 
das Cruzes, SP, no dia (28/12/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Tarcilio José Bernardo e de Renata Freire de Menezes.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em São João Del Rei, MG, no dia (10/03/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Neide Aparecida Soares. A pretendente: ROBERTA NASCIMENTO 
ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de saude bucal, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (22/10/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Zito de 
Araujo e de Ivonete do Nascimento Araujo.

O pretendente: GUILHERME LEMOS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquina, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/05/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gileno Moitinho de Sousa e de Cláucia Lemos dos Santos 
de Sousa. A pretendente: SHIRLEY GUIMARÃES CURY, estado civil solteira, profi ssão auto-
noma, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Enio Cury e de Vilma Guimarães Silva Cury.

O pretendente: ERASMO DIAS DA TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão cortador, nascido 
em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (25/01/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alberto Batista da Trindade e de Domilia Dias da Trindade. A pretendente: 
TATIANE FARIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão caseadeira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/03/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sandoval José dos Santos e de Eliane Aparecida de Farias.

O pretendente: LUCIO ROGÉRIO ALVES CAVALCANTI, estado civil divorciado, profi ssão 
coordenador, nascido em Santos, SP, no dia (04/03/1970), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Alves Cavalcanti e de Sonia Canella Cavalcanti. A pretendente: 
ROSELI CORREIA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Arlindo Correia de Lima e de Maria do Socorro de Melo Lima.

O pretendente: ALEX SANTANA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão lider de setor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/03/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Moacir Ribeiro Miranda e de Maria Lucimar Santana Miranda. A pretendente: ADNA 
CAROLINE CASTRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Levi da Silva e de Cleia Diniz Castro da Silva.

O pretendente: JOSÉ ESDRAS FERREIRA CARDOSO, estado civil divorciado, profi ssão 
enfermeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Cardoso do Nascimento e de Marlene de Luna Ferreira 
do Nascimento. A pretendente: ADRIANA TRAVAGIN, estado civil divorciada, profi ssão auto-
noma, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Travagin e de Ana Maria Ortunes Travagin.

O pretendente: EDUARDO DANTAS HENRIQUE, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Henrique e de Francisca Dantas de Assis. A pretendente: AN-
DRÉA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(18/10/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonia Gomes Araujo.

O pretendente: JOSE PEREIRA LOPES, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Narandiba, SP, no dia (27/11/1953), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Manoel Pereira Lopes e de Izaura Maria da Conceição. A pretendente: MARIA SANTANA 
CHAGAS LOPES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Januaria, 
MG, no dia (27/07/1959), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Pereira Chagas Filho e de Davina Alves da Costa.

O pretendente: JOSELITO DE JESUS AQUINO, estado civil solteiro, profi ssão cortador, nascido 
em Monte Santo, BA, no dia (03/08/1977), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Augusto Correia de Aquino e de Djanira Maria de Jesus. A pretendente: JANAINA 
SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/02/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Henrique 
da Silva e de Josefa Fernandes de Souza Silva.

O pretendente: LUCIANO APARECIDO VICENTE, estado civil divorciado, profi ssão serralheiro, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (20/01/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ovidio Vicente e de Luzia Rodrigues Torres. A pretendente: ALEXANDRA 
FERNANDES AZEVEDO, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (16/03/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Domingos Fernandes Azevedo e de Cleusa Aparecida Luiz.

O pretendente: EWERTON BERNARDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Edson Bernardes da Silva Filho e de Sandra Regina Alves da Silva. A pretendente: 
FERNANDA VICENTE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (02/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco Matias da Silva e de Maria de Jesus Vicente da Silva.

O pretendente: CARLOS CRUZ GOMES MACEDO, estado civil solteiro, profi ssão bancario, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/08/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Carlos Macedo e de Sandra Cruz Gomes Macedo. A pretendente: 
THAMIRES SIGULO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (20/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Josimar Venancio da Silva e de Solange do Carmo Sigulo da Silva.

O pretendente: ALTEMIR SILVA AZEVEDO, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de rede, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Mariano de Azevedo e de Maria Auxiliadora da Silva Azevedo. A pretendente: 
JESSICA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (08/10/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos 
Santos e de Josefa Maria Bruno da Silva Santos.

O pretendente: MARCO AURÉLIO PEREIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marco Aurélio Pereira e de Ivone dos Santos Carvalho Pereira. A pretendente: 
NATALIA ANDRADE DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão policial militar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (10/07/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Laerte Pires do Amaral e de Rosemary Bastos Andrade.

O pretendente: JESUINO SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Conteúba, BA, no dia (16/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Pereira Filho e de Ana Rita Pereira. A pretendente: IVONETE LUIZ CAMPOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Desterro, PB, no dia (09/04/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria da Penha.

O pretendente: FELIPE PAULON DE FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (12/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Fabio de Farias e de Solange Cristina Paulon de Farias. A pretendente: RAQUEL 
CIRILO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Barra do Rocha, 
BA, no dia (03/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Cirilo dos Santos e de Nita Florentino dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE LUCA, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1970), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nilza Aparecida de Luca. A pretendente: MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO 
GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Escada, PE, no 
dia (29/07/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Manoel 
Guimarães e de Maria Ana da Conceição Guimarães.

O pretendente: MARCOS ANTONIO MARTINS CERQUEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
balconista, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (15/12/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitorino Martins de Cerqueira e de Estelina de Oliveira 
Cerqueira. A pretendente: ELIZABETH GIMENES ESTEVES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gimenes Esteves Junior e de Maria Ivanete Gimenes Esteves.

O pretendente: JURACY GOMES SAMPAIO, estado civil divorciado, profi ssão preparador, 
nascido em Itapajé, CE, no dia (16/06/1965), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jafe da Silva Sampaio e de Raimunda Pereira Gomes Sampaio. A pretendente: 
SIMONE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (11/09/1972), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo 
Bernardino dos Santos e de Judite da Silva Santos.

O pretendente: HENRIQUE FERREIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/10/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria José Ferreira de Lima. A pretendente: DEIZE VIEIRA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão camareira, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1990), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival da Silva e de Gemima Batista Vieira Silva.

O pretendente: JOÃO ANTONIO GONÇALVES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (10/07/1998), residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de João Antonio Gonçalves e de Maria Do Patrocinio Chaves 
da Costa. A pretendente: MICHAELLY KETHELIN SIMÃO AQUINO, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Rodrigues de Aquino e de Vanessa 
Benedita dos Reis Simão.

O pretendente: ÉMERSON OLIVEIRA ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
exportação, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilson Mario Santos Andrade e de Marinês Pereira de Oliveira. 
A pretendente: ANA CAROLYNE ALVES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alécio Ferreira de Aquino e de Damiana Alves Ferreira.

O pretendente: MARCELO FEITOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/03/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Feitosa dos Santos e de Noélia Mota Santos. A 
pretendente: MARGARETH MENEZES DE VASCONCELOS, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar administrativo, nascida em Juiz de Fora, MG, no dia (26/02/1983), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roque de Vasconcelos e de Vera Lucia 
Menezes de Vasconcelos.

O pretendente: JOSÉ GENILSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Alagoinha, PE, no dia (11/12/1977), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel Alfredo dos Santos e de Maria do Carmo Souza. A pretendente: ROSILENE 
ALVES TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão servidora publica estadual, nascida em Montes 
Claros, MG, no dia (24/08/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Oscarlino Alves Teixeira e de Maria Madalena Teixeira.

O pretendente: RICARDO RUMÃO DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Fernandes Reis e de Lidia Gama Rumão Reis. A pretendente: 
ELIANE BEZERRA CABRAL, estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida 
em Santana do Ipanema, AL, no dia (30/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Correia Cabral e de Josefa Bezerra Cabral.

O pretendente: WILKER COQUEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão empreiteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adail Coqueiro dos Santos e de Valdeci Cavalcante Coqueiro dos Santos. 
A pretendente: ROSANGELA CAVALCANTI ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/01/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Francisco Alves e de Ezir Marques Cavalcanti.

O pretendente: ANTONIO DA ROSA SEBASTIÃO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Imarui, SC, no dia (30/07/1954), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Custódio Albino Sebastião e de Olidia Minervina da Rosa. A pretendente: EDNA 
LÚCIA JOANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Jaguarari, BA, no dia (22/09/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo José da Silva e de Joana Maria da Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO RODRIGUES DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/10/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme da Cunha e de Josefa Rodrigues Duarte. A pretendente: 
LUANA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão controladora de acesso, 
nascida em Bragança Paulista, SP, no dia (14/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilson Batista de Oliveira e de Maria Aparecida Santos de Oliveira.

O pretendente: MARCIO PAULO MEDEIROS, estado civil divorciado, profi ssão consultor, 
nascido em Caxias, MA, no dia (21/07/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria Rosenir Medeiros. A pretendente: ROSINEIDE RODRIGUES ROCHA, es-
tado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/08/1971), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesuino Rodrigues da Rocha e 
de Maria da Conceição Rocha.

O pretendente: DAVID WASHINGTON ALVAREZ PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastião de Castro Pinheiro e de Rutte Sara Alvarez. A pretendente: 
TAMIRES SILVA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/09/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Altamiro Fernandes do Carmo e de Jucilene Maria da Silva Carmo.

O pretendente: VALTER MEDEIROS, estado civil divorciado, profi ssão serralheiro, nascido em 
Mirandópolis, SP, no dia (04/08/1952), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Francisco Medeiros e de Catarina Cestari Medeiros. A pretendente: ROSANA BENEDITO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(27/11/1963), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Benedito dos 
Santos e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: FILIPE VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/04/1991), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Carlos Pereira da Silva e de Edileusa Rosa Vieira da Silva. A pretendente: IRENI DE 
SOUZA MARCOLINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Franco da Rocha, 
SP, no dia (20/04/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão 
Marcolino e de Irani de Souza dos Santos.

O pretendente: JOÃO CARLOS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/07/1987), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Carlos Alberto do Nascimento e de Leonizia Soares do Nascimento. A pretendente: 
CICERA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnico de enfermagem, nascida 
em Feira Grande, AL, no dia (31/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Gilberto da Silva e de Maria Ferreira da Silva.

O pretendente: MANOEL LUCIANO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
maquina, nascido em Solonópole, CE, no dia (07/01/1958), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ozivaldo de Souza e de Maria Sulina Silva. A pretendente: 
IRACI LEITE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (02/09/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Leite da 
Silva e de Olga Leite da Silva.

O pretendente: ERIC FRANCIS DOMINGOS, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, nascido 
em São Bernardo do Campo, SP, no dia (14/09/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Domingos e de Mirian Barbosa Balbino. A pretendente: 
RENATA MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (28/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel João dos Santos e de Maria Rufi na de Jesus.

O pretendente: WILSON HUMBERTO RODRIGUES FERREIRA, estado civil solteiro, profi s-
são vendedor, nascido em Arcoverde, PE, no dia (15/04/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ulisses Ferreira da Silva e de Maria Jose Rodrigues Ferreira. A 
pretendente: NOEME DE SOUZA FRANCELINO, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora 
de idosos, nascida em Carpina, PE, no dia (31/10/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Cosmo Francelino e de Maria de Souza Francelino.

O pretendente: ALISSON ANTONIO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/12/2000), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio João Alves e de Cristiane Alves da Silva. A pretendente: INGRID BIANCA 
BEZERRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em Sertania, PE, no dia 
(26/09/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Rogaciano 
de Lima e de Fabiana Bezerra da Silva.

O pretendente: HAYLANDER WINDER BRASIL, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Coronel Fabriciano, MG, no dia (04/04/1997), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carla Roberta Brasil. A pretendente: CAMILA SILVEIRA SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Aguas Vermelhas, MG, no dia (26/01/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Pereira Souza e de Leila Silveira Souza.

O pretendente: VICTOR HUGO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/10/1993), residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, fi lho de Inaldo José da Silva e de Claudia Gomes da Silva. A pretendente: 
CAMILA APARECIDA MALTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (18/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edil Manoel da Silva e de Adriana de Souza Malta.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS DE ASSIS NASCIMENTO, estado civil divorciado, pro-
fi ssão tecnico de segurança do trabalho, nascido em Recife, PE, no dia (06/08/1966), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inacio Marinho do Nascimento e de Rosalia 
de Assis Nascimento. A pretendente: SIRLANDIA LIRA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Campo Formoso, BA, no dia (09/09/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eudalia Lira Vieira.

O pretendente: ANDERSON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luciana Pereira da Silva. A pretendente: KARINE BISPO DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/09/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco José da Costa e de 
Claudia Bispo Lopes.

O pretendente: THADEU ANTONIO ARAUJO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auto-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Tadeu Antonio Pereira e de Maria Emilia Araujo Pereira. A pretendente: 
DALILA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (07/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberio 
Silva Lima e de Edilene Alves do Nascimento.

O pretendente: ROGERIO NOVAES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em São Paulo, SP no dia (29/05/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, Rua dos Masseiros, 79, Jardim Bartira, neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilton 
Alves Novaes e de Maria Vilani de Melo. A pretendente: BRUNA SOARES OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Vitoria da Conquista, BA, no dia (17/11/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Leni Soares.

O pretendente: ALEXANDRE MANOEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
eletrônico, nascido em Recife, PE, no dia (20/01/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Inacio Manoel da Silva e de Josefa Maria Marques. A pretendente: 
STEFANIE SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Walter 
Elizario de Lima e de Zenaide Evaristo de Souza.

O pretendente: ADEMIR CANDIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/11/1976), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Candido dos Santos e de Genilda Barbosa da Silva. A pretendente: 
CARLA OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/10/1976), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maria Cristina Oliveira da Silva.

O pretendente: HENRIQUE SOUSA DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Osasco, SP, no dia (08/03/2001), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Aurino Pereira de Assis e de Zilma de Sousa Ferreira de Assis. A pretendente: 
LARISSA MENDES SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (26/05/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo de 
Oliveira Sousa e de Josiane Mendes dos Santos Sousa.

O pretendente: ADALTO PEREIRA BATISTA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Dourados, MT, no dia (07/04/1972), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Pereira da Silva Filho e de Zita Batista de Lima. A pretendente: FRANCISCA 
FREIRE DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Acopiara, CE, 
no dia (22/03/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Aderson de Freitas e de Zulmira Freire de Freitas.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: FELIPE LOPES BARBOSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheiro, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/09/1986), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edenir Pinto Barbosa e de Maria Luisa Lopes Bar-
bosa. A pretendente: ALINE GARÁ VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenheira, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/09/1985), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Vieira e de Marisa Terezinha Gará Vieira.

O pretendente: RAFAEL JAQUIEL GALASSI, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
jurídico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/03/1996), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Peres Galassi e de Marisa Jaquiel 
Galassi. A pretendente: ISABELLE KÖHLER, de nacionalidade brasileira, profi ssão assitente 
de processos, estado civil solteira, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia (03/10/1997), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Köhler e de Ana Claudia 
de Oliveira Köhler.

O pretendente: FILIPE MARTINS DARIN ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
economista, estado civil solteiro, nascido em Paranaíba - MS, no dia (12/06/1990), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Antonivaldo Martins Andrade e de Dalva Darin 
Andrade. A pretendente: BARBARA BIANCA DOS REIS NUNES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão tecnólogo em comércio exterior, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (28/06/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Andre Nunes e de Helenita dos Reis Nunes.

O pretendente: DANILO BIANCHI MELÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão adminis-
trador, estado civil divorciado, nascido em Santo André - SP, no dia (29/12/1983), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Norberto da Costa Melão e de Silvana 
Bianchi Melão. A pretendente: PRISCILA FERNANDA BANHOS TAKAYAMA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(20/07/1984), res idente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Banhos 
e de Leia da Silva Banhos.

O pretendente: RENÊ ALMEIDA BALBINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão gestor 
comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/02/1989), residente e 
domiciliado nesta Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Crea Balbino e de Marilene Almeida 
Nascimento Balbino. A pretendente: MANUELA ALVES FRANÇA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão fi sioterapeuta, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/03/1984), 
residente e domiciliada nesta Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel França da Silva e 
de Juscilene Alves França.

O pretendente: ALAN CARVALHO BEZERRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão garçon, 
estado civil solteiro, nascido em Ipueiras - CE, no dia (12/11/1988), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Bezerra Cavalcante e de Rejane Ferreira 
Carvalho. A pretendente: SABRINA TELES, de nacionalidade brasileira, profi ssão autonoma, 
estado civil solteira, nascida em Sousa - PB, no dia (02/ 03/1990), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Trerezinha de Jesus Teles.

O pretendente: LUCIO FERNANDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão cabeleireiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/06/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudete Nascimento de 
Oliveira. A pretendente: VANINA FIGUEIREDO VENTURA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão fi sioterapeuta, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (06 /09/1977), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Figueiredo da Cunha 
Filho e de Vilma Aparecida da Cunha.

O pretendente: ROBSON DA SILVA CUNHA, de nacionalidade brasileira, profi ssão fi sio-
terapeuta, estado civil solteiro, nascido em Resende - RJ, no dia (09/10/1977), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Romero Aguiar Cunha e de Regina 
da Silva Cunha. A pretendente: LARISSA TERNI GARANITO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/07/1988), 
residente e domiciliada na neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Percival Gomes Garanito 
e de Sandra Regina Terni Garanito.

O pretendente: EDUARDO ALVES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
gerente de vendas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/01/1979), 
residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves dos Santos e de 
Maria Aparecida Silva Santos. A pretendente: AYLINE SALADO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão gerente administrativa, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(05/02/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oeslei Salado 
e de Vera Lucia Marchesotti Salado.

O pretendente: LEANDRO BIANI, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, estado 
civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (14/07/1974), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Biani e de Lidernez Batistão Biani. A pretendente: 
SELMA SOLANGE DA SILVA, de nacionalida de brasileira, profi ssão analista de cobrança, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/07/1974), residente e domic iliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Antonio da Silva e de Maria Eunice Sales Silva.

O pretendente: ANDRÉ POLI DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogado 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/01/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Pedrozo de Oliveira e de Silvana Poli de 
Oliveira. A pretendente: JOICE GONZAGA DA SILVA GUESSI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (22/10/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilmar Roberto Guessi e de 
Nilza Gonzaga da Silva Guessi.
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