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refeições, bagagens ou marcação de assentos inclusos em seus preços 
de base, com o objetivo de baratear as passagens e estimular viagens. 
De olho nisso, o Kayak, maior ferramenta de planejamento de viagens 
do mundo, analisou os preços médios de algumas rotas em que a chi-
lena Sky Airline e a norueguesa Norwegian Air estão operando antes 
e depois da chegada destas companhias. O levantamento revela uma 
queda de até 23% nos preços médios de passagens nestas rotas após a 
chegada das low costs.

E - Cooperativismo de Crédito 
Com o objetivo de promover o conhecimento sobre o Cooperativismo 
de Crédito para a população e impulsionar o segmento que já conta 
com mais de 11 milhões de adeptos no Brasil, segundo o levantamento 
de junho do Banco Central, o Sicredi ampliou a série de vídeos ‘Como 
Fazer Juntos’, trazendo mais 25 fi lmes sobre linhas de crédito, consór-
cios, cartões, crédito agrícola e seguros. Ao todo, são 43 vídeos que 
explicam de forma simples tudo sobre o Cooperativismo de Crédito. O 
material valoriza a participação igualitária e colaborativa, onde o asso-
ciado é o dono do negócio, vota e decide os rumos da sua cooperativa. 
A série está disponível na plataforma  (https://www.sicredi.com.br/sites/
comofazerjuntos/).

F - Estágio de Férias
Estão abertas as inscrições para o Estágio de Férias da Odebrecht 
Engenharia & Construção - OEC. Serão disponibilizadas cerca de 30 
oportunidades em obras em andamento nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Pará e Alagoas para estudantes que estejam 
cursando a partir do quinto semestre de Engenharia Civil, Engenharia 
Mecânica, Engenharia Elétrica, Administração e Contabilidade. Os 
interessados podem se inscrever até o dia 13 de novembro através do 
site (www.oec-eng.com) e os selecionados iniciarão as atividades su-
pervisionadas no início de janeiro, com término previsto para fevereiro. 

G - Leste Europeu   
O U River Cruises, empresa de cruzeiros fl uviais mais informais e desco-
lados que integra o conglomerado de marcas da The Travel Corporation, 
está com novos roteiros para 2020. Dentre os quais está o ‘Eastern 
Europe Escape’, unindo Viena a Belgrado durante 8 dias de navegação 

A - Coral de Pacientes 
A Associação Brasileira de Apoio à Família com Hipertensão Pulmonar 
e Doenças Correlatas está em busca de vozes que queiram participar de 
um novo coral de pacientes. A organização objetiva apoiar a comunidade 
afetada por essas doenças de difícil diagnóstico e altamente letais. Por 
meio do canto e do convívio social, pessoas com Hipertensão Pulmonar, 
Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, Asma Grave, Fibrose Pulmonar 
Idiopática e Insufi ciência Cardíaca poderão apresentar melhora signifi ca-
tiva no seu quadro clínico. A atividade diminuiu 23% do volume residual 
de ar no pulmão, o que melhora a vitalidade do órgão. Inscrição pode 
ser feita online no site (bit.ly/coraldepacientes) ou (11) 93024-2757. 

B - Jovens Pesquisadores 
Começa amanhã (23), e vai até sexta-feira (25), as XXVII Jornadas de 
Jovens Pesquisadores da Associação de Universidades Grupo Montevidéu, 
uma rede de universidades públicas e autônomas de seis países - Argentina, 
Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Uruguai -, que compartilham oportunidades 
de formação acadêmica e científi ca. Este ano, o evento acontece na UFSCar 
e têm como público-alvo alunos de graduação, pós-graduação e acadêmicos 
das 39 universidades. Esta edição conta com 588 trabalhos inscritos, dos 
quais 35 são de estudantes da UFSCar. Ao todo, são esperadas cerca de 900 
pessoas. Mais informações: (https://jornadasaugm.faiufscar.com).

C - Marca Carioca
A Soulier – de calçados e acessórios femininos – acelera seu plano de ex-
pansão e pretende inaugurar 100 franquias até 2025, conquistando pontos 
nas principais capitais do país. A marca vai ampliar sua capilaridade nacional 
com foco em praças estratégicas, como Rio, São Paulo, Minas e Espirito 
Santo. A grife, que deu início ao seu processo de expansão nacional no ano 
passado, vai fechar 2019 com 22 lojas, já somando as recém-inauguradas 
franquias no Norte Shopping, no Rio, e no Park Shopping, em Brasília. Para 
2020, a expectativa é abrir mais 20 novos pontos. Lançada em 1982, no Rio 
de Janeiro, a Soulier tem como missão levar conforto, cor e bossa para os 
pés de mulheres independentes. Mais informações: (www.soulier.com.br).

D - Aéreas de Low Costs
Desde novembro de 2018 companhias aéreas de baixo custo estão ope-
rando voos internacionais no Brasil, oferecendo um serviço simples, sem 

pelo Rio Danúbio.  A rota será feita entre abril e outubro e promete boas 
surpresas, já que garante uma atraente volta ao passado, passando pelo 
período imperial e regimes comunistas que marcaram a história no Leste 
Europeu. O roteiro guarda belas heranças, com direito a visitas pela 
clássica e vibrante Viena, a cativante Bratislava, além de Budapeste, e 
seu conjunto arquitetônico, bem como Mohács, que reserva alguns dos 
melhores vinhos brancos da Europa. Mais informações, envie um e-mail 
para: (info@travcorp.com.br).

H - Loja de Bairro
De acordo com dados da Abramat, o faturamento das indústrias de ma-
teriais de construção cresceu 4% em setembro, na comparação anual, e 
aumentou 3,3% ante agosto. Para contribuir com o crescimento do setor 
e aumentar sua oferta, a rede de materiais de construção Telhanorte inau-
gura sua primeira loja de bairro. A abertura aconteceu ontem (21), na Av. 
Heitor Penteado, 1.731, na Vila Madalena, a poucas quadras da estação Vila 
Madalena do metrô. É a primeira loja sob a bandeira ‘telhanorteJá!’ neste 
novo conceito de homecenter de bairro criado pela rede, cuja premissa 
é estar onde o cliente está e oferecer soluções inteligentes para quem 
precisa de agilidade para manter os espaços em ordem.

I - TI e Inovações
O Golden Hall do WTC Events Center recebe no dia 7 de novembro o 
Atmosphere São Paulo 2019, realizado pela Aruba, empresa da Hewllet 
Packard Enterprise. Trata-se de um encontro que reúne os melhores do 
setor de TI para discutir os principais aspectos de inovação da atualidade. 
O evento abordará, entre outros temas, como melhorar a efi ciência ope-
racional das redes com automatização, monitoramento da qualidade de 
serviço SD-WAN e gerenciamento na nuvem, como proteger a rede dos 
ciberataques e como tornar mais simples o gerenciamento e segurança da 
IoT. Entre os nomes confi rmados estão o de Partha Narasimhan, CTO da 
Aruba, e do futurista e escritor Tiago Mattos, além de outros executivos 
da Aruba. Mais informações: (http://www.arubanetworks.com/br/atmbr/). 

J - Danças Angolanas
De 14 a 17 de novembro, no Compassos Dança e Eventos (R. Afonso 
Celso, 95, Vila Mariana), acontece o One Kiz Internacional Congress, que 
objetiva promover e difundir as danças africanas que estão ganhando cada 
vez mais adeptos no mundo. Serão 3 dias de workshops, onde o público 
presente poderá aprender e se aperfeiçoar em danças como: Kizomba, 
Semba e Afro House. As aulas serão ministradas pelos professores in-
ternacionais Adda Dociu (Romênia) e Rico Suave (Guiné Bissau), e por 
artistas brasileiros que se dedicam em difundir a cultura angolana. Não 
precisa ter experiência em dança para participar do evento, as aulas são 
montadas de forma progressiva e conectada, basta querer aprender e 
estar aberto para esta cultura tão alegre e fascinante. Mais informações: 
tel. (11) 98251-8623 (www.eventbrite.com.br). 
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A indústria brasileira e 
a baixa participação na 

economia nacional

A participação do 

Valor Adicionado (VA) 

da indústria no PIB 

brasileiro está caindo. 

Em 1997, representava 

25% do VA total e quase 

isso do PIB

De acordo com pesquisas 
divulgadas recentemen-
te pelo IBGE, o PIB e o 

VA total têm curva mais acen-
tuada que a do VA da indústria 
no período entre 2009 e 2018. 
Em 2009, a indústria represen-
tava 22% do PIB. Já em 2018, 
representava pouco mais de 
18%. Em perspectiva histórica, 
a indústria de base foi formada 
na era Vargas, preparando o 
arranque do desenvolvimento 
do país. O setor não recebeu 
organização e estímulo ade-
quados dos governos seguintes.

Assim, alguns setores indus-
triais avançaram no caminho 
tradicional do crescimento e 
trocaram de fase enquanto 
outros não. Por fatores sociais e 
políticos, essa descoordenação 
não permitiu ao país aproveitar 
ao máximo o que o processo 
de industrialização poderia ter 
dado à sociedade brasileira. Os 
governantes falharam na mis-
são de organizar e consolidar 
a sociedade economicamente 
madura, onde a indústria já 
gerou o máximo de excedentes, 
e na condução da passagem 
para a sociedade de consumo 
em massa. 

A indústria de transformação 
perdeu espaço no VA industrial: 
em 2009 tinha 60% e, em 2018, 
representou 52%. A indústria 
extrativista crescia até a tra-
gédia de Mariana; recuperou-
-se em 2017 e 2018; em 2019 a 
tragédia de Brumadinho trará 
queda no VA do segmento. Na 
perspectiva teórica tradicional 
e histórica de nações economi-
camente desenvolvidas, há um 
caminho que deve ser trilhado, 
diminuindo a participação da 
indústria extrativa no PIB e 
aumentando a da indústria de 
transformação, para posterior 
crescimento do setor de ser-
viços. 

Se o setor terciário cresce 
“antes da hora”, a economia 
precisa de estímulos-extra, 
mais intensos e acertados. Só 
que governos fracos não têm 
condições de fazê-lo e somen-
te novas gerações o farão. A 
desindustrialização brasileira 
precoce ocorre desde os anos 
1980. Houve esboço de reação 
no início dos anos 2000, mas o 
resultado é VA da indústria não 
acompanhando o PIB.  A baixa 

produtividade da indústria é 
motivadamente histórica. 

O êxodo rural marcou a pas-
sagem do trabalho manual rural 
para o manual fabril: o capataz 
virou gerente e o peão virou o 
operário (com poucas exce-
ções). Isto não é mais problema. 
É história. Ações em prol da 
educação, ciência, tecnologia 
e infraestrutura precisam de 
assertividade maior que a média 
do que ocorreu em economias 
que já reuniam condições 
logísticas e comerciais para o 
amadurecimento.

Ponto de atenção é a contri-
buição negativa da indústria 
de alta tecnologia na balança 
comercial. Há problemas com o 
processo de transferência (en-
trada) de tecnologia, que torna 
as empresas nacionais depen-
dentes de quem inventa/pensa 
o processo. Novamente falha 
dos governos. O gasto público 
maior que a receita não permite 
o domínio da “fúria tributária”, 
não estimula a real queda dos 
juros nem dá tranquilidade aos 
agentes fi nanceiros. 

A reforma tributária nem 
está em boa marcha e já se 
falava na (re)criação da CPMF 
(retrofi tada). A reforma da pre-
vidência está quase aprovada, 
mas a manutenção do regime 
de repartição reduzirá drasti-
camente a potência fi scal da 
reforma. O próximo presidente 
do Brasil, no fi nal do seu man-
dato, já discutirá novo ajuste. 
Os programas de incentivo à 
indústria, como a redução do 
IPI ou a desoneração da folha 
de pagamento, não são usados 
estrategicamente. 

É um grande jogo de lobby. 
A “Lei do Bem” foi frustrada 
pela burocracia dos órgãos 
de controle. Quais setores 
a incentivar? A vocação do 
Brasil é produzir carros e ge-
ladeiras? Ou usar a sua vasta 
biodiversidade para produzir 
fármacos? Por que construir 
rodovias se o custo logístico de 
outros modais é menor? Quan-
to da produção primária local 
é processada pela indústria 
nacional? A questão tributá-
ria também contribui para a 
baixa produtividade. Perde-se 
tempo enorme na operação 
e depois na recuperação de 
alguns impostos.

Esses são temas antigos do 
agir racional-instrumentalmen-
te. Aí está, de fato, a proteção 
ao emprego de qualidade e à 
indústria nacional.

(*) É Coordenador do Painel de 
Economia e Tendências Empresariais 

do ISAE Escola de Negócios
(www.isaebrasil.com.br). 

Christian Bundt (*)

Regras para 
envasamento de água 
do mar dessalinizada

Com a resolução 316/2019, da 
Diretoria Colegiada da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria (Anvisa), o Brasil passa a 
ter, a partir de agora, quatro 
tipos de água envasada: água 
mineral natural, água natural, 
água adicionada de sais e água 
do mar dessalinizada potável. 
A resolução foi publicada no 
Diário Ofi cial da União.

Antes disso, somente as 
fontes de água doce eram 
autorizadas para a produção 
de água envasada. A água do 
mar deve ser registrada na 
Anvisa, que avaliará a forma de 
captação, o procedimento de 
dessalinização, o atendimento 
ao padrão de potabilidade para 
a concessão de autorização e a 
especifi cação fi nal do produto.

De acordo com a normativa, as 
empresas interessadas em enva-
sar a água marinha dessalinizada 
potável terão um prazo de dois 
anos para adequar os produtos, 
atualmente registrados na An-
visa na categoria de alimento 
novo, à nova regulamentação. 
Para fi ns de registro, deverá 
ser submetida à Agência toda a 
documentação que comprove 
o atendimento dos critérios 
estabelecidos, a autorização 
de captação da água e licencia-
mentos emitidos pelos órgãos 
ambientais competentes (ABr).

Com isso, as micro e 
pequenas empresas ul-
trapassaram a criação 

de mais de 670 mil vagas com 
carteira assinada no acumulado 
deste ano, segundo levanta-
mento feito pelo Sebrae, com 
dados do Ministério da Eco-
nomia. 

Já as médias e grandes empre-
sas  geraram 37,7 mil empregos 
e a administração pública con-
tribuiu com 492 postos de tra-
balho. No total, foram gerados 
no país 157.213 vagas, com as 
MPE respondendo por 75,7% 
desse total, o maior saldo de um 
mês de setembro, desde 2013.

De janeiro a setembro, os 
pequenos negócios já acumu-
lam um saldo de 670 mil novos 
empregos, 10% acima do igual 
período do ano passado. 

Por setor, sobressaíram-se 
na geração de empregos, uma 
vez mais, as micro e pequenas 
empresas da área de Serviços, 
com a criação de praticamente 
53 mil postos de trabalho, com 
destaque para aquelas que 
atuam na comercialização e 

De janeiro a setembro, os pequenos negócios já acumulam um saldo de 670 mil novos empregos.

Instituições fi nanceiras re-
duziram, pela 11ª vez seguida, 
a estimativa para a infl ação 
este ano. Segundo pesquisa 
do Banco Central (BC) feita 
ao mercado fi nanceiro, divul-
gada todas as segundas-feiras 
pela internet, a previsão para 
a inflação, calculada pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo, desta vez 
passou de 3,28% para 3,26% 
em 2019.

Para 2020, a estimativa caiu 
de 3,73% para 3,66%, na quar-
ta redução seguida. 

A previsão para os anos 
seguintes não teve alterações: 
3,75% em 2021, e 3,50%, em 
2022. As projeções para 2019 
e 2020 estão abaixo do centro 
da meta de infl ação que deve 
ser perseguida pelo BC. A 
meta de infl ação, defi nida pelo 
Conselho Monetário Nacional, 
é 4,25% em 2019, 4% em 2020, 
3,75% em 2021 e 3,50% em 
2022, com intervalo de tole-
rância de 1,5 ponto percentual 
para cima ou para baixo.

Com expectativa de infl ação em queda, o mercado fi nanceiro 

reduziu a previsão para a Selic.
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Pequenos negócios geraram 75% 
das novas vagas de trabalho

Em setembro, os pequenos negócios geraram 119 mil empregos formais celetistas, superando em 20% 
o saldo de agosto e em 23% o do mesmo mês de 2018

administração de imóveis (21,2 
mil empregos) e de alojamento 
e alimentação (16 mil vagas). Os 
pequenos negócios do comércio 
também se destacaram com a 
geração de 29 mil postos de 
trabalho.

No acumulado do ano até 
setembro, os pequenos ne-
gócios do setor de serviços 
continuaram a puxar a geração 
de empregos no país, criando 

mais de 382,5 mil novas vagas, 
o que representa 57% do total 
de postos de trabalho com 
carteira assinada somente 
em 2019. Merecem destaque 
também as MPE que atuam na 
construção civil, com 109,6 mil 
novas contratações, sinalizando 
uma recuperação da economia.

“O saldo de empregos cria-
dos pelos pequenos negócios 
no acumulado deste ano até 

setembro já supera o saldo de 
todo o ano de 2018 e retoma 
os saldos verifi cados nos anos 
anteriores à recessão, ocorrida 
em 2015 e 2016. Os números 
comprovam que o Brasil está 
avançando economicamente, 
e as pequenas empresas são 
protagonistas nesse proces-
so”, analisa o presidente do 
Sebrae, Carlos Melles (AI/
Sebrae).

Estimativa de infl ação cai pela 
11ª vez seguida para 3,26%

O principal instrumento 
usado pelo BC para controlar a 
infl ação é a taxa básica de juros, 
a Selic. Com expectativa de 
infl ação em queda, o mercado 
fi nanceiro reduziu a previsão 
para a Selic ao fi nal de 2019. 
Para o mercado fi nanceiro, a 
Selic deve terminar 2019 em 
4,50% ao ano. A previsão da 
semana passada era 4,75% ao 
ano. Atualmente, a Selic está 
em 5,50% ao ano. O mercado 

fi nanceiro não alterou a ex-
pectativa para o fi m de 2020: 
4,75% ao ano.

A previsão para a expansão 
do PIB foi ajustada de 0,87% 
para 0,88% em 2019. As esti-
mativas para os anos seguintes 
não foram alteradas: 2% em 
2020; e 2,50% em 2021 e 2022. 
A previsão para a cotação do 
dólar segue em R$ 4 e, para 
2020, passou de R$ 3,95 para 
R$ 4 (ABr).
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Hora do debate plural

É possível aferir avanços 

do processo civilizatório 

por meio de diversos 

elementos

Tecnologia, expansão do 
conhecimento, aumento 
do tempo de vida do ser 

humano, grau de conscien-
tização da sociedade, entre 
outros. E um dos aspectos mais 
evidentes no seio das demo-
cracias, para medir seu grau 
de efi cácia, é a racionalidade.

Ao atingir uma boa pontu-
ação no capítulo da raciona-
lidade, um povo mostra que 
seu sistema de decisão ganha 
lógica, densidade, justiça. 
É quando o voto sufragado 
nas urnas, por exemplo, sai 
do coração e sobe à cabeça.  
Nesse caso, o eleitor evita a 
síndrome do touro, que pensa 
com o coração e arremete com 
a cabeça.

Esse intróito convida-nos a 
imaginar que grau civilizatório 
retrata a atualidade brasileira. 
De pronto, pode-se garantir 
que ainda não somos uma 
sociedade racional, eis que 
nossa cultura é intensamente 
banhada por torrentes de 
emoção. A gente brasileira 
é calorosa, vibrante, toma 
partido em tudo, e costuma 
decidir mais pelo coração do 
que pela cabeça.

Devemos convir, no entanto, 
que se expande por estas pla-
gas o conceito de autogestão, 
praticado em muitas Nações, 
particularmente pela cultura 
anglo-saxã. Seu lema é: a pes-
soa defi ne metas e objetivos e 
escolhe meios e formas para 
atingi-los. Nas últimas déca-
das, esse ideário tem ganhado 
força em nosso meio na esteira 
da organicidade social.

A sociedade brasileira, desde 
o fi nal de 80, sob a égide de 
uma Constituição garantido-
ra de direitos individuais e 
sociais, avançou na trilha da 
pressão sobre os Poderes, 
passou a criticar e a cobrar 
providências de dirigentes 
até chegar ao estágio mais 
recente - a mobilização social 
-, fenômeno que adquiriu força 
nos idos de 2013. A miríade 
de entidades intermediárias 
– gênero, minorias étnicas e 
raciais, defesa corporativa, 
categorias profi ssionais – deu 
mostras de força, indo às ruas, 
desfraldando bandeiras, levan-
tando barricadas.

Chegamos, assim, ao atual 
momento, em que o país, di-
vidido e polarizado, escancara 
a locução, quebra paradigmas, 
elege dirigentes sem usar as 
regras do velho jogo, enquanto 
contingentes agem de forma 
autônoma, não mais parecendo 
manadas de bois correndo no 
pasto. Concordem ou não, o 
país dá alguns passos na dire-

ção da racionalidade.
Por isso mesmo, não há 

mais condição de adotar prá-
ticas carcomidas: negociatas 
por baixo do pano, planos e 
projetos feitos a portas tran-
cadas, burocratas plasmando 
reformas dentro de quatro 
paredes. A hora é do debate 
plural. A hora é de abertura 
das redomas. O ciclo que o 
Brasil atravessa exige total 
transparência.

Grupos nomeados por minis-
tros ou secretários de Pastas, 
que se recusam a debater com 
a sociedade organizada proje-
tos sob sua ordenação estarão 
sujeitos à execração social. O 
Brasil requer o jogo aberto de 
ideias, ponto e contraponto, 
verso e reverso. Quem se negar 
a entrar no novo tabuleiro do 
jogo será fatalmente condena-
do por absoluta desconexão 
com a realidade.

A propósito, algumas refor-
mas estão nos laboratórios 
do Governo e do Congresso. 
Entre elas, em estágio fi nal, a 
reforma da Previdência, que 
não merece entrar em lances 
de partilha ou nos ensaios de 
barganha dos congressistas. 
O país dela carece. E muito. 
Em elaboração está a reforma 
tributária. Todos os setores 
devem ser ouvidos. Não apenas 
a indústria. 

Vejam o que diz o economista 
Raul Veloso: “A reforma tribu-
tária mexe com a tributação de 
setores da economia, aumen-
tando a de uns e reduzindo a 
de outros. ...mas esta é uma 
reforma em favor da indústria 
e contra o setor de serviços”. 
Também vem por aí a reforma 
sindical.  Montou-se um Con-
selhão do Trabalho, composto 
por tradicionais lideranças, 
mas se observa não haver 
participação de fi guras repre-
sentativas de novos segmentos 
da empregabilidade.

Esperemos, também, pelas 
reformas administrativa e po-
lítica. A primeira só será efi caz 
se vestir o manto da racio-
nalidade, com enxugamento 
de estruturas, ajustamento 
e treinamento de quadros, 
informatização e simplifi cação 
da burocracia, maior produti-
vidade.

Já a reforma política, pelo 
menos no que diz respeito ao 
sistema de voto, precisa defi nir 
a melhor metodologia para 
encarnar a vontade popular. E 
todos esses ajustes não podem 
acontecer sem o crivo do cida-
dão. Afi nal, ele é o verdadeiro 
dono do mandato dos repre-
sentantes. Todo poder emana 
do povo. E em seu nome deve 
ser exercido.

 
(*) - Jornalista, é professor

titular da USP, consultor
político e de comunicação

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*) 

‘Estamos em 
guerra’, diz 
presidente do Chile 
sobre protestos

Em meio à onda de protestos 
no Chile, o presidente Sebastián 
Piñera afi rmou que o país está 
“em guerra” contra um “inimigo 
poderoso e implacável”. Duran-
te um encontro com a imprensa, 
o mandatário insistiu no caráter 
“organizado” das manifesta-
ções, afi rmando que o “único 
objetivo” dos responsáveis é 
“causar o maior dano possível”.

“Estamos bem cientes do 
fato de que [os protestos] têm 
graus de organização e logística 
típicos de uma organização cri-
minal”, disse Piñera, acusando 
os manifestantes de quererem 
“destruir a democracia” chile-
na. Os protestos começaram 
por causa de um aumento de 
30 pesos (R$ 0,20) no preço 
das passagens de metrô, já 
suspenso pelo governo, mas 
também miram a desigualda-
de econômica e o sistema de 
aposentadorias do país.

Piñera decretou estado de 
emergência e impôs toque de 
recolher na capital Santiago, 
além de ter colocado o Exército 
para patrulhar as ruas da cidade. 
Poucos dias antes, o presidente 
havia dito que o Chile era um 
“oásis” em uma América Latina 
“convulsionada”. Cerca de 10 
pessoas já morreram, a maioria 
delas carbonizadas em incêndios 
em lojas saqueadas. Cerca de 1,46 
mil indivíduos foram detidos. As 
manifestações também interrom-
peram serviços de transporte 
público e cancelaram voos no 
aeroporto de Santiago (ANSA).

A Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE) enviará uma 
missão de alto nível ao Brasil para cobrar que o 
país mantenha o comprometimento com a con-
venção da entidade sobre combate à corrupção.  
Segundo comunicado da entidade, a missão se 
reunirá com funcionários de alto escalão para 
“reforçar a mensagem de que a capacidade das 
autoridades públicas brasileiras de investigar 
e processar” envolvidos em propinas “deve ser 
preservada”. A nota ainda lembra que o Brasil 
assumiu obrigações da Convenção da OCDE 
sobre o combate da corrupção de funcionários 
públicos. 

Segundo a organização, ações tomadas recen-
temente pelos poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário podem “afetar seriamente” a capa-
cidade do Brasil de “cumprir plenamente suas 
obrigações” relativas à convenção. A OCDE cita 
a Lei de Abuso de Autoridade, aprovada pelo 
Congresso e que entrará em vigor em janeiro. O 
texto considera crime de abuso de autoridade 
decretar medida de privação de liberdade em 

desconformidade com a lei, deixar de relaxar 
prisão manifestamente ilegal e deixar de deferir 
habeas corpus quando claramente cabível. 

Além disso, criminaliza o constrangimento do 
preso para que ele produza prova contra si. “A 
aprovação de um projeto de lei que introduz 
uma defi nição demasiadamente ampla de abuso 
de autoridade por juízes e promotores levaria 
a um desencorajamento signifi cativo nos pro-
cessos e investigações de combate à corrupção 
no Brasil e no exterior”, diz a entidade.

O OCDE cita ainda a decisão do presidente 
do STF, Dias Toffoli, de interromper todas as 
investigações e processos criminais com base 
em relatórios do Coaf e de outros órgãos ad-
ministrativos sem autorização judicial prévia. 
“O Grupo de Trabalho incentiva o Brasil a pre-
servar seu quadro legislativo e regulamentar a 
respeito do combate à corrupção, bem como 
a capacidade total das autoridades públicas 
de investigar e processar a corrupção de 
funcionários públicos estrangeiros”, fi naliza o 
comunicado da organização (ANSA).

Congresso brasileiro aprovou lei que pune abuso de autoridade.

A Polícia Federal (PF) de-
fl agrou a operação com 
o cumprimento de 18 

mandados de busca e apreensão 
contra autoridades públicas, um 
empresário e um advogado.

As diligências foram cumpri-
das inclusive no gabinete de 
Sérgio de Souza, no Congresso 
e no escritório de advocacia de 
um dos investigados. O ministro 
disse ainda que a autorização 
para as buscas se estende aos 
veículos dos investigados. Ao 
autorizar as buscas, pedidas 
pela PF e avalizadas pela 
PGR, Celso de Mello destacou 
“a existência de relevantes 
indícios que denotam o re-
cebimento, pelo parlamentar 
investigado, de pelo menos R$ 
3.250.000,00”.

O dinheiro seria para que 
Sérgio de Souza blindasse o ex-
-presidente da Fundação Petro-
bras (Petros), Wagner Pinheiro 

Ministro Celso de Mello, do STF, autorizou 18 mandados de 

busca e apreensão.

Pode ser votado pela Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado hoje (22), o projeto que 
garante autonomia para o Banco 
Central (BC). Apresentado pelo 
senador Plínio Valério (PSDB-
-AM), fi xa em quatro anos o 
mandato para os dirigentes do 
BC, com a possibilidade de uma 
recondução. Pela proposta, os 
mandatos do presidente e de sua 
diretoria se iniciarão no primeiro 
dia útil do terceiro ano do man-
dato do presidente da República. 

Valério argumenta que, ao 
intercalar os mandatos, seria 
possível blindar o banco de pres-
sões políticas advindas do Poder 
Executivo. “O que se pretende 
é garantir estabilidade aos diri-
gentes do BC, para que possam 
exercer de forma independente 
o seu papel de defender a moeda, 
de combater a infl ação e garantir 
o poder de compra da população 
sem estar sujeitos às pressões. Ao 
contrário do que ocorre hoje, não 
pode ser substituído pelo Presi-
dente da República por motivos 
políticos”, defendeu.

Também está na pauta da 
Comissão projeto que proíbe 
a incidência do ICMS em ope-

Senador Plínio Valério (PSDB-

AM) é autor da proposta que 

garante autonomia ao BC.

O novo líder do governo no 
Congresso, senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), afirmou 
que enxerga um consenso se 
formando entre os parlamen-
tares a favor de “reformas 
estruturais”, ao afi rmar que há 
“números fortes” para aprovar 
propostas de grande porte, 
que devem se estender para 
2020. “Junto com o benefício 
da reforma da Previdência, 
outras medidas importantes 
serão cobradas pela população 
para criar um ambiente de 
crescimento. O calendário não 
se esgota este ano, acredito que 
vamos ter trabalho também no 
primeiro semestre do próximo”, 
afi rmou.

Reformas como a tributária, 
a administrativa e a comple-
mentação da reforma da Pre-
vidência devem ser analisadas 
nos próximos meses. Gomes 
ponderou que ainda não há uma 
ordem defi nida para abordar 
cada um desses temas, e que 
isso vai depender da disposição 
que o Congresso seguir apre-
sentando. “A próxima reforma 
vai depender dos presidentes 
da Câmara e do Senado, que 
fazem a pauta, e da percepção 

A Comissão de Assuntos So-
ciais do Senado pode votar ama-
nhã (23) o relatório de Soraya 
Thronicke (PSL-MS) à emenda 
de Telmário Mota (Pros-RR) 
ao projeto proibindo que gatos, 
cães e aves sejam eliminados por 
órgãos de controle de zoonoses, 
canis públicos e estabeleci-
mentos semelhantes. A única 
exceção à proibição do abate 
desses animais deverá se dar por 
eutanásia, nos casos de males, 
doenças graves ou enfermidades 
infectocontagiosas incuráveis, 
que ponham em risco a saúde 
humana e de outros animais.

A eutanásia, quando não 
houver outra saída, deverá ser 
justifi cada por um laudo do 
responsável técnico pelo órgão 
de controle de zoonoses ou pelo 
estabelecimento. E também 
deverá ser precedida, quando 
for o caso, de um exame labo-
ratorial. Os gatos, cães e aves 
poderão ser disponibilizados 
para resgate às entidades de 
proteção aos animais, ressal-
vados os que tenham doença 
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Para ministro, há indícios de 
milhões em propina a deputado
Na decisão em que autorizou medidas de busca e apreensão da Operação Grand Bazaar, contra o 
deputado Sérgio de Souza (MDB-PR), o ministro Celso de Mello, do STF, frisou haver “relevantes 
indícios” de que o parlamentar recebeu R$ 3,25 milhões em propina quando foi relator da CPI que 
investigou fundos de pensão públicos

fachada no exterior.
O ministro determinou o 

bloqueio em bens até o valor 
de R$ 3,25 milhões de seis dos 
investigados no esquema. Na 
mesma decisão, porém, Celso 
de Mello negou a prisão tempo-
rária de cinco dos investigados, 
incluindo os ex-presidentes do 
Postalis e do Petros. O ministro 
entendeu que os pedidos de 
prisão foram baseados “em 
elementos insufi cientes, desti-
tuídos de base empírica idônea, 
revelando-se, por isso mesmo, 
desprovidos da necessária 
fundamentação”.

Em nota divulgada pela asses-
soria do deputado Sérgio Souza, 
o parlamentar diz que  foi “to-
mado de surpresa em relação 
à operação realizada”. Souza 
ressaltou que está tranquilo e 
inteiramente à disposição da 
Justiça para elucidar qualquer 
fato que seja necessário (ABr).

de Oliveira, e o ex-presidente do 
Postalis, Antônio Carlos Conquis-
ta, evitando que ambos fossem 
convocados para depor na CPI, 
que funcionou por oito meses 
entre os anos de 2015 e 2016. 

Celso de Mello ressaltou também 
que a PF e a PGR apresentaram 
indícios sobre uma “requintada 
engenharia fi nanceira” para lavar 
o dinheiro, mediante a utilização 
de notas frias e empresas de 

OCDE questiona Brasil por 
Lei de Abuso de Autoridade

Autonomia do BC está 
na pauta de

Comissão no Senado

Cães, gatos e aves não 
devem ser abatidos 
pelo poder público

infectocontagiosa incurável. 
As entidades de defesa dos 
animais também deverão ter 
acesso irrestrito à documenta-
ção comprovando a legalidade 
da eutanásia, nos casos em que 
não há outra alternativa.

Inicialmente o projeto proibia 
o abate apenas de gatos e cães. 
A emenda de Telmário Mota, 
porém, defende que a adoção, 
pelo poder público, de práticas 
menos cruéis de manejo popula-
cional de animais seja estendida 
também às aves. “Anualmente o 
Ibama apreende de centenas a 
milhares de aves, silvestres ou 
domésticas, que são mantidas 
em cativeiro ou submetidas a 
maus-tratos. Muitas delas não 
possuem condições de retornar 
à natureza e, muitas vezes, não 
há o interesse dos zoológicos 
em recebê-las. Nesses casos, 
os animais são submetidos à 
eutanásia. Como consideramos 
esta prática cruel e absurda, 
queremos que as aves também 
não sejam abatidas”, argumenta 
Telmário (Ag.Senado).

rações de transferências de 
produtos entre estabelecimentos 
do mesmo dono ou contribuinte. 
O autor da proposta, senador 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-
-PE), aponta como exemplo de 
cobrança indevida os casos em 
que mercadorias de uma mesma 
rede varejista saem do depósito 
em um estado e vão para uma 
loja, da mesma rede, em outro 
estado. Outra proposta pronta 
para votação é o projeto do 
senador Romário (Podemos-
-RJ), que estende a isenção do 
IPI incidente sobre a compra de 
automóveis a todas as pessoas 
com defi ciência (Ag.Senado).

Novo líder diz que há 
‘número forte’
para reformas

dos líderes. A visão majoritária 
de prioridade só fi ca consisten-
te depois. Mais do que isso seria 
tentar adivinhar”.

Com a indicação de Eduardo 
Gomes, o MDB passa a chefi ar 
duas das três lideranças do 
governo de Jair Bolsonaro no 
Legislativo — a única exceção é 
a liderança na Câmara, exercida 
pelo deputado Vitor Hugo (PSL-
-GO). O MDB também ocupa 
um ministério de Bolsonaro: 
o da Cidadania, chefi ado pelo 
deputado licenciado Osmar 
Terra. Para Gomes, esse quadro 
não signifi ca necessariamente 
um alinhamento do partido com 
a gestão de Bolsonaro. 

O senador afi rmou que a prio-
ridade do MDB é se identifi car 
com “políticas públicas fortes”, 
e que a legenda passa por um 
processo de renovação. Segun-
do ele, ainda não há questão 
fechada sobre onde o MDB se 
localiza em relação ao governo. 
“Nisso estamos submetidos à 
deliberação do partido, que vai 
ocorrer no momento adequado. 
Essas decisões serão tomadas 
com os governadores, os pre-
feitos de capitais e os líderes”, 
declarou (Ag.Senado).



É preciso combater 

as fake news, e isso 

não é novidade. São 

incalculáveis os estragos 

que elas têm causado 

para a democracia e para 

a cidadania nos últimos 

anos.

Está mais que claro que a 
desinformação constan-
te, a manipulação e os 

volumosos recursos colocados 
na rede para pulverizar mentiras 
têm sido alguns dos principais 
desafi os para o cenário social. 
Mas como conter o comparti-
lhamento?

Em meio a uma série de recei-
tas prontas para se precaver con-
tra as notícias falsas na internet 
e nos aplicativos de mensagens, 
a pergunta está longe der ser 
retórica e é mais que necessária. 
Analisar quem é o emissor, avaliar 
a forma como o texto é escrito 
(se de forma séria ou não), se 
tem erros de digitação ou de 
português e, ainda, conferir as 
datas de publicações são alguns 
dos passos indicados por vários 
especialistas no assunto para 
tentar identifi car as fake news. 

Mas em todos esses casos, o 
sucesso é sempre resultante da 
intensidade de um aspecto: o 
olhar atento de quem consome 
a informação. Oras, há décadas 
que dicas de segurança percor-
rem e-mails, sites e milhares de 
materiais de alertas impressos 
de bancos e de instituições de 
segurança digital sobre como não 
cair em armadilhas de ladrões e 
estelionatários. 

Sempre confi ra quem envia as 
mensagens, analise o texto para 
verifi car se há erros de formata-
ção ou de língua, e por aí vai. As 
regras de precaução são quase 
as mesmas, mas no fi m o efeito 
prático é pouco resultante. Veja, 
não signifi ca que não são válidas, 
mas a cultura de avaliação de 
risco e análise de segurança na 
rede não está instalada de fato em 
nossa formação de base.

Isso mesmo. É na formação 
educacional que podemos en-
contrar uma série de etapas que 
colaboram para desembocar na 
cultura do aprendizado digital e 
da linguagem que fortalecem as 
formas de encontrar informação 
de qualidade em meio a um mar 
de dados. Ou seja, muito mais que 
culpar a tecnologia, é a forma de 
uso que devemos responsabili-
zar. Dar subsídios para que as 
pessoas possam se orientar na 
rede e conseguir sua autonomia 
na navegação é o que se propõe 
com uma educação digital.

Um primeiro ponto a se con-
solidar é o conhecimento dos 
aparatos tecnológicos. Aqui 
escolas particulares e boa parte 
das escolas da rede pública mu-
nicipal e estadual — ao menos se 
colocarmos em evidências as ca-
pitais — cumprem os requisitos, 
mesmo que superfi cialmente. A 
formação tecnológica é o alicerce 
desse processo e introduz os 
estudantes a um universo sob 

orientação da própria escola. Dá 
um signifi cado didático formativo 
ao aparelho.

Um segundo passo seria a 
linguagem de navegação. E aqui 
podemos tanto imaginar a lingua-
gem das pessoas que navegam, a 
forma do texto, da arquitetura da 
informação, quanto a linguagem 
da máquina. Ultrapassar o design 
da página e ler os códigos que 
sustentam cada base de dados e 
que liga os mares de informações 
são os itens que restam para o 
futuro. 

A linguagem de programação 
logo será básica e introdutória 
para conhecer a rede e os compu-
tadores. Conhecer a linguagem 
é obter as ferramentas para 
entender o desvio de padrão e 
as armadilhas contidas no código. 
Uma terceira etapa é a criação e 
o fortalecimento de dispositivos 
legais de repressão, de respon-
sabilização e de criminalização. 
Enquadrar e tipifi car de forma 
clara a criação e o comparti-
lhamento de fake news fornece 
ferramentas para os próximos 
passos, que são a fi scalização e a 
repressão ao boato e às notícias 
falsas. 

Considerando o impacto ne-
gativo que elas podem ter para 
o regime democrático e para a 
segurança de dados dos cida-
dãos, um rol de penalidade e uma 
fi scalização efetiva são necessá-
rias. Por fi m, é de se esperar que 
a última etapa seja a da cultura 
da criminalização e repreensão 
da criação e compartilhamento 
de notícias falsas. 

Uma vez instaurada a cultura 
de reconhecimento e de combate 
logo na formação inicial, fi ca 
insustentável manter práticas 
demagógicas como as encon-
tradas em instâncias superiores 
judiciais e políticas, em que fi gu-
ras que ou se benefi ciam das fake 
news ou são compartilhadoras 
contumazes de notícias falsas 
colocam-se como baluartes da 
moralidade no combate à de-
sinformação. 

O hábito e a institucionalização 
da cultura de investida podem 
resultar em ações individuais res-
ponsáveis e diárias, quer seja pelo 
espírito cidadão, quer seja pelas 
penas e pelos constrangimentos 
sociais e legais. Trazendo para a 
base educacional a preocupação 
com a informação de qualidade, 
é possível dar subsídios para 
que cada indivíduo possa se 
orientar e avaliar os riscos da 
sua navegação. 

Terceirizar essa educação, pos-
tergá-la para o começo da vida 
adulta ou relegar seu aprendiza-
do a um conhecimento técnico 
voltado para o mercado são erros. 
Quanto antes o conhecimento se 
estabelecer e a familiaridade com 
a linguagem se fi zer presente, 
maior será a capacidade de 
perceber que existe um ato de 
responsabilidade no comparti-
lhamento da informação. 

(*) - É professor nos cursos 
de Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário 
Internacional Uninter. 

Por uma educação digital 
contra as fake news
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Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão 
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

Com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (Duas) Séries, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 3ª Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries,
para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os titulares das debêntures emitidas no âmbito da Emissão
(“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 
 05 de novembro de 2019, às 14 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício 
Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais
medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e conforme as disposições das cláusulas
4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal para auxílio na condução do processo
de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando à proteção da comunhão dos
debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito representado pelas Debêntures ter 
sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação Judicial Grupo ODB; 
(v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos necessários à celebração das deliberações
ocorridas nesta assembleia; e (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao: (1) Contrato de Suporte 
de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte de Acionistas para 
Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de Cessão Fiduciária
de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (4) Contrato de Penhor
de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de Compartilhamento de Garantias
e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e
Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Duas Séries, da 
Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A. A comprovação da condição de debenturista poderá
ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade,  
extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de
constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos 
documentos societários, na sede social da Emissora, acima mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da realização da assembleia. São Paulo, 18 de outubro de 2019. 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária do
Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 29 de outubro de
2019, às 09 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, localizada na Av. Brigadeiro Luís An-
tonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do
Dia: (i) Nos termos do Artigo 12, inciso (x), do Estatuto Social e do artigo 59, caput, da Lei nº 6.404, de
15 de dezembro de 1976, conforme alterada, deliberar sobre a realização da 1ª Emissão de Debêntu-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional (“Debêntures”), para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribui-
ção, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“CVM”) (“Emissão” e “Oferta Restrita”, respectivamente); (ii) deliberar pela autoriza-
ção expressa para que a diretoria e os representantes legais da Companhia pratiquem todos e quais-
quer atos e adotem todas as medidas necessárias à: (a) formalização, efetivação e administração das
deliberações tomadas na Assembleia para a emissão das Debêntures, bem como a assinatura de to-
dos e quaisquer instrumentos, contratos e documentos relacionados à Emissão e a Oferta Restrita,
incluindo, mas não se limitando, a celebração da Escritura de Emissão das Debêntures e do Contrato
de Distribuição das Debêntures; (b) formalização e efetivação da contratação de todos os prestadores
de serviços relacionados à Emissão, tais como o coordenador líder, os assessores legais, o escritu-
rador, o banco liquidante, o agente fiduciário, a B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão - Segmento CETIP
UTVM (“B3”), dentre outros, podendo, para tanto, negociar e assinar os respectivos instrumentos de
contratação e eventuais alterações; (iii) ratificar os atos já praticados por seus diretores e/ou represen-
tantes legais da Companhia neste sentido relativo aos documentos aqui descritos, bem como aprovar a
celebração de aditamentos aos documentos da Emissão e da Oferta Restrita, independentemente de
qualquer aprovação adicional, (a) para refletir o resultado do procedimento de coleta de intenções de
investimento, a ser organizado pelo coordenador líder para a definição da definição da taxa final dos
juros remuneratórios das Debêntures; (b) em virtude da necessidade de atendimento de exigências da
B3, da CVM, da ANBIMA, ou em consequência de normas legais regulamentares; (c) para correção de
erros grosseiros, tais como, de digitação ou aritméticos; e/ou (d) para atualização dos dados cadastrais
das partes, tais como alteração na razão social, endereço e telefone, entre outros, se necessário. Par-
ticipação na Assembleia: Os acionistas, para participar da presente Assembleia, devem apresentar
declaração emitida pela instituição prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição
custodiante, com a quantidade de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois)
dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordiná-
rias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde que cum-
pram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.

São Paulo, 21 de outubro de 2019. Ricardo Isaac Catran - Presidente.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0112266-62.2007.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Rubens Pedreiro Lopes, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber ao Benedito Manoel de Resende, CPF 188.011.248-56, que lhe foi pro 
posta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos Imob. 
Ltda. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Intimação, 
por Edital, da penhora efetuada sobre os direitos que o executado detém sobre o imóvel Lote nº 03 
da quadra "CZ" do Loteamento denominado "Terras de Santa Cristina - Gleba V", situado no períme 
tro urbano de Paranapanema, da Comarca de Avaré-SP, registrado junto ao Cartório de Registro de 
Imóveis, Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Avaré-SP, matriculado 
sob nº 13.345 - Livro nº 02-Registro Geral-registro nº 05 e da Avaliação no valor de R$ 40.000,00 
(19/07/2018), para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, independentemente de nova penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios 
autos, sua impugnação, nos termos do artigo 525 do CPC. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 30 Dias. Processo Nº0005074-74.2019.8.26.0291 O(A)MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Jaboticabal, Estado de SP, Dr(a)Eduardo Alexandre Young Abra hão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Mário Ito Júnior, CPF 045.237.086-81,com o endereço nos autos: à 
Rua Gabriela Teixeira de Vasconcelos, 53, Vila Nunes, CEP 37810-000, Guaranesia - MG que por 
este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP-Centro de Gestão 
de Meios de Pagamento S.A; CNPJ-04.088.208/0001-65. 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$ 12.263,71( atualizada até 01.09.2019), 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.  

SANTO ANTÔNIO ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A

A Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), na qualidade de Agente Fiduciário da 2ª Emissão de
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão e “Emissora”), convoca os titulares das 
debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas” e “Debêntures”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 05 de novembro de 2019, às 10 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth 
Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte
Ordem do Dia: (i) avaliação de eventuais medidas a serem tomadas, considerando o pedido de Recuperação Judicial do Grupo Odebrecht, e
conforme as disposições das cláusulas 4.6.1, 4.6.2, 4.6.3, e 5.1, alíneas “m”, “n” e “y” da Escritura de Emissão; (ii) contratação de assessor legal
para auxílio na condução do processo de Recuperação Judicial do Grupo ODB; (iii) ratificação dos atos praticados pelo Agente Fiduciário visando
à proteção da comunhão dos debenturistas, conforme determina os artigos 11 e 12 da Instrução CVM nº 583, tendo em vista o crédito 
representado pelas Debêntures ter sido listado na Recuperação Judicial Grupo ODB; (iv) medidas a serem tomadas no âmbito da Recuperação
Judicial Grupo ODB; (v) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, pratiquem todos os atos necessários à 
celebração das deliberações ocorridas nesta assembleia e; (vi) celebração, pelo Agente Fiduciário, em conjunto com a Emissora, de aditivos ao:
(1) Contrato de Suporte de Acionistas e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado; (2) Contrato de Suporte
de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; (3) Contrato de 
Cessão Fiduciária de Direitos, Administração de Contas e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado;  
(4) Contrato de Penhor de Ações de Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado; e (5) Contrato de
Compartilhamento de Garantias e Outras Avenças, celebrado em 12 de março de 2009 e posteriormente aditado, a fim de incluir a Pentágono
S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários como Agente Fiduciário da 1ª Emissão Privada de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, em Duas Séries, da Espécie com Garantia Real e com Garantias Adicionais da Santo Antônio Energia S.A. A comprovação da
condição de debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de
documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela instituição
depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento 
de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, acima mencionada, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes da realização da assembleia. São Paulo, 18 de outubro de 2019. 

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários - Agente Fiduciário

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002041-33.2018.8.26.0505 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, Dr(a). Sidnei Vieira da Silva, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Tatiane Cristina Ghezzi Frezarin, CPF/MF 324.292.618-80, que 
Paulista Invest Fomento Mercantil Ltda, lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 6.909,23, 
referente aos cheques devolvidos e não pagos. Estando a Ré em lugar ignorado, foi deferida sua 
citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o débito ou embargue a 
ação, ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Ribeirão Pires, aos 14 de outubro de 2019. 

Edital de Intimação Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0005676-18.2019.8.26.0048 O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Atibaia, Estado de SP, Dr. Rogério A. Correia Dias, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a(o) Tracargo Transporte e Logistica Ltda, CNPJ 11.044.093/0001-72, com endereço à 
Rua Doutor Edgar Ariani, 26, Vila Estanislau, CEP 13023-440, Campinas - SP que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por CGMP - Centro de Gestão de Meios 
de Pagamento S.A.. 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 179.342,11, 
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.  
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Durante três dias, mem-
bros da academia, pro-
fi ssionais do mercado 

e lideranças do agronegócio 
estiveram reunidos no Esal-
qshow – Fórum de Inovação 
para o Agronegócio Sustentá-
vel, com o objetivo de estreitar 
e fortalecer cada vez mais a 
relação entre universidades e 
demais elos do segmento. O 
evento, realizado na Esalq/USP, 
em Piracicaba, proporcionou 
mais de 24 horas de conteúdo, 
contou com a presença de 112 
painelistas, além de 65 expo-
sitores na Feira de Inovação e 
Tecnologia.

Para o presidente do Conse-
lho Consultivo do Esalqshow, 
Luiz Carlos Corrêa Carvalho, 
o evento reafi rma o papel de 
ser um agente de ligação entre 
as esferas do setor, além de se 
tornar um fórum permanente 
para debater sobre os profi ssio-
nais do futuro. “Estamos muito 
contentes com os resultados 
desse evento, que é o show do 
agro. Tivemos a presença de 

Esalqshow uniu agronegócio e esboçou o 
panorama para os profi ssionais do futuro
Tivemos a presença de todos os atores, das cadeias produtivas, das universidades, do mundo produtor 
e institutos de pesquisa

Presidente do Conselho Consultivo do Esalqshow, 

Luiz Carlos Corrêa Carvalho.

todos os atores, das cadeias 
produtivas, das universidades, 
do mundo produtor e institutos 
de pesquisa”.

O diretor da Esalq/USP, pro-
fessor Durval Dourado Neto 

salienta que um dos enfoques 
do Esalqshow foi a inovação 
e o empreendedorismo como 
objetivos maiores. “Nosso papel 
é melhorar e agregar valor a 
tudo que produzimos no setor 

agrícola para que em última 
instância melhore a vida das 
pessoas. Um dos destaques 
foi o estreitamento da nossa 
relação com a China Agriculture 
University. Pudemos debater as 
relações de cooperação na área 
de agricultura, além de ouvir as 
demandas no que diz respeito 
à formação do profi ssional do 
futuro”, ressaltou. 

O evento foi encerrado com 
um painel temático sobre o 
profissional do futuro, que 
abordou as visões da academia 
e do mercado. Segundo o dire-
tor da Esalq/USP, o momento 
é de fazer um diagnóstico e 
um prognóstico para o futu-
ro. “Qual é a nossa grande 
preocupação? Defi nir o que 
temos que fazer agora para 
não perdermos o bonde da 
história em termo de formação 
do profissional do futuro”. 
Dourado completou abordan-
do a responsabilidade social 
da universidade em formar 
pessoas para melhorar a vida 
do cidadão comum brasileiro.

Um incêndio atingiu ontem 
(21) o Cavallerizza Reale, 
um complexo arquitetônico 
histórico localizado no centro 
de Turim, na Itália, e decla-
rado Patrimônio Mundial 
da Unesco. O fogo começou 
pouco antes das 8h locais 
(3h no horário de Brasília) e 
rapidamente cobriu o telhado 
do edifício. Diversos homens 
do Corpo de Bombeiros par-
ticiparam da operação. Até o 
momento, não há relatos de 
feridos no incêndio.

As causas do incêndio no 
Cavallerizza Reale ainda são 
desconhecidas. De acordo 
com as autoridades, as cha-
mas envolveram os antigos 
estábulos do local, chamados 
“Le Pagliere”, onde atualmen-
te existem armazéns. Além 
disso, a área era utilizada por 
membros de centros sociais.

“O incêndio poderia ter cau-
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Incêndio atinge edifício histórico de Turim, na Itália
sado muito mais danos. Temos 
que agradecer o comprome-
timento dos bombeiros se o 
Auditorium Rai e o Archivio 
não foram afetados pelas cha-
mas. O impacto foi reduzido e 
o fogo foi domado. Dói ver um 
prédio histórico em chamas, 
agora é muito cedo para fazer 
outras avaliações. Haverá in-
vestigações sobre as causas. 
Está claro que o Cavallerizza 
não pode ficar assim”, disse 
a prefeita de Turim, Chiara 
Appendino.

O complexo estava abando-
nado e alguns de seus espaços 
foram ocupados. De acordo 
com Appendino, a cidade 
vinha realizando um estudo 
para revitalizar o local e apro-
veitar melhor a área. O chefe 
de segurança da Defesa Civil 
de Turim, Claudio Palomba, 
declarou que a área afetada 
pelo incêndio foi “apreendi-

Cavallerizza Reale é declarado patrimônio mundial da Unesco.

da” e celebrou a rápida ação 
dos bombeiros para conterem 
o fogo.

O Cavallerizza Reale foi 
projetado em 1740 pelo 
arquiteto Benedetto Alfieri 
(1699-1767) e era utilizado 
principalmente para exercí-

cios equestres. O complexo 
foi afetado por um outro in-
cêndio em 2014 e chegou até 
a ser bombardeado em 1943, 
durante a Segunda Guerra 
Mundial. O local foi declarado 
Patrimônio Mundial da Unes-
co em 1997(ANSA).

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/10/2019 às 08h55/2º Público Leilão: 31/10/2019 às 11h00

HENRI ZYLBERSTAJN
BANCO INTER 

S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 400.415,58 (Quantrocen-
tos Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Oito Centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 187.440,51 
(Cento e Oitenta Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Cinquenta e Um Centavos). 
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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

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: LUCAS CRIZAN XAVIER, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/06/1996, op-
erador de empilhadeiras, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Ademilton Arruda Xavier e de Gislene Crizan; A pretendente: ELIZANGELA 
CRISTIANO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 14/06/1996, auxiliar operacional, nat-
ural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Cristiano de Aquino e de Helena Ana da Silva.

O pretendente: IGOR ROMUALDO SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/07/1997, 
auxiliar operacional, natural de Uberlândia - MG, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Pedro Carlos Leandro de Souza e de Maria Aparecida Romualdo Souza; 
A pretendente: ADRIANNE LAIANE MARTINS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 
16/10/1997, do lar, natural de Catende - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Ivaldo Martins da Silva e de Lucicleide Maria da Silva.

O pretendente: LUCAS MAINETI OCCHIPINTI, brasileiro, solteiro, nascido aos 31/10/1992, 
engenheiro eletricista, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Andre Luis Occhipinti e de Miriam Carla Maineti Occhipinti; A 
pretendente: ANDREZA FELIX DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 24/11/1995, en-
genheira civil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Flavio Felix da Silva e de Rayner Lourdes Pinto da Silva.

O pretendente: MARCOS JOSÉ DA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 13/09/1990, 
faturista, natural de Caruaru - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Maria Costa e de Maria José da Costa; A pretendente: MONIQUE ELLEN MARCILIO 
MARIA, brasileira, solteira, nascida aos 08/03/1993, bancaria, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Dorgival da Silva Maria e 
de Silvana Aparecida Marcilio Maria.

O pretendente: GILMAR SOARES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 07/11/1994, 
açougueiro, natural de Buíque - PE, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Benedito Rodrigues e de Creusa Soares Rodrigues; A pretendente: GISLAINE 
ALVES DE LIMA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 29/05/1990, babá, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis 
Alves da Silva e de Rosa Alves de Lima Silva.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO VITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/01/1974, 
operador de máquina, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Leonel Vito e de Marentina Aparecida Vito; A pretendente: RENILDA 
OLIVEIRA SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 06/04/1982, auxiliar de limpeza, natural 
de Jitaúna - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubens Nascizo 
Santos e de Maria da Gloria Santos de Oliveira.

O pretendente: MÁRCIO ROBERTO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 06/06/1981, 
funcionário público, natural de Brasília - DF, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Maria de Fátima e Silva; A pretendente: GEISA CARLA CRUZ DE SOUZA, 
brasileira, solteira, nascida aos 05/08/1988, auxiliar de cozinha, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Souza e de Nilza 
Mota Cruz de Souza.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE GARCIA CRUZ, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/10/1992, técnico de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Berguem Matos Cruz e de Elizangela Cone Garcia; A preten-
dente: TAIANA TAVARES DA SILVA SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 16/01/1997, 
cuidadora de idosos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Tatiana Tavares da Silva Souza.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DOMINGOS DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 07/11/1959, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisca Domingas da Silva; A pretendente: MARIA 
CRISTINA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 20/08/1967, aposentada, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Geralda 
dos Santos.

O pretendente: JOSÉ RODRIGO DA CONCEIÇÃO ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 19/11/1980, auxiliar de limpeza, natural de Conde - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Tânia da Conceição Almeida; A pretendente: CRISTIANE 
DOS SANTOS QUEIROZ, brasileira, solteira, nascida aos 29/06/1991, do lar, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ardinho de Queiroz 
e de Maria de Lourdes dos Santos.

O pretendente: MAIQUE ALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 15/02/1983, 
eletricista, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Manoel Adelino da Silva e de Maria Paulino Alves; A pretendente: MARIA DAS VITÓRIAS 
COSMO DE ALBUQUERQUE, brasileira, divorciada, nascida aos 18/06/1977, cabeleireira, 
natural de Pilões - PB, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cosmo.

O pretendente: WILLIAN RIBEIRO MENEZES, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/09/1994, 
garçom, natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de José Hilton Teles Menezes e de Heliene Ribeiro Moreira; A pretendente: DARA 
BISPO SILVA SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 31/05/1996, vendedora, natural de 
Cachoeira - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Pereira 
de Souza e de Lucidalva Bispo Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ALVES DO NASCIMENTO, brasileiro, divorciado, 
nascido aos 13/06/1982, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Nascimento e de Regina Alves do Nascimento; A 
pretendente: PAOLA SABINO DO NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1993, 
vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Paulo Roberto do Nascimento e de Suely Moura Sabino.

O pretendente: CLAUDEMIRO EPIFANIO DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 14/04/1966, zelador, natural de Coaraci - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Modesto Epifanio de Oliveira e de Celina Farias dos Santos; A pretendente: 
MAURICÉLIA DO NASCIMENTO SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 11/07/1981, 
do lar, natural de Teresina - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Domingos Rodrigues dos Santos Filho e de Albertina do Nascimento Santos.

O pretendente: CARLOS ALMEIDA, brasileiro, solteiro, nascido aos 24/05/1979, professor, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Aelsio 
Almeida e de Ivonete Alvarenga Almeida; A pretendente: CAMILA PATRICIA MILANI, brasileira, 
divorciada, nascida aos 07/09/1977, professora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos Milani e de Maria Helena da Silva Milani.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 14/02/1984, 
auxiliar de cozinha, natural de Nova Cruz - RN, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de João Batista Hermínio da Silva e de Maria do Socorro da Silva; A pretendente: 
YOLANDA COSTA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 19/02/1992, do lar, natural de 
Santo Antônio - RN, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio 
Costa da Silva e de Severina Alexandre da Silva.

O pretendente: MAURO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 26/09/1968, 
técnico eletrônico, natural de Santa Mônica - PR, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Miguel Ferreira da Silva e de Irene Fecundes da Silva; A pretendente: 
TATIANE DE MACÊDO SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/07/1988, cuidadora de 
idosos, natural de Tobias Barreto - SE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Domingos Bispo dos Santos e de Maria Julia Rodrigues de Macêdo.

O pretendente: MAICO GOMES MENDONÇA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/08/1992, 
pintor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Gilvan Ferreira Mendonça e de Eliete Gomes da Silva; A pretendente: BIANCA DA COSTA 
DE PAULA, brasileira, divorciada, nascida aos 21/04/1994, vendedora, natural de Diadema 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Denaide de Paula e de 
Luzia da Costa da Paula.

O pretendente: FRANCISCO CLEITON SOARES GUARIM, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/12/1986, carpinteiro, natural de Crateús - CE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Gerardo Alves Guarim e de Maria Soares Guarim; A pretendente: 
LUSSINEIDE BRITO DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 25/10/1980, do lar, 
natural de Barra do Rocha - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Ilton Brito dos Santos e de Maria Anizia Santana.

O pretendente: WÍLTON NERES DOS SANTOS LEITE, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/08/1993, vendedor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Neres Carlos Gomes Leite e de Maria Aparecida dos Santos; A pretendente: 
ARIANI LIMA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 17/03/1994, analista fi nanceira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arimar 
Ferreira e de Eliene de Lima Ferreira.

O pretendente: DELSON PEREIRA DE SOUZA, brasileiro, divorciado, nascido aos 19/08/1960, 
motorista, natural de São José do Divino - MG, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Clemente Pereira dos Santos e de Serafi na Pereira Sandes; A pretendente: MERES 
PANTOJA BRAGA, brasileira, divorciada, nascida aos 29/12/1969, de serviços domésticos, 
natural de Breves - PA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
de Souza Braga e de Maria Pantoja Braga.

O pretendente: NAILTON SANTOS OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/10/1975, 
zelador, natural de Eunápolis - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Valter Alves de Oliveira e de Dinay Marques dos Santos Oliveira; A pretendente: MISLENE 
RODRIGUES MAIA, brasileira, solteira, nascida aos 26/07/1981, do lar, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Augusto Soares Maia 
e de Maria Rodrigues de Jesus.

O pretendente: ALMIR MENDES SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 20/02/1981, saladeiro, 
natural de Manoel Vitorino - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Francisco de Souza e de Maria Mendes de Souza; A pretendente: ANTONIA JANAINA 
DE ASSUNÇÃO, brasileira, solteira, nascida aos 12/06/1989, cozinheira, natural de Piripiri - PI, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisca Maria de Assunção.

O pretendente: MURILO LUASSES GONÇALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/02/1992, 
funileiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Cesar Xavier Gonçalves e de Alcione Aparecida Luasses; A pretendente: ROSENARIA MELO 
DOS SANTOS, brasileira, divorciada, nascida aos 10/06/1984, de serviços domésticos, natural 
de Jequié - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Januario 
dos Santo e de Antoniêta Melo dos Santos.

O pretendente: RENAN PESSÔA DE BRITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/11/1987, 
analista de Sistemas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio de Brito e de Maria de Fatima Pessôa de Brito; A pretendente: 
THAIS FERNANDA SILVA DE HARO, brasileira, divorciada, nascida aos 26/04/1992, servidora 
pública, natural de Ubiratã - PR, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Valdecir Rodrigues de Haro e de Rita Cicera da Silva de Haro.

O pretendente: PAULO SERGIO DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/04/1984, 
radialista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Paulo Gomes de Oliveira e de América Pereira de Oliveira; A pretendente: REGINA CELY 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 31/05/1985, cortadora textil, natural de Triunfo - PE, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bento da Silva e de Joana 
Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ DILSON FERREIRA SANTANA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/10/1972, segurança, natural de Itambé - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Teotônio Lira Santana e de Maria Ferreira de Jesus; A pretendente: MARIA 
DE FÁTIMA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 05/12/1973, natural de Marabá 
- PA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio José dos Santos 
e de Aurenita Felix dos Santos.

O pretendente: RODOLFO WESCLEY DE CARVALHO THIMOTEO, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 22/02/1991, segurança, natural de Bebedouro - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ismair Thimoteo e de Maria Aparecida de Carvalho Thimoteo; A 
pretendente: JÉSSICA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 03/08/1990, bancária, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauricio 
Antonio dos Santos e de Genoveva dos Santos.

O pretendente: MARCO AURELIO FRANCOTTI, brasileiro, divorciado, nascido aos 30/09/1975, 
técnico contábil, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Carlos Roberto Francotti e de Ana dos Anjos Francotti; A pretendente: VANESSA DA 
SILVA SOUSA, brasileira, solteira, nascida aos 15/02/1983, balconista, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria das Dores da Silva Sousa.

O pretendente: GILVAN JORGE COSTA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/09/1987, azulejista, natural de Bequimão - MA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João da Cruz Gusmão Rodrigues e de Jacira Maria Costa Rodrigues; A 
pretendente: CLAUDIA MARIA BARBOSA, brasileira, solteira, nascida aos 09/02/1985, de 
serviços domésticos, natural de Cururupu - MA, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Antonia Barbosa Silva.

O pretendente: ANDERSON LUIZ DA SILVA SANTOS, brasileiro, divorciado, atendente, 
nascido aos 25/07/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Roberto Santana Santos e de Maria Aparecida da Silva; A pretendente: 
JULIANA RENATA DINIZ, brasileira, solteira, nascida aos 02/02/2000, de serviços domésticos, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Antonio Diniz e de Rosaria de Lourdes da Silva.

O pretendente: CARLOS AILTON AGUIAR DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/04/1984, assistente paralegal, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademar José da Silva e de Carlucia Costa Aguiar; A 
pretendente: KELLY ANDRADE MARTINS, brasileira, solteira, nascida aos 08/07/1990, 
secretária, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de João Miguel Gomes Martins e de Lucia Aparecida de Andrade Martins.

O pretendente: RODOLFO OLIVEIRA FERREIRA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 30/01/1993, motofretista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivaldo Dionisio Rodrigues e de Meire Oliveira 
Ferreira; A pretendente: THAILANE ANDRADE DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 14/07/1993, agente de atendimento, natural de Jequié - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Moraes de Oliveira Filho e de 
Marcia Andrade.

O pretendente: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
06/12/1972, operador de balancinho, natural de São Lourenço da Mata - PE, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Correia dos Santos e de Maria 
José Carneiro dos Santos; A pretendente: ROMILDA TAVARES DE SOUSA, brasileira, 
solteira, nascida aos 17/04/1984, de serviços domésticos, natural de São Lourenço da 
Mata - PE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ramiro Ferreira 
Tavares e de Maria das Graças de Sousa.

O pretendente: THIAGO SARKISOFF PAIVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 17/12/1988, 
contador, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Francisco de Assis Paiva Junior e de Marcia Alexandrovna Sarkisoff  Paiva; A 
pretendente: SARA SOUSA DE MORAIS, brasileira, solteira, nascida aos 03/11/1992, 
analista administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de William Lourenço de Morais e de Valberlene Liberalino de Sousa.

O pretendente: CASSIANO PONTES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
26/06/1988, cobrador de transporte coletivo, natural de Goiana - PE, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos José Pontes Lourenço da Silva 
e de Mirian Maria da Silva; A pretendente: EVELLIN SOARES PEREIRA, brasileira, 
solteira, nascida aos 10/07/1995, administradora de empresas, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Zinaldo Andre Pereira 
da Silva e de Maria Cristina Soares Barreto.

O pretendente: MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 25/08/1965, barracheiro, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Genesio Florencio do Nascimento e de Alcina Ramos da 
Silva; A pretendente: SELIZETE FRANCISCA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 21/02/1969, do lar, natural de Jaú, Potunduva - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Francisco da Silva e de Josefa Firmino Branco.

O pretendente: ADILSON DA SILVA LUCAS, brasileiro, solteiro, nascido aos 05/12/1989, 
vidraceiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Darcy Barbosa Lucas e de Maria Genessi da Silva Lucas; A pretendente: 
SIMEIA GONÇALVES QUEIROZ, brasileira, solteira, nascida aos 13/01/1994, do lar, 
natural de Carinhanha - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Terezinha Gonçalves Queiroz.

O pretendente: GUSTAVO DE LIMA AVELINO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/06/1996, técnico de telecomunicações, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Silvano Ferreira Avelino e de 
Cicera Gonzaga de Lima; A pretendente: LUANA DA ENCARNAÇÃO DOS SANTOS, 
brasileira, solteira, nascida aos 22/07/1996, atendente, natural de Simões Filho - BA, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Sousa dos Santos 
e de Valdirene Alves da Encarnação.

O pretendente: DANIEL RAMOS CAVALCANTI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/09/1996, auxiliar de serviços gerais, natural de São Paulo - SP, residente e domicili-
ado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Tenorio Cavalcanti e de Cicera de 
Moura Ramos Cavalcanti; A pretendente: JULIANE KASHIMA SAKAGUCHI, japonesa, 
solteira, nascida aos 26/06/1998, vendedora, natural de Nagoya - Japão, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alexandre Sakaguchi e de Alessandra 
Aparecida Kayoko Kashima.

O pretendente: MANOEL DOS SANTOS BISPO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/02/1969, funcionário público, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauricio Alexandre Bispo e de Severina dos Santos 
Bispo; A pretendente: WYRAJANE GONÇALVES DE MELO, brasileira, divorciada, 
nascida aos 03/11/1966, assistente de biblioteca, natural de Recife - PE, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Gonçalves de Araujo e de 
Iolanda Marta de Santana.

O pretendente: BRUNO FERNANDES VASAMI, brasileiro, solteiro, nascido aos 
05/03/1996, professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Vasami e de Viviana Betim Fernandes Vasami; A 
pretendente: BEATRIZ DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 13/03/1998, 
auxiliar de consultório odontológico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Henrique de Oliveira e de Cláudia Regina 
Melado de Oliveira.

O pretendente: MARCÍLIO CASSIMIRO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
27/11/1991, carpinteiro, natural de Seabra - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Souza Sobrinho e de Raimunda de Souza Cas-
simiro; A pretendente: EDILAINE ALVES DE SOUZA, brasileira, solteira, nascida aos 
04/01/1994, backoffi  ce, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edmundo Alves de Souza e de Elva Alves de Souza.

O pretendente: ERICO VIEIRA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/03/1991, promotor de vendas, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Lima dos Santos e de Ana Vieira dos Santos; A 
pretendente: TALITTA CRISTINA DE OLIVEIRA JOSÉ, brasileira, solteira, nascida aos 
09/05/1992, revisora de textos, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro de Oliveira José e de Sonia Maria da Silva José.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
21/12/1990, motorista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Alves de Oliveira e de Santa Vieira da Silva Alves; A pre-
tendente: SUSANA PATRÍCIA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/1989, 
frentista, natural de Piripiri - PI, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Eva Maria da Silva.
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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: ROBERTO SILVA GUEDES, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (09/07/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Roberto Severino Guedes e de Elizabeth Maria da Silva Guedes. 
A pretendente: ELOISA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar ad-
ministrativo, nascida em Camacan, BA, no dia (13/04/1992), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos de Oliveira e de Susana Lopes da Silva Oliveira.

O pretendente: JOSIVAN SOBREIRA BANDEIRA, estado civil solteiro, profi ssão car-
pinteiro, nascido em Jaguaribe, CE, no dia (02/04/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Bandeira da Silva e de Helena Alves Sobreira 
Bandeira. A pretendente: KAROLENE NUNES XAVIER, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Jaguaribe, CE, no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e oito (19/02/1978), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Domingos Xavier e de Maria Nunes Xavier.

O pretendente: RENAN DE FARIAS TIMOTIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista de 
aplicativo, nascido em Guarulhos, SP, no dia (04/04/1998), residente e domiciliado em Itaqua-
quecetuba, SP, fi lho de Elias Timotio e de Sônia Severina de Farias Timotio. A pretendente: 
VITORIA LARISSA OLIVEIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
cobrança junior, nascida nesta Capital, SP, no dia (09/11/1998), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Gomes de Almeida e de Ana Lucia de Oliveira.

O pretendente: JONATHAN BARBOSA DE LIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logistica, nascido nesta Capital, Jardim América, SP, no dia (14/02/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Lira Filho e de Judiclei Barbosa 
Sena de Lira. A pretendente: CAROLINE LEAL MACHADO, estado civil solteira, profi ssão 
faturista, nascida nesta Capital, SP, no dia (13/09/1996), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cosme Damião Sousa Machado e de Isabel Leal da Silva Machado.

O pretendente: JÉFFERSON MARQUES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão co-
merciante, nascido nesta Capital, SP, no dia (14/05/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Manoel Barbosa e de Ivani Santana Marques 
Barbosa. A pretendente: SHIRLEY SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão trainne, 
nascida em Santo André, SP, no dia (06/04/1997), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Nilton José da Silva e de Benedita Silva Sousa.

O pretendente: JURACI SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Brotas de Macaúbas, BA, no dia (05/05/1979), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Júlio Soares de Oliveira e de Ana Maria de Oliveira. A pre-
tendente: RÉGIA MARIA CABRAL, estado civil solteira, profi ssão empregada doméstica, 
nascida em Santa Cruz, RN, no dia (03/02/1967), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Pereira Cabral e de Elena Pereira Cabral.

O pretendente: FELIPE CUNHA CANDIDO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão eletri-
cista, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (22/11/1995), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Gomes Alves e de Marina 
de Fatima Cunha Candido. A pretendente: SARAH NATHALY PALMA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/12/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo da Silva e de 
Marcela Del Carmen Palma Munoz Silva.

O pretendente: RENATO JOSÉ DAS VIRGENS, estado civil solteiro, profi ssão meta-
lúrgico, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/11/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José das Virgens e de Joana das Virgens. 
A pretendente: OLIVIA ALMEIDA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Cajamar, SP, no dia (05/03/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Adilio de Carvalho e de Odete Dias Almeida de Carvalho.

O pretendente: JOÃO ALVES DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Catolé do Rocha, PB, no dia (20/02/1972), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves de Sousa e de Alzira Maria do Amor Divino. 
A pretendente: EDILEUZA VIEIRA DE SÁ, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em Catolé do Rocha, PB, no dia (07/06/1972), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vieira de Sá e de Maria 
Gomes de Farias.

O pretendente: GIVANILDO MACIEL ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão instalador, nascido nesta Capital, Subdistrito Nossa Senhora do Ó, SP, no 
dia (12/01/1977), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Da-
mião Alves dos Santos e de Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: VALDINEIA 
FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cianorte, 
PR, no dia (09/07/1984), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdemar Ferreira de Souza e de Vera Lucia de Souza.

O pretendente: FRANCISCO JOSÉ FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado, nascido em Monte das Gameleiras, RN, no dia (03/04/1976), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Fernandes e de Josefa 
Galdino Fernandes. A pretendente: LUCIANA ESTEVÃO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Mari, PB, no dia (27/11/1978), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Estevão da Silva e de Severina Estevão.

O pretendente: RICARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (01/01/1967), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Augusto da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A pretendente: 
MARIA LUCIA MOREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Jussara, BA, no dia (22/05/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Moreira da Silva e de Isabel Pereira da Silva.

O pretendente: JOÃO MARCOS CAIRES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de transporte, nascido em Macarani, BA, no dia (23/06/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Lacerda Silva e de Marinalva Almeida 
Caires. A pretendente: TATIANA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente 
de saúde, nascida nesta Capital, SP, no dia (24/02/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isnaldo José da Silva e de Luciana Gomes da Silva.

O pretendente: WESLAY WELTER SILVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão profes-
sor, nascido em Mauá, SP, no dia (01/11/1983), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Gayber Silvio Silveira e de Cleide Rosa dos Anjos. A pretendente: 
TAINARA GOMES DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em Sarandi, PR, no dia (11/06/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Gomes de Moraes Filho e de Maria Madalena Dutra de Moraes.

O pretendente: RAUL SANDIM GOMES NETTO, estado civil solteiro, profi ssão ad-
minsitrador de empresas, nascido em Itararé, SP, no dia (26/12/1990), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Sandim Gomes e de Emilia 
Horochk Gomes. A pretendente: CAMILA MESSIAS DIORIO, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia (09/12/1987), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Benedito Diorio e 
de Neusa Messias.

O pretendente: MAURICIO MAXIMINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
maquinista de testorização, nascido em Suzano, SP, no dia (14/03/1966), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Maximino da Silva e de 
Maria Benedita Modesto da Silva. A pretendente: EDLEUZA RODRIGUES, estado civil 
divorciada, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Aroeiras, PB, no dia (04/12/1973), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hilda Guilhermina da 
Conceição.

O pretendente: WESCLEY HONORATO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de manutenção, nascido em Jussara, BA, no dia (14/11/1982), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Honorato de Souza e de 
Edilza Araújo de Souza. A pretendente: AURELINA FERREIRA RIBEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Sento Sé, BA, no dia (25/09/1976), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Malaquias Ribeiro da Silva e de 
Maria Ferreira Aragão.

O pretendente: DIEGO FERREIRA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar administrativo, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia 
(29/02/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Airton 
Gomes dos Santos e de Rosângela Ferreira Gomes dos Santos. A pretendente: 
RAFAELA DE FREITAS FELISMINO, estado civil solteira, profissão auxiliar adminis-
trativo, nascida em Cajamar, SP, no dia (23/03/1994), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Vanderlei Felismino e de Geralda Alves de Freitas.

O pretendente: RICARDO ANTONIO PINHEIRO FILHO, estado civil solteiro, pro-
fissão assistente de implantação pleno, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no 
dia (22/12/1997), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Ricardo Antonio Pinheiro e de Ana Lucia Soria Pinheiro. A pretendente: MIRIAM 
JÔE DE MATOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão assistente costumer 
service, nascida em São Luís, MA, no dia (27/08/1999), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Erasmo Carlos Lima Nascimento e de Silmara 
Marques de Matos.

O pretendente: INÁCIO CALIXTO FERREIRA, estado civil viúvo, profissão agri-
cultor, nascido em Feira Nova, PE, no dia (18/01/1947), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antão Calixto Ferreira e de Josefa Severina 
da Conceição. A pretendente: JOSEFA VILAR DA ROCHA, estado civil divorcia-
da, profissão aposentada, nascida nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 
(12/07/1949), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Vilar da Rocha e de Josefa Maria da Rocha.

O pretendente: ANTONIO MAXIMO VASCONCELOS, estado civil viúvo, profissão 
mestre de obras/aposentado, nascido em Muzambinho, MG, no dia (17/05/1949), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cassiano Olinto 
Vasconcelos e de Maria Barbosa Vasconcelos. A pretendente: CLEIDE PIRES DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão balconista, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(14/10/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Estevam 
Aparecido da Silva e de Rosalina Custodio Pires da Silva.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA FLAUSINO, estado civil solteiro, profissão 
mecânico, nascido em Caieiras, SP, no dia (27/10/1991), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Expedito Batista Flausino e de Marta Pinheiro 
de Oliveira Flausino. A pretendente: GABRIELA DA SILVA SOUZA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Caieiras, SP, no dia (01/02/1996), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito Donizetti de Souza e 
de Rosangela Batista da Silva Souza.

O pretendente: WESLEY MAICON DA SILVA, estado civil solteiro, profissão soldador, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (13/10/1990), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Marcio Jose da Silva e de Nilza Maria da Silva. A pretendente: 
EVELIN OLIVEIRA DE BRITO, estado civil divorciada, profissão acessor I, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (10/10/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Nelcy Gomes de Brito e de Veralucia Oliveira de Brito.

O pretendente: ROMARIO ALCANTARA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
operacional, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia (30/06/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amaro Mariano da Silva e de 
Maria das Neves de Alcantara Silva. A pretendente: JENNIFER ALVES DE SOUZA 
COSTA, estado civil solteira, profissão operadora de telemarketing, nascida nesta 
Capital, SP, no dia (07/04/1996), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Alexsandro José de Souza Costa e de Maria Isabel Gomes Alves Costa.

O pretendente: WIDELFRANCES LIMA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Arapiraca, AL, no dia (11/07/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Wilson Francisco Lima e de Maria Bernadete Lima. A pre-
tendente: SILEIA DOS SANTOS MATOS, estado civil viúva, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em Arapiraca, AL, no dia (11/09/1982), residente e domiciliada 
em Franco da Rocha, SP, filha de João Alves de Matos e de Dirce dos Santos Matos.
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