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“Por vezes as pessoas 
não querem ouvir 
a verdade porque 
não desejam que as 
suas ilusões sejam 
destruídas”.
Friedrich Nietzsche (1844/1900)
Filósofo alemão
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O número de pontos 
críticos da malha ro-
doviária pavimenta-

da brasileira aumentou em 
75,6% entre 2018 e 2019. 
Essa situação, associada a 
outros fatores como falta de 
investimentos e má qualidade 
das pistas, prejudica a com-
petitividade dos produtos 
brasileiros, aumentando em 
28,5% o custo operacional 
dos produtos que têm, nas 
rodovias, sua principal forma 
de escoamento. Os números 
constam da 23ª Pesquisa CNT 
(Confederação Nacional do 
Transporte) de Rodovias, 
divulgada ontem (22). Foram 
avaliados mais de 108 mil km 
de rodovias em todo o país. 

Segundo o levantamento, fo-
ram identifi cados, em 2019, 797 

CNT: número de pontos 
críticos nas rodovias do 
país aumenta em 75,6%

pontos críticos nas rodovias bra-
sileiras. Destes, 130 são erosões 
na pista, 26 quedas de barreira, 2 
pontes caídas e 639 trechos com 
buracos grandes. 59,0% da malha 
rodoviária pavimentada apre-
sentam algum tipo de problema, 
motivo pelo qual foi considerada 
regular, ruim ou péssima. 41,0% 
da malha são consideradas óti-
mas ou boas. A entidade aponta 
que 52,4% da extensão de todo 
pavimento avaliado apresentam 
problemas, e que 47,6% têm 
condição satisfatória. 

No que se refere à sinaliza-
ção, em 48,1% da extensão das 
rodovias ela foi considerada 
regular, ruim ou péssima; e em 
51,9% foi considerada ótima ou 
boa. “A faixa central é inexis-
tente em 6,6% da extensão e as 
faixas laterais são inexistentes 

em 11,5%”, aponta do estudo. 
Na avaliação da geometria da 
via – que considera o tipo e o 
perfi l da rodovia, a presença 
de faixa adicional, de curvas 
perigosas e de acostamento – 
76,3% da extensão foram con-
sideradas defi citários, e 23,7%  
avaliados como ótimos ou boas. 
As pistas simples predominam 
em 85,8% da extensão e, em 
45,5% dos trechos avaliados 
falta acostamento.

A CNT alerta que não há 
acostamento em 41,7% dos 
trechos com curvas perigosas. 
Diante desse quadro, a enti-
dade estima que em 2018, o 
prejuízo gerado pelos acidentes 
fi cou em R$ 9,73 bilhões. No 
mesmo período, acrescenta 
a CNT, o governo teria gasto 
R$ 7,48 bilhões com obras de 

Haverá, em 2019, um “consumo desnecessário” de 931,8 milhões de litros

de diesel devido à má qualidade do pavimento.

infraestrutura rodoviária de 
transporte. A má qualidade do 
pavimento aumenta o consumo 
– e o desperdício - de combus-
tíveis. Haverá, em 2019, um 
“consumo desnecessário” de 
931,8 milhões de litros de diesel 
devido à má qualidade do pavi-

mento, o que resultará em um 
aumento de R$ 3,3 bilhões nos 
custos para os transportadores.

O levantamento avalia que se-
rão necessários R$ 38,6 bilhões 
em investimentos em “ações 
emergenciais de manutenção 
e reconstrução” para a recupe-

ração das rodovias brasileiras. 
No entanto, complementa o 
estudo, dos R$ 6,2 bilhões 
em recursos autorizados pelo 
governo federal para a infra-
estrutura rodoviária, apenas 
R$ 4,78 bilhões (77,1%) foram 
investidos até setembro (ABr).

O imperador Naruhito pro-
clamou ontem (22) sua entro-
nização no Palácio Imperial de 
Tóquio, no Japão. A suntuosa 
cerimônia contou com a pre-
sença de mais de dois mil con-
vidados, entre eles o presidente 
Jair Bolsonaro. Aos 59 anos de 
idade, Naruhito se tornou o 126º 
imperador do Japão no dia 1º 
de maio, um dia após seu pai, 
Akihito, de 85 anos, ter deixado 
o trono. A abdicação foi um epi-
sódio inédito em mais de dois 
séculos da monarquia do país.

“Depois de ter herdado an-
teriormente o trono com base 
na Constituição e na lei da Casa 
Imperial, ao país e ao mundo 
proclamo minha entronização. 
Prometo aqui que sempre reza-
rei pela felicidade do povo japo-

nês e pela paz mundial”, disse 
Naruhito durante a cerimônia, 
que durou cerca de 30 minutos. 
O novo soberano japonês ainda 
afi rmou que permanecerá “ao 
lado da população para cumprir 
obrigações de símbolo da nação 
e da unidade do povo do Japão”.

A cerimônia teve a presença 
de autoridades de 180 países. 
Além de Bolsonaro, também 
estiveram no palácio o rei Filipe 
VI, da Espanha, e o príncipe 
Charles, da Inglaterra. O presi-
dente dos Estados Unidos, Do-
nald Trump, enviou a secretária 
dos Transportes, Elaine Chao. 
Desde que ascendeu ao trono, 
Naruhito deu início a Era Reiwa 
(bela harmonia) e concluiu a 
Era Heisei (realização da paz) 
(ANSA).

Naruhito deu início a Era Reiwa (bela harmonia).

O presidente Jair Bolsonaro 
realizou ontem (22) uma reu-
nião com o seu homólogo ucra-
niano, Volodymyr Zelenski. O 
encontro foi em Tóquio e o 
comediante de 41 anos mani-
festou interesse em comprar 
aviões Super Tucano, utilizados 
em missões de ataque. Segundo 
o jornal “Valor Econômico”, 
citando o ministro das Relações 
Exteriores, Ernesto Araújo, 
Zelensky ainda avaliou a pos-
sibilidade de também adquirir 

Consórcio arremata Lotex
O Consórcio Estrela Instantânea 

arrematou ontem (22) a concessão da 
loteria Lotex, mais conhecida como “ras-
padinha”, operada pela Caixa. É formado 
pela empresa americana Scientifi c Games 
International  e pela britânica Interna-
tional Game Technology, que tem como 
acionista majoritário o grupo italiano De 
Agostini. Foi o único concorrente no leilão, 
realizado na B3, e arrematou pelo lance 
mínimo, que prevê uma parcela inicial de 
R$ 96,9 milhões e sete prestações fi xas 
anuais de R$ 103 milhões. O prazo de 
concessão é de 15 anos.

Apesar da leve expansão, é o melhor resultado para

o mês desde 2014.

O comandante da Marinha, 
Ilques Barbosa, disse ontem 
(22) que o governo está con-
centrando as investigações 
sobre as causas da mancha de 
óleo nas praias do Nordeste 
em 30 navios de dez países 
diferentes. Mas, para ele, a 
maior probabilidade é que o 
vazamento partiu de um navio 
irregular, chamado de dark 
ship. No entanto, nenhuma pos-
sibilidade foi descartada, mas 
os esforços estão concentrados 
nessa linha de investigação. 

“O mais provável é de um 
dark ship ou um navio que teve 
um incidente e, infelizmente, 
não progrediu a informação 
como deveria”, disse, expli-
cando que, por convenção in-
ternacional, todo incidente de 
navegação deve ser informado 
pelo comandante responsá-
vel. Empresas e instituições 
estrangeiras e 11 autoridades 
marítimas estão apoiando o 
Brasil nas investigações. 

“É um tema que envolve 
agressão à nossa pátria e como 
é da nossa tradição, nós vamos 
encontrar”, disse. “Não posso 
assegurar se é breve ou longa 

Hipótese é a mais provável, 

mas nenhuma possibilidade 

foi descartada.

O ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, afirmou 
na manhã de ontem (22) em 
coletiva de imprensa, em 
Recife, que o governo está 
empenhando grandes esforços 
para a limpeza das praias, desde 
o início do aparecimento das 
primeiras manchas de óleo, em 
meados de setembro. 

“O governo colocou todas as 
equipes, Ibama, Marinha, Petro-
bras, ICmBio, todos indicados a 
fazer o monitoramento dessas 
manchas e o recolhimento. 
Além disso, todos os esforços 
do ponto de vista de satélites 
– nacionais, estrangeiros, ame-
ricanos –, a guarda costeira, 
a Marinha desde o início em 
contato com outras guardas 

A arrecadação das receitas 
federais somou R$ 113,933 
bilhões, em setembro de 2019, 
informou ontem (22) a Re-
ceita Federal. O resultado 
fi cou praticamente estável em 
relação ao mesmo mês do ano 
passado, com crescimento de 
0,06% (descontada a infl ação). 
Apesar da leve expansão, é o 
melhor resultado para o mês 
desde 2014, quando chegou a 
R$ 118,829 bilhões.

Segundo o chefe de Estudos 
Tributários da Receita, Clau-
demir Malaquias, a estabilida-
de da arrecadação em setem-
bro é pontual. “Só pode dizer 
que é desaceleração quando 
há repetidos movimentos na 
mesma direção”. Em setem-
bro, a Receita destacou a 
arrecadação com o IR Retido 

ANSA

Valter Campanato/ABr
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Presidente Jair Bolsonaro.
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Com leve expansão, arrecadação federal 
é maior para setembro em 5 anos

foi o Imposto de Importação/
IPI-Vinculado. A arrecadação 
relativa ao mês de setembro, 
para ambos os impostos, somou 
R$ 5,551 bilhões, com cresci-
mento real de 3,85%.

Nos nove meses do ano, a 
arrecadação chegou R$ 1,129 
trilhão, com aumento real de 
2,15%. O valor corrigido pela 
infl ação chegou a R$ 1,136 
trilhão, o maior volume arre-
cadado no período também 
desde 2014, quando chegou 
a R$ 1,149 trilhão, em valores 
corrigidos pela infl ação. As 
receitas administradas (como 
impostos e contribuições) che-
garam a R$ 111,523 bilhões, em 
setembro, com aumento real de 
0,2%, e acumularam R$ 1,083 
trilhão nos nove meses do ano, 
alta de 1,91% (ABr).

na Fonte sobre o Trabalho. A 
arrecadação desse imposto 
em setembro de 2019 foi R$ 9, 
817 bilhões, com crescimento 
real de 7,89% em comparação 
ao mesmo período do ano 
anterior. 

O IOF teve arrecadação de R$ 
3,452 bilhões, com crescimento 
real de 8,44%, em comparação 
ao mesmo período do ano an-
terior. O resultado “refl ete o 
bom desempenho na concessão 
de créditos”. Outro destaque 

Imperador Naruhito é 
entronizado no Japão

Vazamento de óleo pode ter 
partido de ‘navio irregular’

(o tempo de investigação), 
mas vamos continuar até onde 
necessário”, ressaltou, ao infor-
mar que a quantidade de óleo 
que já chegou à costa brasileira 
é muito menor  do que a capa-
cidade dos navios investigados, 
em torno de 300 mil toneladas. 
Até segunda-feira (21), foram 
recolhidas 900 toneladas de 
resíduos de óleo cru nas praias 
do Nordeste (ABr).

Salles reafi rma 
empenho federal em 

limpar e monitorar óleo

Em Tóquio, Bolsonaro 
faz reunião com 

presidente da Ucrânia
a aeronave KC-390, o maior 
cargueiro militar fabricado no 
Brasil.

Na única reunião bilateral 
realizada por Bolsonaro até 
o momento, Araújo revelou 
que o ucraniano manifestou 
admiração pelo brasileiro por 
conta do combate à corrupção 
e pelas reformas. Além de ter 
se encontrado com o presi-
dente ucraniano, Bolsonaro já 
prestigiou a cerimônia de en-
tronização do novo imperador 
Naruhito. A viagem  começou 
no sábado (19) e terá duração 
de 10 dias. O objetivo dela é 
buscar reforçar laços comer-
ciais com parceiros do Leste da 
Ásia e do Oriente Médio.

Bolsonaro está tendo com-
promissos no Japão e ainda 
passará por China, Emirados 
Árabes Unidos, Catar e Arábia 
Saudita. Hoje (23), está pre-
visto para Bolsonaro participar 
de um banquete oferecido pelo 
primeiro-ministro do Japão, 
Shinzo Abe, para todos os 
presidentes. Ao longo do dia, 
o político de 64 anos terá uma 
reunião com dirigentes das 
principais empresas japonesas, 
como Toyota, Honda, Mitsu-
bishi e Mitsui (ANSA).

marinhas de outros países pra 
fazer o reconhecimento e a 
identifi cação da origem deste 
óleo”, disse o ministro.

Salles destacou ainda que, 
desde o início, o Ministério fez 
a análise do óleo, a correlação 
com os barris que apareceram 
na costa e que nenhuma medida 
deixou de ser tomada. Salles 
está na região com militares do 
Exército, da Marinha, equipes 
do Ibama, Defesa Civil, prefei-
tura e voluntários. O Ministério 
do Desenvolvimento Regional 
anunciou a liberação de R$ 2,58 
milhões para o estado de Ser-
gipe empregar na limpeza das 
praias atingidas pelo óleo cru.

A quantia representa pouco 
mais de 10% dos R$ 22 milhões 
que o governo estadual solicitou 
para custear as atividades de 
limpeza, monitoramento, con-
tenção e recolhimento do óleo 
que já vem realizando. O presi-
dente da República em exercício, 
Hamilton Mourão, disse que um 
grupo de cerca de 5 mil militares 
da 10ª Brigada de Infantaria 
Motorizada do Exército estão 
reforçando as ações de limpeza 
das praias atingidas (ABr).

Ministro do 

Meio Ambiente, 

Ricardo Salles.
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A geração Z e o 
futuro do trabalho

O caminho de 

transformações sociais 

aberto pelos millenials 

vai continuar a ser 

trilhado pela Geração Z

Os jovens nascidos no 
século XXI devem 
representar 32% da 

população global este ano, 
segundo estimativas da ONU, 
tornando-se o maior grupo na 
sociedade atual. Ainda pode 
parecer caótico entender que 
pessoas nascidas em 2001 já 
podem votar, entrar na univer-
sidade e, consequentemente, 
no mercado de trabalho.

Ainda que a retomada eco-
nômica leve algum tempo 
para trazer efeitos concretos 
nos índices de emprego, é 
de fundamental importância 
entender o que esse grupo 
de pessoas – nascidas em um 
ambiente com smartphones 
e internet de boa qualidade – 
valoriza dentro das relações 
organizacionais. 

Os efeitos em segmentos 
como o fi nanceiro, educacio-
nal e de consumo parecem se 
tornar mais claros a cada dia, 
com novas empresas rechea-
das de salas de videogames, 
benefícios, serviços simples e 
inovadores tomando o lugar de 
companhias há muito tempo 
consolidadas. Nesse cenário, 
cabe reagir. 

E a melhor estratégia é 
aquela capaz de reformular 
as relações organizacionais, 
estendendo a motivação para 
além dos jovens profi ssionais e 
trazendo benefícios em quali-
dade dos produtos e serviços, 
aumentando as chances de 
obter lucro. 

É evidente que há desafi os 
a serem superados, especial-
mente em segmentos tradi-
cionais (como o Direito, por 
exemplo), mas empresas não 
podem perder de vista as es-
tratégias necessárias para que 
seja possível aos colaboradores 
se interessar pelo ambiente 
de trabalho que ocupam para 
que possam trazer os melhores 
resultados.

Na nossa experiência dentro 
da companhia, identifi camos 
e colocamos em prática cin-
co estratégias, que podem 
ser replicadas em diferentes 
empresas com o objetivo de 
atrair e reter esses talentos 
nos próximos anos. São passos 
simples, porém fundamentais 
para pensar na transformação 
que deve se realizar dentro do 
ambiente organizacional.

A primeira estratégia está 
relacionada à fl exibilidade do 
local de trabalho. 

Muitos desses jovens (a 
exemplo dos millenials), sen-
tem que não é necessário dedi-
car a maior parte de seu tempo 
a um local fixo exclusivo. 
Especialmente dentro do setor 
de tecnologia, a concepção de 
ferramentas que facilitem a 

realização do trabalho remo-
to são amplamente adotadas 
e devem continuar a evoluir 
nos próximos anos. Além de 
representar uma economia 
fundamental de custos com 
infraestrutura, trazem o efeito 
de produzir mais conforto e 
facilitar o equilíbrio familiar.

A segunda está ligada à 
relação entre os próprios co-
laboradores. Criar ferramentas 
de colaboração que permitam 
novas formas de comunicação 
entre diferentes departamen-
tos e eliminar a burocracia é 
uma etapa fundamental para 
uma geração que espera faci-
lidade e rapidez em todas as 
relações. Em terceiro lugar, 
desenvolver um programa 
ambicioso de igualdade e 
diversidade de gênero, capaz 
de tornar a companhia cada 
vez mais inclusiva ao longo do 
tempo é fundamental. 

Eliminar preconceitos e vie-
ses inconscientes é uma tarefa 
fundamental para qualquer 
companhia, tendo em vista as 
recentes discussões a respeito 
do assunto. Para uma geração 
cada vez mais engajada e plu-
ral, esse se torna um passo 
ainda mais necessário. Formar 
colaboradores com qualidade é 
outra etapa que já vem sendo 
discutida há algum tempo e 
continua válida. 

Mais do que investir em 
tempo de treinamentos, é fun-
damental explorar a qualidade 
do conteúdo a ser passado para 
esses jovens profi ssionais. Usar 
novas plataformas e modelos 
capazes de desafi á-los é a cha-
ve para construir novos times 
de sucesso.

Tudo isso é necessário para 
cumprir a tarefa de transmitir 
aos colaboradores o impacto 
que o trabalho deles tem na 
sociedade e dentro da com-
panhia. Transparência é um 
dos valores pelos quais essa 
geração preza e investir nele é 
algo recomendado para qual-
quer setor. Por isso, investimos 
continuamente em mostrar 
como funcionam os proces-
sos por inteiro e destacar a 
contribuição de cada um é o 
pensamento adequado para 
que a maior parte das com-
panhias possam ter sucesso 
nesses novos tempos.

Essas são estratégias que 
não exigem elevado grau de 
complexidade tecnológica e 
cujo impacto está diretamente 
ligado à transformação orga-
nizacional que companhias 
precisam realizar. Mais do que 
nunca, estabelecer uma identi-
dade forte e traçar estratégias 
para o crescimento contínuo 
torna-se uma tarefa essencial. 

No entanto, atingir esses ob-
jetivos depende do equilíbrio 
entre mostrar às novas gera-
ções que conquistar resultados 
é ótimo, ao mesmo tempo que 
transformar a sociedade é vital.

(*) - É CEO da Indra no Brasil (www.
indracompany.com). 

Jorge Arduh (*) 
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News@TI
BlackBerry Cylance anuncia integração com o 
Backstory da Chronicle
@A BlackBerry acaba de anunciar a integração do CylancePROTECT 

e do CylanceOPTICS com a plataforma de análise de segurança 
Backstory da Chronicle, a partir deste trimestre. A proteção preditiva de 
endpoints da BlackBerry Cylance contribuirá com informações valiosas 
sobre ameaças usadas na telemetria de segurança corporativa do Backs-
tory. As soluções de segurança com inteligência artifi cial da BlackBerry 
Cylance protegem todo o ambiente corporativo de ataques, com recur-
sos automatizados de prevenção, detecção e resposta a ameaças. Já o 
Backstory fornece uma plataforma global de telemetria de segurança 
para investigar incidentes e procurar ameaças em redes corporativas. A 
integração das três soluções ajudará os administradores de segurança 
a identifi carem e responderem rapidamente às ameaças detectadas no 
ambiente da organização, reconhecendo padrões nos dados de ameaças 
e na atividade do usuário ao longo do tempo. O Backstory foi projetado 
para gerenciar grandes volumes de dados históricos, enquanto o Cylan-
cePROTECT e o CylanceOPTICS permitem que os usuários identifi quem 
um comportamento específi co ou façam referência a tendências maiores 
a partir de um corpo de dados facilmente recuperável.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O impacto da uberização no 
mercado brasileiro

À medida em que modelos de negócios do tipo “Uber” impactam o padrão tradicional dos serviços, as 
empresas precisam rapidamente acompanhar esta inovação ou correm o risco de perder uma base de clientes 
que espera nada menos que o excepcional

Ziv Barzilay (*)

Provavelmente a melhor forma de se 
avaliar o grande impacto de um novo 
produto ou serviço seja quando ele se 

transforma em um verbo. De acordo com o 
dicionário de Cambridge, a defi nição para 
“mudar o mercado de um serviço por meio 
da introdução de uma forma diferente de 
comprá-lo ou usá-lo, especialmente utilizando 
a tecnologia móvel” está associada ao novo 
verbo “uberizar”. Algo que era inicialmente 
apenas um serviço de táxi, agora entra em 
nossos dicionários como defi nição de todo 
um modo de fazer negócios.

O Uber fi gura regularmente na imprensa 
e no topo dos feeds de notícias. Em 2018, a 
empresa estava testando um veículo autô-
nomo que atingiu e matou um pedestre no 
Arizona, EUA, forçando a empresa a declinar 
a iniciativa. Não surpreende que a tragédia 
tenha gerado manchetes e notícias nas prin-
cipais mídias de comunicação, com pedidos 
para que a companhia deixasse de lado por 
tempo indefi nido o seu programa de veículos 
sem motoristas.

Apesar disto, um ano depois, os carros que 
dirigem sozinhos ainda estão em destaque na 
agenda de novas tecnologias, com sua evolução 
sendo uma questão de “quando” e não de “se”. 
De fato, o Uber já está trabalhando em recursos 
que podem ser integrados  ao seu projeto de  
“táxi autônomo”.

Um veículo Uber sem motorista poderia 
perguntar: “Você está bem? Diminua o ritmo 
para reduzir o estresse”. Este era o título 
de uma matéria no The Evening Standart, 
de Londres. A manchete me marcou e eu 
li o artigo. “A tecnologia automotiva pode 
monitorar mudanças na frequência cardíaca, 
pressão arterial, temperatura corporal, níveis 
de suor e quantas vezes um motociclista es-
pia pela janela traseira”, continuou o texto, 
revelando que a empresa já havia submetido 
uma patente para essa técnica, sugerindo que 
a ideia estava fi rmemente enraizada em seu 
desenvolvimento.

Embora ainda pareça extraordinário que 
possamos chamar um veículo ao mero  toque 
de um botão, o Uber – como qualquer grande 
empresa de ruptura – está olhando além disso 
e movendo-se para a próxima inovação: carros 
sem motoristas capazes de monitorar os sinais 
vitais do passageiro, para poderem se adaptar 
ao estilo de viagem de cada pessoa. Dado o 
avanço em que a empresa se encontra,  por 
que isso não se materializaria? De fato, como 
consumidores, nós esperamos isso, afi nal, 
quem nunca viu a expressão “vamos pegar 
um Uber” tornando-se uma linguagem comum 
entre pessoas que deixam um bar em uma  
sexta-feira à noite, procurando o caminho 
de volta para casa?

A rápida evolução da tecnologia acontece 
simultaneamente à expectativa do cliente. À 
medida que a Uber inova, elevando o nível a 
um compasso acelerado, as empresas que 
oferecem serviços precisam acompanhar 
esse ritmo estabelecido pela Uber ou correm 
o risco de fi carem para trás. Este novo nível 
avançado de serviços da Uber  conquistou o 
consumidor e agora está impactando outras 
verticais.

Os provedores de serviços não podem mais 
confi ar em processos antigos, ligações telefônicas 
e tecnologias desatualizadas ao tentar fornecer 
um bom serviço ao cliente. Esta é uma grande 
mudança na indústria e os fornecedores de 
serviços que adotarem primeiro essas novas 

tecnologias, poderão de fato conquistar uma boa 
participação no mercado e assumir a liderança 
em suas verticais.

Sou um observador entusiasta do efeito 
Uber no serviço, e as empresas podem 
aprender muito com o pioneirismo da Uber 
em sua abordagem de atendimento ao 
cliente. Porém, para uma grande parcela 
das organizações adotarem a mesma abor-
dagem, é fundamental serem mais fl exíveis, 
tarefa difi cultada pelas operações históricas 
enraizadas, que compõem o desafi o de iniciar 
uma mudança cultural.

As grandes companhias não são ágeis por-
que utilizam processos complexos e muitas 
vezes tecnologias ultrapassadas. É imperativo 
passar por transformações, incluindo geren-
ciamento de mudanças, inovação e tecnologia 
adequada para impulsionar sua organização 
à efi ciência máxima.

Uma pesquisa realizada pela ClickSoftware 
com 600 de seus fornecedores sobre estraté-
gias de serviço revelou que mais da metade 
deles priorizava a experiência do cliente. 
Mas apesar das organizações lutarem para 
equilibrar seus altos custos operacionais 
“fornecendo uma experiência diferenciada 
ao consumidor”, ainda estão relutantes em 
adotar um modelo de inovação baseado na 
Uber por ser muito caro e com pouco retorno.

Todo mundo está falando, mas não cami-
nhando. No que diz respeito à execução, é 
preciso lidar com o custo operacional: prover 
uma experiência diferenciada ao cliente deve 
ser algo lucrativo e não que cause aumento 
de custos. O equilíbrio entre esses dois lados 
torna-se complexo porque é necessária uma 
completa transformação nos negócios. As 
organizações precisam inovar e automatizar 
muitos processos. É uma ruptura completa.

A aplicação do modelo Uber a uma estraté-
gia de serviços já estabelecida é difícil, então 
personalizar a experiência do consumidor é 
um bom modo de começar. Isso criará uma 
experiência memorável que vai fi delizar o 
cliente. Falar sobre uberização é ressaltar a 
experiência promovida. Por exemplo, o carro 
é geralmente novo, cheira bem e o motorista 
é educado. Não há troca de dinheiro para 
que você possa entrar e sair mantendo sua 
privacidade. Você pode até usar o Spotify 
no carro e tocar sua própria playlist. Ou 
seja, eles estão tocando seus ouvidos, seus 
sentidos, então trata-se de uma experiência 
muito sensorial. Por isso, quanto mais você 
personalizar, mais mostrará ao cliente que 
se importa; e quanto mais você personaliza o 
serviço, mais aumenta sua participação neste 
mercado e fi deliza clientes leais.

Depois que o usuário sai do carro, o apli-
cativo envia uma notifi cação solicitando uma 

AI/Docway

avaliação sobre a experiência, mensurada em 
um sistema de classifi cação de cinco estrelas. 
Este pedido vem rapidamente, para que a 
avaliação seja fresca, pura e precisa enquan-
to a experiência ainda está na sua mente. 
Para replicar este sistema em interações de 
serviço maiores, o feedback deve ser dado 
imediatamente após a visita do técnico. Se 
o cliente dá uma pontuação ao profi ssional, 
a empresa passa a saber quais estão com as 
maiores notas e quais com as menores. Desta 
forma, pode aprimorar a capacitação por meio 
de treinamento, por exemplo.

Net Promoter Scores (NPS) transacional 
é uma métrica usada predominantemente 
para monitorar desempenhos. A maioria dos 
clientes mede os KPIs em termos de desem-
penho e não em termos de custos. Imagine 
que é possível ter uma discriminação dos 
gastos relacionados aos seus técnicos, para 
saber o custo de cada visita técnica. Caso a 
empresa tenha um vazamento no orçamento, 
pode então realizar uma busca detalhada 
para entender exatamente qual técnico, time 
e região está causando este vazamento, e 
é possível ainda solucionar o problema do 
ponto de vista de custos ao invés do ponto 
de vista operacional do KPI.

O processo é composto por feedbacks e 
aprendizados. Mas qual setor está bem prepa-
rado para integrar o modelo Uber? As compa-
nhias de telecomunicação estão no topo dessa 
lista. No mercado de telecom, a competição é a 
mais acirrada, e as operadoras geralmente são 
as primeiras a adotar esse tipo de tendência 
e, desta vez, não será diferente. O segmento 
de Homecare deve seguir o mesmo caminho 
e outras vertentes de serviços domésticos e 
empresariais serão os próximos.

No entanto, essa adaptação pode ser um 
processo longo entre outros provedores 
de serviços, que pode levar alguns anos, 
dependendo do investimento necessário 
para fi nanciar essa ruptura. A maioria das 
empresas prestadoras de serviço está lu-
tando, mas ainda não adotou a tecnologia 
ou seus recursos necessários para fornecer 
um serviço a nível Uber.

“Ainda” é uma palavra importante neste 
contexto. O serviço está defi nido no caminho 
da uberização e não há como voltar atrás. 
As organizações perceberão que essa é a 
única estratégia a seguir para atingir o pico 
de efi ciência e, dentro de dez anos (se não 
antes), todo o gerenciamento do serviço 
estará operando dessa maneira. É hora de 
parar de falar e começar a caminhar. Mas, 
dada a taxa de inovação executada pela Uber, 
correr talvez seja a melhor opção.

(*) É Diretor de Marketing de Produto da 
ClickSoftware, líder no fornecimento de soluções 

para a gestão automatizada e otimização da força de 
trabalho e serviços em campo.

Modelo de negócios cresce a cada ano e, 
de acordo com a Abstartups, o Brasil já conta 
com mais de 12 mil empresas.

O número de startups no Brasil só cresce. 
Segundo um recente levantamento da Asso-
ciação Brasileira de Startups (Abstartups), o 
país mais que triplicou nos últimos quatro anos, 
passando de 4.151 para 12.600 - um salto de 
mais de 200%. Mas para montar e administrar 
um modelo de negócios de forma efi ciente é 
preciso alguns cuidados.

De acordo com a estrategista de negócios e 
vice-presidente da ABstartup, Tânia Gomes, 
abrir uma empresa vai muito além de ter uma 
ideia inovadora. “Muitos relacionam o termo 
startup com tecnologia, mas qualquer empresa 

de qualquer segmento é considerada uma 
startup”, afi rma. Hoje os setores com maior 
número de soluções são: Educação (7,15%), 
Finanças (4,13%), Saúde/Bem-estar (3,67%), 
Internet (3,22%) e Agronegócio (3,15%).

Para obter sucesso, a estrategista pontuou 
algumas dicas importantes para desenvolver 
um modelo de negócios escalável e sem au-
mento proporcional dos seus custos. “Antes de 
apostar todas as fi chas, é preciso conhecer o 
mercado e buscar identifi car seu consumidor e 
seus concorrentes. Nem sempre o novo empre-
endedor tem verba para começar uma empresa, 
então é importante saber onde procurar bons 
parceiros e investidores, como o investidor-
-anjo, pessoas físicas com capital próprio que 

investem em empresas nascentes e com alto 
potencial de crescimento”, explica Tânia.

Além disso, investir numa equipe compro-
metida faz toda diferença, seja em qualquer 
porte de empresa. “Em startups o trabalho é 
sempre colaborativo. É importante reunir bons 
profi ssionais que pensem, inclusive, fora da 
caixa, e que estejam a par de todo o processo 
de criação e desenvolvimento”.

É preciso fi car atento aos termos jurídicos 
pois funcionam da mesma forma que qualquer 
outra empresa, seguindo todo os trâmites pa-
drões e pagamento de impostos. “Por fi m, mas 
não menos importante, seja persistente. Não 
desista e saiba lidar com os erros e fracassos. 
Este é o segredo do sucesso”, conclui Tânia.

Especialista dá dicas sobre como abrir e gerenciar uma startup
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Content Brasil 2019. No Theatro NET, marcas e veículos se reúnem para 
debater as estratégias do conteúdo que engaja sem interromper, as nuances 
do branded publishing, os caminhos do mercado na humanização das marcas 
e a conquista de uma narrativa centrada em verdade e signifi cado. Com a 
redução das equipes nas redações e a busca de alternativas para equilibrar 
as receitas publicitárias, o surgimento de núcleos de branded content dentro 
dos veículos de comunicação tem sido uma questão de sobrevivência e jor-
nalistas que estão familiarizados com a modalidade possuem um diferencial 
no mercado. Mais informações: (http://bit.ly/FBCB2019). 

E - Livros sob Demanda
O Clube de Autores é o primeiro site brasileiro que permite a publicação 
gratuita de livros de forma 100% sob demanda. Ou seja, uma pessoa pode 
fazer o upload do seu livro, determinar quanto deseja ganhar por venda 
e disponibilizá-lo na loja sem pagar absolutamente nada por isso - com 
direito a distribuição para algumas das mais tradicionais livrarias brasi-
leiras. E, em busca de toda essa facilidade e aumento na rentabilidade, 
que muitas das pequenas e médias editoras decidiram usar a plataforma 
para dar voz aos seus autores. Já contabiliza 19 editoras cadastradas 
e que fazem a impressão periódica de seus livros sob demanda. Saiba 
mais: (https://clubedeautores.com.br/).

F - Operadoras de Frota  
A Cobli é a empresa líder em tecnologia de IoT para veículos conectados 
e logística. A empresa conecta veículos da frota à Internet por meio de 
hardware plug and play e transforma os dados do veículo em inteligên-
cia por meio de recursos como roteamento e expedição de veículos, 
comunicações de entrega do cliente e detecção automática de colisão 
de veículos. É o sistema de gerenciamento de frota que mais cresce na 
América Latina, com mais de 1.000 clientes em um amplo conjunto de 
setores, como empresas de aluguel de veículos, ambulâncias e insta-
ladores de equipamentos. Foi a primeira empresa latino-americana a 
vencer a “Harvard Business School - New Venture Competition”. Mais 
informações, acesse (www.cobli.co).

G - Tributarista do Futuro
Tornar o tributarista um estrategista, à frente de problemas para redução 
de riscos e aumentando receitas é o papel principal de cursos como o 

A - Dor de Cabeça
No próximo dia 26 (sábado), acontece, no Espaço de Eventos Pro 
Magno, o 2º Encontro de Sofredores de Dor de Cabeça. Gratuito, o 
evento objetiva levar informações de tratamento e prevenção para 
leigos que sofrem com a doença. A iniciativa é da Sociedade Brasileira 
de Cefaleia (SBC), com o apoio da Rede de Farmácias Pague Menos 
e acontece simultaneamente ao Congresso Brasileiro de Cefaleia, que 
está em sua 33ª edição. O encontro contará com médicos renomados 
para abordar o assunto de forma didática e esclarecedora para o público 
mais interessado. Inscrição deve ser feita pelo hotsite do evento: (http://
encontrodedordecabeca.com.br).

B - Planos Odontológicos 
O segmento de planos odontológicos cresceu em agosto para 25.139.419 
benefi ciários em relação ao mês de junho, quando foi de 24.799.042. As 
informações são da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).  Entre 
agosto de 2018 e agosto de 2019, houve crescimento de benefi ciários em 
planos odontológico em 23 estados, fi cando São Paulo em primeiro lugar 
com 8.947.347 benefi ciários. Esses dados estão em linha com o cenário atual 
do Inpao Dental. “Nos últimos seis meses, registramos um crescimento de 
7,5% em número de benefi ciários”, afi rma o diretor Administrativo Finan-
ceiro da Operadora, Claudio Aboud. Em 2019, o Inpao Dental espera um 
faturamento de R$ 45 milhões, com margem de lucro em torno de 22%. 

C - Chocolate de Paris
Mais de 40 produtores de cacau e chocolate de origem do Brasil se preparam 
para representar o País na 25ª edição do Salon Du Chocolat de Paris, maior 
evento mundial do segmento, entre os dias 30 de outubro e 3 de novembro. 
Eles integram a Missão Empresarial Brasileira, que reúne empreendedores 
da Bahia, do Pará, São Paulo e outros estados para uma imersão no mercado 
europeu. “O objetivo principal é ampliar a participação do Brasil no mercado 
internacional de amêndoas de cacau fi no e de chocolate de origem com 
condições de ser exportado, além de aprimoramento e capacitação dos 
nossos empresários do setor de chocolate”, explica o empresário Marco 
Lessa, industrial e coordenador da missão brasileira.

D - Estratégias de Conteúdo
No dia 4 de novembro, acontece a segunda edição do Fórum Branded 

Master em Tributação e Inteligência de Negócios do IBPT Educação. O 
curso é dividido em 11 módulos de 14 horas cada, mesclando formato 
presencial e EAD. Os cursos fi carão disponíveis por mais 365 dias aos 
alunos e têm como público-alvo Tributaristas Júnior do IBPT e IBPT 
Educação; Tributólogos Nível 1 do IBPT e IBPT Educação e demais tri-
butaristas (contadores, advogados, administradores e economistas que 
militam na área tributária) que deverão passar por processo seletivo. 
Saiba mais em: (www.tributaristadofuturo.com.br).  

H - Oportunidades no Varejo
As vendas no setor do varejo permaneceram em alta na metade do ter-
ceiro trimestre. O volume subiu 0,1% em agosto em comparação ao mês 
de julho, de acordo com o IBGE. Em relação ao mesmo período do ano 
passado, as vendas tiveram aumento de 1,3%. Segundo o levantamento 
da Luandre, uma das maiores consultorias de RH do país, novembro e 
dezembro tendem a ser promissores para a área varejista, graças ao 
aumento de oportunidades temporárias. Atualmente são 1240 oportu-
nidades disponíveis, e este número tende a aumentar com a crescente 
busca de profi ssionais para cobrir as demandas no período do Natal. 
Os salários variam conforme o cargo e podem chegar a até 8,5 mil, em 
posições de gerência. Informações: (www.luandre.com.br). 

I - Relações Nipo-Brasileiras 
No dia 4 de novembro, das 19h às 21h, no Salão Nobre da Faculdade de 
Direito da USP, acontece a palestra do presidente mundial da Japan Inter-
national Cooperation Agency (Jica), Shinichi Kitaoka. O evento marca os 
60 anos de cooperação entre o Brasil e o Japão, que se iniciou em 1959. 
Na ocasião, o especialista em política moderna e diplomacia japonesas 
falará sobre “A modernização do Japão e as relações nipo-brasileiras”, 
e abordará o processo de modernização no país oriental, decorrente da 
abertura para o Ocidente; o avanço da industrialização do país; e o desen-
volvimento econômico e tecnológico japonês. O evento também marca 
o início ofi cial do “Programa de Estudo do Desenvolvimento Japonês”, 
projeto do governo daquele país. Inscrições: (encurtador.com.br/bfIUZ).

J - Programa de Estágio 
Reconhecida pelo Instituto Top Employers nos três últimos anos como 
uma das melhores empregadoras do mundo, a Boehringer Ingelheim abre 
o processo seletivo para seu programa de estágio com início em janeiro 
de 2020. Os interessados podem se inscrever por meio do link: (www.
ciadeestagios.com.br/boehringer). As vagas abertas são para atuação em 
São Paulo, principal unidade administrativa da Boehringer Ingelheim, e 
em Paulínia e Itapecerica da Serra, onde estão localizadas suas fábricas. 
São posições para as áreas de marketing, RH, fi nanças, TI, compras, me-
dicina, farmacoeconomia, qualidade e produção, entre outras. O processo 
contará com uma fase de entrevistas e uma dinâmica na última etapa.
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Oportunidades e desafi os 
na rede global de 

suprimentos

A conjunção da 

tecnologia com as atuais 

políticas de relações 

internacionais dos 

países sul-americanos 

cria novos desafi os e 

oportunidades para 

a indústria têxtil e de 

confecção na região 

Em termos mercado-
lógicos, há toda uma 
transformação em cur-

so, na esteira do acordo de 
livre comércio entre a União 
Europeia e o Mercosul, que 
ainda deverá demandar cerca 
de três anos para sua efetiva 
ratifi cação, além do tratado 
bilateral já fi rmado com o EFTA 
e das negociações em curso 
com o Canadá, Coreia do Sul, 
Cingapura, Japão, México e 
Estados Unidos. 

Nesse cenário emergente, 
serão abertas novas opor-
tunidades de prospecção e 
crescimento da produção, 
venda interna e exportação 
de têxteis e confeccionados, 
num eixo regional com gran-
de potencial de crescimento 
e consolidação no contexto 
global. Obviamente, os países 
da Ásia seguem e continuarão 
fortes nesse mercado, tanto em 
termos de produção quanto de 
consumo. 

Porém, alterações advindas 
da geopolítica mundial pode-
rão abrir espaços para novos 
ofertadores na rede global de 
suprimentos, que tem valoriza-
do as questões relacionadas ao 
compliance em sua abordagem 
mais ampla. As novas tecnolo-
gias favorecem a exploração 
competitiva dessas oportuni-
dades, já caminhando rumo a 
Quarta Revolução Industrial. 

Cresce o emprego de novos 
materiais, processos, canais 
comerciais, técnicas de gestão 
e a hibridização de produtos e 
serviços, transformando toda 
a estrutura fabril. Inéditas 
tecnologias de produção e 
interfaces entre consumido-
res e fabricantes estimularão 
novos modelos de negócio. 
Pequenas indústrias, indepen-
dentemente de sua relação 
com o varejo, poderão explorar 
meios próprios de venda, não 
necessariamente próximos de 
sua localização geográfi ca. 

A multiplicidade de produtos 
com tecnologias vestíveis e o 

emprego de biotecnologia e de 
modernos materiais poderão 
ampliar a demanda por têxteis 
inteligentes e funcionais. É im-
portante salientar que no Brasil 
esses avanços são simultâneos 
à preocupação com a susten-
tabilidade econômica, social e 
ambiental, que se torna forte 
diferencial competitivo num 
contexto de consumo pautado 
por cidadãos cada vez mais 
proativos e demandadores de 
práticas éticas e ecológicas 
bem estabelecidas. 

No Brasil, de modo especí-
fi co, onde o setor têxtil e de 
confecção já se movimenta na 
direção da economia digital, 
há outros fatores favoráveis 
à prospecção competitiva das 
oportunidades que poderão ser 
abertas pela nova geopolítica 
internacional: são 27,5 mil em-
presas e 1,5 milhão de postos 
diretos de trabalho. 

Estamos entre os maiores 
produtores e consumidores 
de produtos têxteis e confec-
cionados do mundo, contando 
com uma indústria integrada, 
desde o cultivo do algodão e 
produção de fi bras naturais, 
artifi ciais e sintéticas, até a 
fabricação de produtos fi-
nais, passando pelas fi ações, 
tecelagens, design avançado 
e incorporação crescente de 
tecnologia e sustentabilidade 
nos produtos e serviços. 

O grande desafi o brasileiro e 
de parte expressiva das nações 
sul-americanas é promover 
ganhos de competitividade, re-
duzindo impostos, burocracia, 
insegurança jurídica, gargalos 
da infraestrutura e outros fa-
tores que oneram os setores 
produtivos, como políticas de 
juros e câmbio nem sempre 
condizentes com as metas 
de crescimento substantivo 
do PIB. 

De maneira geral, existem 
movimentos para solucionar 
esses entraves, sem o que 
não teremos êxito no apro-
veitamento das oportunidades 
que estão surgindo e ainda 
corremos o risco de perder 
mercados, externos e interno, 
para concorrentes de outras 
regiões. É preciso superar tais 
obstáculos para potencializar 
as novas perspectivas que vão 
despontando no horizonte das 
novas relações internacionais. 

(*) - É presidente da Associação 
Brasileira da Indústria Têxtil e de 

Confecção (Abit).

Fernando Valente Pimentel (*) 

A inadimplência também foi recorde, com 859 mil famílias que 

não pagaram as dívidas até a data dos vencimentos.

O dado apresentou cresci-
mento de 1,9 ponto per-
centual (p.p.) superior 

ao visto no mês anterior, e 5,4 
p.p acima do visto em setembro 
do ano passado. No total, 2,36 
milhões de lares permanecem 
com algum tipo de dívida, 230 
mil a mais no período de um ano. 

A inadimplência também foi 
recorde, com 859 mil famílias 
que não pagaram as dívidas até 
a data dos vencimentos, o que 
signifi ca que 21,8% estão com 
atrasos. Os dados são da pesquisa 
realizada mensalmente pela Fe-
comercioSP. Apesar de parecer 
um quadro muito crítico, parte 
deste aumento do endividamen-
to está relacionada à retomada do 
consumo, o que é positivo. 

A pesquisa verificou que 

Haverá um aumento natural do preço em novembro e dezembro por conta

da demanda da época, subindo 3,5%.

Os preços dos panetones e chocotones 
podem subir até 13% quando comparados ao 
acumulado do ano, revela o levantamento da 
Associação Paulista de Supermercados (Apas). 
O principal motivo do aumento de preço é 
justamente a alta procura nas duas últimas 
semanas do ano, período de maior demanda 
pelo produto. A queda dos preços após as festas 
de fi nal de ano faz o preço cair entre 30% e 
40% para evitar o encalhe nas lojas. As vendas 
deste ano devem aumentar 5% nominalmente 
no varejo alimentar.

O preço do Peru e Chester apresentou queda 
de 13,2% no acumulado até setembro. Haverá 
um aumento natural do preço em novembro 
e dezembro por conta da demanda da época, 
subindo 3,5%. “A queda no preço das carnes 
atingiu recordes de exportação por conta da alta 

do dólar e infl uenciada pela crise da peste suína 
na China”, destaca Thiago Berka, economista 
da Apas.  Cortes Suínos e Bovinos não fi caram 
imunes ao aumento; os valores devem subir 
1,5% e 2%, respectivamente devido também 
ao dólar alto e a peste suína na China.

As frutas de época como ameixa, banana-
-prata, cereja, coco verde, damasco, fi go, 
framboesa, graviola, kiwi, manga, maracujá, 
melão, pêssego e romã terão uma queda 3% nos 
preços. Doces têm no Natal a segunda melhor 
data para a indústria. A compra de chocolate 
como presente alavanca o setor por ser uma 
forma mais em conta de presentear, uma vez 
que agrada grande parcela dos consumidores. 
Os preços tiveram queda no acumulado do ano 
de 0,1%. Porém, em dezembro os doces devem 
fi car 0,7% mais caros (AI/Apas).

Recuo na 
confi ança da 
indústria em 
outubro

A pesquisa prévia da Son-
dagem da Indústria, realizada 
pela Fundação Getúlio Vargas, 
para outubro aponta um recuo 
no Índice de Confi ança, causa-
do pela piora nas percepções 
sobre o cenário atual e sobre 
as expectativas. Os dados 
foram divulgados (22), no Rio 
de Janeiro, pelo Ibre/FGV, a 
partir de uma consulta com 
790 empresas, entre os dias 
1º e 18 deste mês. 

A prévia mostra uma queda 
de 1,2 ponto no Índice de 
Confi ança, de 95,6 pontos em 
setembro para 94,4 pontos 
em outubro. Se confi rmado, 
o patamar de confi ança será 
o pior desde outubro do ano 
passado. A queda foi mais 
intensa no Índice de Expecta-
tivas, em que os empresários 
manifestam suas perspectivas 
para os negócios. O índice caiu 
de 95,2 pontos em setembro 
para 93,8 pontos na prévia 
de outubro, o pior resultado 
desde julho de 2017.

Quando analisado o Índice 
de Situação Atual, em que 
os entrevistados avaliam o 
presente, houve uma queda 
de 95,9 pontos em setembro 
para 95,1 na prévia de outubro. 
A pesquisa mostra ainda uma 
variação de 0,1% no Nível de 
Utilização da Capacidade Ins-
talada da Indústria, que subiu 
de 75,5% em setembro para 
75,6% na prévia de outubro 
(ABr).
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Endividamento do paulistano atinge 
59,9% dos lares em setembro

O endividamento na capital paulista atinge o maior patamar da série histórica, iniciada em 2010, com 
59,9% das famílias endividadas, em setembro

esse percentual, 71% dizem que 
usarão o crédito para compras 
e consumo em geral, 17% que 
responderam que devem pagar 
dívidas e 10% contas. Isso sig-
nifi ca que o consumidor está 
trocando uma dívida por outra 
com taxa de juros mais barata.

O endividamento, se não for 
bem conduzido, pode compro-
meter definitivamente a sus-
tentabilidade dos negócios. A 
FecomercioSP recomenda um 
controle rigoroso sobre as dívidas, 
inclusive se valendo de cálculos 
que demonstrem a evolução dos 
débitos em relação à receita. Os 
empresários que quiserem man-
ter a empresa operando no azul, 
não devem se esquivar de acom-
panhar o nível de endividamento 
(AI/FecomercioSP).

12% das famílias paulistanas 
pretendem contrair algum 

crédito ou fi nanciamento nos 
próximos meses e que dentre 

Preços de itens da ceia de 
Natal podem subir até 13%
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O grande impasse
A economia brasileira 

vive artifi cialmente 

desde os anos 1990. 

A tentativa de acabar 

com isso é severa e 

lenta, pois os estímulos 

artifi ciais têm de ser 

retirados

Com a elevação geral da 
dívida veio a queda de 
juros, um fôlego para 

evitar o desarranjo total. Não 
é fácil acordar a economia es-
tagnada no mundo globalizado 
e supercompetitivo. Os empre-
gos e a renda estão caindo. O 
país exporta commodities, 
importa tudo pronto e remete 
dólares. Com isso, a circulação 
se reduz à importação e comer-
cialização. Devido ao cresci-
mento da dívida, o governo não 
consegue recircular o dinheiro 
arrecadado transformando-o 
em investimentos. 

Mesmo se hipoteticamente 
o dinheiro fosse despejado de 
um helicóptero, logo o estímulo 
iria para os importados, para 
o exterior. A economia mun-
dial está desarrumada com o 
confronto entre livre mercado 
e capitalismo de Estado. O 
Estado não deveria se envolver 
na atividade econômica, pois 
não é uma empresa. A questão 
é: será que a interferência do 
Estado na economia não fere 
o princípio do capitalismo de 
livre mercado? 

Como competir com empre-
sas que atuam sob o guarda-
-chuva estatal? Quem sabe a 
projetada inclusão da popula-
ção da China no consumo possa 
dar um ajuste, mas o que o 
Brasil poderia produzir para os 
chineses, e que gerasse empre-
gos internos? O FMI está com 
foco nas alterações climáticas, 
mas temos de olhar para todas 
as coisas. Há décadas tem sido 
grande a displicência com o 
saneamento, com o trato do 
esgoto e do lixo, fruto do mau 
gerenciamento político e fi scal. 

Rios deixam de carregar água 
potável para as populações, 
mares fi cam contaminados, 
peixes e crustáceos perdem 
espaço afetando a alimentação. 
Que tal um projeto funda-
mental de saneamento para 
grandes cidades, eliminando 
o risco de tantas doenças que 
atingem a todos, principalmen-
te crianças? Quanto ao clima, 
é de fundamental importância 
estarmos atentos. As cidades 
superpovoadas necessitam de 
áreas arborizadas, que são os 
naturais fi ltros verdes de ar.

No mundo de hoje os homens 
se toleram enquanto julgam 
que podem tirar proveito uns 

dos outros. Essa situação se 
rompe quando cessa o inte-
resse ou algum deles se sinta 
lesado pelo outro. Basta olhar 
e veremos muitos casos assim. 
Mas quando alguém deseja, 
com seriedade, o bem geral, 
acaba se tornando alvo dos 
que têm o rabo preso.

As palavras são um dom; 
temos de usá-las com todo o 
cuidado, pois elas têm o poder 
de infl uenciar e persuadir. Pa-
lavras falsas, astutas, carregam 
o mal. Palavras displicentes e 
a falta de tato causam dor e 
revelam imaturidade. Palavras 
amigas, ditas com amor e pure-
za, curam, cicatrizam feridas. 
Hoje vivenciamos as consequ-
ências do mau uso das palavras 
utilizadas para mentir, enganar 
e, principalmente, para fazer 
as pessoas acreditarem no que 
não é o real signifi cado da vida. 

Com o saber do real signifi ca-
do da vida, as palavras seriam 
respeitadas. É preciso estar 
atento e examinar tudo que 
nos é empurrado. O palavrório 
vazio atrai a ruína. Que a fala 
seja sim ou não.

Em vez de serem direcio-
nadas para a leitura de livros 
desde cedo, as crianças geral-
mente recebem de presente 
um tablet com joguinhos para 
se distrair. Os pais deveriam 
ler histórias para os pequenos, 
levá-los a livrarias e bibliotecas, 
falar da importância do livro 
na formação da humanidade. 

O que assegura o bom futu-
ro do país e da humanidade 
é o bom preparo das novas 
gerações para que adquiram 
clareza mental, discernimento 
e consciência de que a melhora 
das condições gerais de vida 
depende de cada um de nós. 
Ensinar e educar estão entre 
as mais nobres profi ssões, pois 
através delas é que se faz a 
transmissão dos conhecimen-
tos e saberes para um viver 
condigno e de qualidade.

O grande entrave para o 
progresso está no homem que 
pôs de lado a sua essência 
humana dispondo-se a tudo 
para sempre obter o máximo 
ganho. Se o homem não tivesse 
se submetido ao embruteci-
mento, outra seria a feição do 
Estado, pois estaria cumprindo 
a sua tarefa de dar as condi-
ções gerais para a continuada 
melhora da população local e 
da humanidade como um todo. 
Como resolver esse impasse?

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

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

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

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

Twitter: @bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Após uma campanha acir-
rada, o primeiro-ministro do 
Canadá, Justin Trudeau, viu seu 
eleitorado encolher quase 15%, 
mas ainda assim garantiu mais 
um mandato de quatro anos à 
frente do governo. Nas eleições 
de segunda-feira (21), o Partido 
Liberal (LPC), liderado por 
Trudeau, obteve 33,10% dos 
votos (5,91 milhões), queda de 
6,47 pontos em relação a 2015 
(6,94 milhões), e fi cou atrás do 
Partido Conservador (CPC), 
de Andrew Scheer, com 34,4% 
(6,15 milhões).

Apesar disso, benefi ciado por 
um sistema eleitoral distrital, o 
LPC garantiu a maior bancada 
na Câmara dos Comuns, com 
157 dos 338 assentos, contra 
121 do CPC, o que dá a Tru-
deau mais quatro anos como 
primeiro-ministro, porém agora 
em um governo de minoria. O 
Partido Liberal não conseguiu 
o mínimo de 170 cadeiras para 
obter maioria no Parlamento 
e precisará do apoio externo 
do Novo Partido Democrático 
(NDP), do líder sikh Jagmeet 
Singh, que fi cou com 15,90% 

Justin Trudeau comemora vitória em eleição no Canadá.

Nestor Forster 
‘é bom 
nome’ para 
embaixador
nos EUA

O presidente Jair Bolsonaro 
disse ontem (22) que o em-
baixador Nestor Forster é um 
“bom nome” para a embaixada 
do Brasil em Washington, onde 
já atua como encarregado de 
negócios. Até então, o deputa-
do federal Eduardo Bolsonaro 
(PSL-SP), fi lho do presidente, 
era cotado para ser indicado 
para o cargo. 

Na segunda-feira (21), en-
tretanto, Eduardo Bolsonaro 
assumiu a liderança do PSL na 
Câmara dos Deputados. Ele 
também é presidente da Co-
missão de Relações Exteriores 
da Casa e, para ser embaixa-
dor, precisaria renunciar ao 
mandato.

“Obviamente, o Eduardo de-
sistindo que eu mande o nome 
dele ao Senado [para aprovação 
para o cargo de embaixador], 
tendo em vista a importância 
que ele está ganhando na políti-
ca dentro do partido, o Forster 
é um bom nome para ser con-
solidado lá [em Washington]”, 
disse Bolsonaro em entrevista 
à imprensa durante sua viagem 
ao Japão. 

De acordo com o presidente, 
a decisão é do fi lho, mas disse 
que Eduardo “é uma pessoa 
que faz diferença dentro do 
parlamento” (ABr).

Ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Alerj aprova soltura 
de deputados 
presos na Lava Jato

A Assembleia Legislativa do 
Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, 
ontem (22), por 39 votos fa-
voráveis e 25 votos contrários, 
a soltura de cinco deputados 
presos na Operação Furna da 
Onça, um desdobramento da 
Lava Jato. Serão soltos os de-
putados André Corrêa (DEM), 
Luiz Martins (PDT), Marcus 
Vinícius Neskau (PTB), Chi-
quinho da Mangueira (PSC) e 
Marcos Abrahão (Avante).

Eles foram benefi ciados por 
decisão da ministra Cármen 
Lúcia, do STF, que entendeu 
ser responsabilidade da Alerj 
a soltura ou a manutenção da 
prisão dos parlamentares. Eles 
estavam presos preventiva-
mente desde outubro de 2018. 
A Furna da Onça investigou a 
corrupção entre deputados e 
empresas privadas, além do lo-
teamento de cargos em órgãos 
públicos.

Os deputados não poderão 
reassumir os mandatos nem 
ocupar gabinetes. A soltura 
ainda terá de ser enviada ao 
Tribunal Regional Federal da 
2ª Região (TRF2) e comunicada 
ao STF (ABr).

A votação da PEC paralela da 
Previdência será concluída em 
até 15 dias na CCJ do Senado, 
e antes do dia 19 de novembro 
em Plenário. A expectativa é 
da presidente da CCJ, senado-
ra Simone Tebet (MDB-MS). 
Ela falou à imprensa ontem 
(22), após reunião em que o 
colegiado concluiu a análise de 
emendas apresentadas ao texto 
principal da reforma.

A CCJ se reúne hoje (23) para 
analisar o relatório do senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) às 
168 emendas apresentadas à 
PEC paralela. Segundo Simone, 
será concedida vista coletiva — 
prazo para que os senadores 
analisem o parecer. “Lido o 
relatório, concederemos vista 
coletiva de pelo menos uma 
semana. Podemos dar 15 dias 
e, pelo calendário ofi cial, sem 
acordo, já é possível até o dia 19 

de novembro termos a aprova-
ção da PEC paralela. Mas com 
acordo, que eu acredito ser 
possível, fechar essa questão 
já na primeira quinzena de no-
vembro”, estimou a senadora.

A PEC paralela altera o texto 
principal da reforma da Previ-
dência. Uma das mudanças é 
a inclusão de estados e muni-
cípios no novo sistema de apo-
sentadoria. Os estados poderão, 
por projeto de lei ordinária 
aprovado nas assembleias legis-
lativas, seguir as mesmas regras 
da União. Os municípios, se não 
aprovarem critérios  próprios, 
vão automaticamente aderir 
ao regime da União, aprovado 
anteriormente pelo estado do 
qual fazem parte. O senador 
Tasso Jereissati (PSDB-CE) 
ainda não apresentou parecer 
à matéria (Ag.Senado). 

O senador Alvaro Dias 
(Podemos-PR) alertou para 
a possibilidade de a Agência 
Nacional de Energia Elétrica 
(Aneel), implantar uma ta-
xação pesada das energias 
sustentáveis em geração dis-
tribuída. A proposta da agên-
cia, disse o senador, é alterar 
as regras sobre a energia que 
o consumidor gera a mais ao 
longo do dia e joga na rede da 
distribuidora de energia. 

Pela regra atual, a energia 
gerada a mais pelo consumi-
dor durante o dia é devolvida 
pela distribuidora, pratica-
mente sem custo, para que 
ele consuma quando não está 
gerando a energia. Com a mu-
dança proposta, o consumidor 
passará a pagar pelo uso da 
rede da distribuidora e tam-
bém pelos encargos cobrados 
na conta de luz. A cobrança 
será feita em cima da energia 
que ele receber de volta do 
sistema da distribuidora.

Segundo Alvaro Dias, a 
Aneel afi rma que o objetivo 

Senador Alvaro Dias (Podemos-PR).

Amanhã (24), a Comissão de Agricultura 
do Senado fará uma audiência pública sobre 
turismo pesqueiro. No requerimento, de ini-
ciativa da presidente da comissão, senadora 
Soraya Thronicke (PSL-MS), estão convidados 
o presidente da Embratur, Gilson Machado 
Neto, e o secretário de Pesca do Ministério da 
Agricultura, Jorge Seif.

Na justifi cativa, a senadora afi rma que o objeti-
vo é analisar as novas diretrizes relacionadas ao 
desenvolvimento da pesca e do turismo que estão 
sendo alavancadas para o aprimoramento e o 
crescimento econômico, pesqueiro e turístico do 

país. O senador Paulo Rocha (PT-PA) mostrou-se 
preocupado com a iniciativa da senadora, que, 
para ele, está alinhada com as declarações do 
presidente Jair Bolsonaro de transformar áreas 
de preservação ambiental em áreas de turismo 
ou mesmo de pesca turística.

“Vejo com reservas iniciativas nesta direção, 
pois temos as questões de preservação ambiental, 
em que pode-se destruir todo um ecossistema 
pela pesca turística. Da mesma maneira, a entra-
da desordenada de turistas é problemática. Qual 
o retorno às populações envolvidas?”, questionou 
Paulo Rocha (Ag.Senado).

“Não há nenhuma 
comprovação que 
eu tivesse envolvi-

mento ou sequer ciência do que 
estava ocorrendo no partido, 
onde, segundo a autoridade 
policial, há indícios de algumas 
irregularidades”, afi rmou.

E acrescentou: “Me sinto 
injustiçado nesse indiciamen-
to, mas continuo confi ando no 
trabalho da Polícia Federal, 
do MP. Continuo confi ando na 
Justiça que vai ser o melhor 
âmbito para provar minha total 
inocência nesse caso”. Ele deu 
a declaração na Comissão de 
Transparência na condição de 
convocado, depois de faltar a 
uma primeira audiência para a 
qual havia sido convidado.

Marcelo negou a existência de 
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Ministro do Turismo diz que se 
sente “injustiçado” por denúncias
O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, disse ontem (22) no Senado que se sente “injustiçado” 
por ter sido denunciado pelo MP de Minas Gerais por crimes envolvendo candidaturas-laranja do PSL 
no estado em 2018, quando estava à frente do diretório estadual do partido

inscreveu para disputar o pleito 
mulheres cujas candidaturas 
seriam uma forma de a legen-
da receber verbas públicas 
por meio do fundo partidário. 
Parte deste dinheiro teria sido 
então desviado para empresas 
de pessoas ligadas ao diretório 
estadual do PSL.

Sobre a detenção do seu as-
sessor especial no ministério, 
Mateus Von Rondon Martins, 
e de outros dois ex-assessores, 
Roberto Soares e Haissander 
Souza de Paula, que foram 
assessores do gabinete do mi-
nistro quando este foi deputado 
federal, entre 2015 e 2019, Mar-
celo  disse que o embasamento 
dos pedidos das prisões foi para 
que os três não combinassem 
depoimentos (ABr).

candidaturas-laranja do PSL em 
Minas Gerais em 2018. Segundo 
ele, os candidatos e as candida-

tas fi zeram de fato campanhas 
políticas. A suspeita é de que, 
nas eleições de 2018, o diretório 

Possível taxação da Aneel 
sobre as energias sustentáveis

da mudança em estudo é justa-
mente evitar que o custo desses 
incentivos seja repassado aos 
demais consumidores. O pro-
blema, ressaltou o parlamentar, 
é que a conta de luz de quem fi -
zer parte da geração distribuída 
fi cará mais cara e, consequen-
temente, o prazo para reaver o 
investimento na instalação, por 
exemplo, de painéis solares, vai 
fi car mais longo.

“Há o temor generalizado 
de que a Aneel possa taxar a 
energia solar em patamares 
superiores a 60%. O pontapé 
inicial para taxar a produção 
sustentável de energia solar 
distribuída no Brasil foi dado 
e acertou o estômago dos 
consumidores, elo mais frágil 
da cadeia de geração distribu-
ída”, criticou o senador (Ag.
Senado).

Trudeau perde no voto popular, 
mas é reeleito no Canadá

dos votos e 24 assentos na 
Câmara.

“Os canadenses votaram 
a favor de uma agenda pro-
gressista”, disse Trudeau em 
seu primeiro discurso após a 
vitória. Sorridente, o premier 
agradeceu aos eleitores e fez 
um apelo por “união” no país, 
prometendo lutar contra a cri-
se climática, pela restrição ao 
acesso às armas e pela inclusão 
de migrantes na sociedade. 

“Sempre é possível fazer me-
lhor”, acrescentou.

Trudeau também recebeu 
os parabéns do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
a quem frequentemente se 
opõe no cenário internacional. 
“Parabéns a Justin Trudeau 
pela incrível e difícil vitória. O 
Canadá está bem servido. Es-
pero trabalhar com você para 
melhorar nossos dois países”, 
escreveu o magnata no Twitter.

Agricultura debaterá diretrizes 
para a pesca turística

Comissão vota PEC 
paralela da Previdência 

em até 15 dias

Simone Tebet: “Com 

acordo, acredito ser 

possível fechar a 

questão na primeira 

quinzena de novembro”.
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Um artigo recente 

revelou os resultados 

de uma pesquisa que 

concluiu que 80% 

dos altos executivos 

de grandes empresas 

têm difi culdades em 

entender as demandas 

digitais.

A pesquisa abrangeu 
25 diferentes países, 
com a participação de 

cerca de 30 mil profissionais, 
onde executivos de tecnolo-
gia colaboraram amplamente 
no resultado. Adicionalmen-
te, a pesquisa constata que as 
empresas estão substituindo 
os executivos e, às vezes, 
equipes inteiras que não se 
mostram capazes de atender 
às atuais expectativas dessas 
demandas.

Além de atualizações tec-
nológicas,  as demandas 
digitais estão exigindo ade-
quações operacionais. Mais 
do que acelerar o ritmo, se 
faz necessário parar e ouvir 
sobre como obter a eficiência 
operacional necessária para 
atender essas demandas. In-
vestimentos em estratégias, 
soluções e produtos em um 
ambiente sem a eficiência 
operacional adequada e que 
não leva em conta os cami-
nhos necessários pelas de-
mandas digitais, sem dúvida 
são um desperdício! 

Até porque, os custos de 
tecnologia atuais podem ser 
bastante acessíveis, desde 
que analisados sob a ótica 
correta. Isto é mais sobre 
como pensar de maneira 
eficiente do que seguir ten-
dências e teorias. É fazer 
com que extrair o máximo 
das tecnologias já existente. 
É proporcionar uma nova 
experiência de performan-
ce e alta disponibilidade no 
ambiente de TI. 

Promover os líderes de 
TI a evoluir, passo a passo, 
rumo a eficiência opera-

cional e computacional e 
deixá-la pronta para novos 
desafios do negócio. É bus-
ca, evolução e inteligência 
em TI. A grande questão é 
por que tantas organizações 
e indivíduos não levam esses 
fatos em consideração e, con-
sequentemente, estão fi cando 
para trás? Simples resistência 
à mudança? Parece contraditó-
rio quando a única certeza que 
temos, principalmente na área 
de TI, é que mudanças sempre 
ocorrem!

Muitas vezes, esperamos 
que a mudança chegue pela 
porta da frente, já estruturada 
e pronta para uso. A verdade 
é que na maioria das vezes 
ela entra pela janela, sem 
que percebamos, de maneira 
desconcertante e muitas vezes 
constrangedora. Podemos até 
tentar atrasá-la ou sermos sá-
bios o sufi ciente para decidir-
mos crescer com ela, dando a 
oportunidade de entendermos 
o que ela signifi ca.

Ultimamente, se repete in-
cansavelmente que “nunca na 
história da humanidade houve 
tanto avanço tecnológico”. Em 
que se pese a frase valer para 
quaisquer épocas em que a 
evolução do conhecimento e 
o uso prático da tecnologia 
ocorreu, a verdade é que esse 
avanço ocorre mais sobre a for-
ma de se pensar no cotidiano 
do que pelo uso da tecnologia 
em si.

A buzzword do momento é 
“exponencial”. Aprendizado, 
conhecimento, tecnologia, 
vida etc., tudo isso elevado 
ao quadrado, ao cubo ou ao 
expoente que você quiser. 
Só não vale esquecer que as 
mudanças seguem o mesmo 
ritmo, exponencial.

 
(*) - É diretor de vendas da Vortex TI 

(www.vortexti.com.br).

Efi ciência operacional e 
computacional diante das 

demandas digitais
Jorge Moskovitz
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

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

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 29/10/2019  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 31/10/2019  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: Apartamento nº 1502

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
dia 29/10/2019, às 11:05 horas, e 2º Leilão dia 31/10/2019, às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º an-
dar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE: PAULO ANDRÉ SANT´ANNA PEREZ, 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 923.732,08 (Novecentos e vinte e três mil, 
setecentos e trinta e dois reais e oito centavos) 2º leilão: R$ 1.312.503,98 (Um milhão trezentos e doze mil, 
quinhentos e três reais e noventa e oito centavos),

CO-
MISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

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

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

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 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

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.  

A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70 - NIRE 35300064780

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 23/04/2019. Horário: 11:00 horas. Local: Sede Social na Alame-
da Santos nº 1.357 - 1º Subsolo, Conjunto 01, nesta Capital. Presença: Acionistas
com direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se,
assim, quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas
assinaturas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assu-
miu a Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian,
Diretor Superintendente da empresa, que convidou a mim, para Secretário. Iniciando-
se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do edital de
convocação publicado no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas & Negóci-
os, nas edições dos dias 10, 11 e 12 de abril de 2019, tendo sido dispensada a trans-
crição do mesmo. Em seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos
constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas pre-
sentes, por unanimidade de votos e observadas às abstenções legais, o seguinte:
Deliberações: Foi aprovado o Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais
Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2018, documentos esses devidamente publicados no Diário Oficial Empre-
sarial e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições do dia 21 de março de 2019,
sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quinto (§ 5º)
do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada mais
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Final-
mente, como ninguém se mnifestasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos
trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a
qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes, dando o Sr.
Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 23 de abril de 2019. Antranik
Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. Acionistas: André
Kissajikian, Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa,
André Kissajikian - Secretário. JUCESP. Certifico o Registro sob o nº 311.116/19-0, em
10/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - 

Brooklin Paulista, São Paulo - SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO 29/10/2019 - 08:55h  -  2º LEILÃO 31/10/2019 - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presencial e Online IMÓVEL: A Casa 01, 

-
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 

29/10/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 31/10/2019, às 11:00 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís Carlos 
. DEVEDOR FI-

DUCIANTE: ALBERTO WAGNER ALBERTINI, brasileiro, dentista, solteiro, nascido em 09/10/1962, CPF nº 
073.659.758-14, CI n° 12916046-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Serra De Bragança, n° 1025, Apto 
63, Vila Gomes Cardim, São Paulo/SP – CEP: 03318-000. CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO

-
DOS 

VALORES 1º leilão: R$ 400.415,58 (Quantrocentos Mil, Quatrocentos e Quinze Reais e Cinquenta e Oito 
Centavos); 2º leilão: R$ 187.440,51 (Cento e Oitenta Sete Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais e Cinquenta 
e Um Centavos) 

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE: 

-

-

OBSERVAÇÕES: 

-

-

-

. O arrematante será responsável por realizar a devida 
due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não 
descritas neste edital. 

-

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

-

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 Quími-
co de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará no dia 30 de outubro de 2019, às 09 horas (“Assembleia”), na
sede social da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, 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 Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia
Fidejussória Adicional (“Debêntures”), para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição, 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 autorização expressa para que a diretoria e os representantes le-
gais da Companhia pratiquem todos e quaisquer 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 as-
sinatura de todos e quaisquer instrumentos, contratos e documentos relacionados à Emissão e a Oferta Restrita, incluin-
do, mas não se limitando, a celebração da Escritura de Emissão das Debêntures e do Contrato de Distribuição das De-
bêntures; (b) formalização e efetivação da contratação de todos os prestadores de serviços relacionados à Emissão, tais
como o coordenador líder, os assessores legais, o escriturador, 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. Participação na As-
sembleia: 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 consta-
vam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionis-
tas titulares de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, des-
de que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.
Ratifica-se, para todos os fins, que a data correta para a realização da Assembleia será o dia 30 de outubro
de 2019, ao invés da data veiculada neste Jornal na data de ontem.

São Paulo, 22 de outubro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
(a “Companhia”) CNPJ/MF n° 60.837.689/0001-35 - NIRE 35300033205

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se em sua sede social, à Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, km. 30, SP/SP, às 
10:00 do dia 01/11/2019, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) cancelamento de todas as 
ações ordinárias emitidas pela Companhia, todas nominativas e sem valor nominal, que se encon-
tram atualmente em tesouraria, sem redução do valor do capital social, com redução do número total 
de ações; (ii) redução do capital social da Companhia, sem cancelamento das ações, para, nesta 
ordem, (a) absorção dos prejuízos acumulados, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/76; e (b) devo-
lução de recursos aos acionistas por considerá-lo excessivo; (iii) o grupamento das ações ordinárias 
de emissão da Companhia, tendo em vista a redução considerável do valor patrimonial de cada ação 
em razão da redução do capital social previsto no item (ii); (iv) alteração do caput do artigo 5º do es-
tatuto social, a fim de refletir as alterações decorrentes das deliberações acima; Poderão participar da 
AGE os acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Companhia ou representados 
por procuradores que atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os docu-
mentos e comprovantes das ações da Companhia de sua titularidade, conforme dispõe o artigo 126 
da Lei n° 6.404/76. Na hipótese de acionista pessoa jurídica ou fundo de investimento, deverão ser 
apresentados os documentos que comprovem a sua representação legal, sendo: cópia autenticada 
do estatuto, contrato social ou do regulamento, e do instrumento de eleição ou indicação do repre-
sentante legal que comparecer AGE ou outorgar poderes a procurador. A representação por procu-
ração deverá obedecer às determinações do § 1° do artigo 126 da Lei n° 6.404/76. Encontram-se à 
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, os documentos pertinentes às matérias a 
serem debatidas na AGE, conforme ordem do dia acima, em atenção ao disposto no artigo 135, §3º, 
da Lei 6.404/76. São Paulo, 22/10/2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente. (23, 24 e 25)
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O prêmio é dado à vila 
histórica mais bonita de 
todo o país, em uma com-

petição que atrai os holofotes 
nacionais para cidades muitas 
vezes esquecidas pelo turismo.

Bobbio tem 3,5 mil habitan-
tes, dos quais 2 mil vivem em 
seu centro histórico, e fica 
em um vale na província de 
Piacenza, na intersecção entre 
as regiões de Emilia-Romagna, 
Lombardia, Piemonte e Ligúria.

Hoje emiliano, o vilarejo já 
fez parte das outras três regi-
ões, que ainda infl uenciam na 
vida local - a gastronomia, por 
exemplo, é uma “fusão” com 
pratos da Ligúria. A vila fi ca 
a 272 metros de altitude, aos 
pés do Monte Penice, e é habi-
tada desde o período Neolítico 

Conheça o vilarejo mais 
bonito da Itália em 2019
A pequenina Bobbio, na Emilia-Romagna, foi eleita como o vilarejo mais belo da Itália no concurso “Il 
Borgo dei Borghi”, realizado anualmente pela emissora Rai

614. Outro símbolo de Bobbio é 
a “Ponte Velha”, uma estrutura 
de 280 metros com perfi l ondu-
lado e feita de pedras. “A coro-
ação como Borgo dei Borghi da 
Itália representa o resultado de 
20 anos de trabalho para criar 
uma marca turística em nossa 
maravilhosa cidade”, celebrou 
o prefeito Roberto Pasquali.

Bobbio também é a terra natal 
do cineasta Marco Bellocchio, 
que realiza anualmente um 
festival no vilarejo durante o 
verão. “Bellocchio é uma me-
nina dos olhos de nossa vila, e 
seu festival contribuiu de modo 
determinante para incentivar 
o turismo”, disse o prefeito. A 
cidade já havia fi cado no pódio 
na edição de 2018 do concurso, 
quando foi superada por Grada-
ra, na região de Marcas (ANSA).

A célebre ‘ponte velha’ de Bobbio, na Itália.

(5.000-3.000 a.C.).
O primeiro núcleo urbano, no 

entanto, surgiu com a domina-
ção romana, em 14 a.C., e se 

chamava “Bobium”. A cidade 
também abriga um monasté-
rio fundado pelo missionário 
irlandês Columbano no ano de 
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Especial

D epois de um mês a bordo do navio 
Esperanza, eles concluíram que 
a região tem uma rica biodiversi-

dade marinha e é uma importante rota 
de migração e área de reprodução de 
cetáceos. 

Foram avistadas diversas espécies de 
animais marinhos, incluindo golfinhos-
-cabeça-de-melão e baleias de bryde e 
baleias-jubarte. Seis profi ssionais fi zeram 
o primeiro mergulho nas águas dos recifes, 
a 100 metros de profundidade, sendo os 
primeiros humanos a realizarem o feito. Em 
anos anteriores, o Greenpeace havia orga-
nizado expedições para registrar os Corais 

da Amazônia com câmeras submersas e um 
submarino no Brasil. 

Entre os resultados da expedição, estão 
imagens em alta defi nição e amostras 
biológicas que provam a complexidade 
do sistema recifal, revelado ao mundo em 
um estudo em abril de 2016. As primeiras 
análises das amostras já foram feitas dire-
tamente a bordo, no laboratório montado 
no navio. Foram identifi cadas numerosas 
espécies de corais, como os negros. Um 
inventário mais detalhado agora será fei-
to em laboratório, mas os especialistas já 
confi rmaram que o recife está vivo e que 
seu ecossistema é único.

A região dos Corais da Amazônia está 
ameaçada pela perfuração de petróleo 
devido às reservas submarinas, estimadas 
em 14 bilhões de barris. Empresas, como a 
britânica BP, e o governo brasileiro estão 
interessados em liberar as perfurações na 
área. Uma análise do Greenpeace Brasil 
mostrou que queimar todas as reservas de 
petróleo da área emitiria a mesma quantida-
de de gás carbônico que desmatar a fl oresta 
amazônica por oito anos.

 
Segundo constatação do cientista francês 

Serge Planes, diretor de pesquisa do CNRS-
-Criobe, as imagens e as amostras revelam 
uma fauna abundante e diversifi cada. A 

porção guianense do recife parece mistu-
rar a fauna avistada em recifes do Caribe 
com a vista na porção norte dos Corais da 
Amazônia, no Brasil. Por isso, eles são tão 
únicos e originais.

“Além da ameaça que a atividade da BP 
representaria aos Corais da Amazônia, às 
comunidades costeiras e à saúde do oceano, 
vivemos uma emergência climática e pre-
cisamos proteger nossas fl orestas e nossos 
oceanos para combatê-la”, disse Thiago 
Almeida, da campanha de Clima e Energia 
do Greenpeace Brasil.

Fonte: AI/Greenpeace Brasil.

Corais da Amazônia revelam 
rica biodiversidade marinha

Corais da Amazônia 
foram localizados em 
uma área que pode, 

a qualquer momento, 
ser liberada para a 

exploração de petróleo.

Divulgação/Internet

Fotos: Greenpeace 

Um time de especialistas do Greenpeace junto a cientistas franceses terminou uma expedição na costa
da Guiana Francesa para aprofundar os estudos sobre a região, que é de infl uência

dos recifes conhecidos como Corais da Amazônia. 

Várias esponjas-do-mar são avistadas na área
norte do recife dos Corais da Amazônia.

Especialistas do Greenpeace terminaram uma expedição 
na costa da Guiana Francesa nos recifes conhecidos 

como Corais da Amazônia.

Recife na foz do Amazonas é 
composto por algas calcárias 
e recoberto por esponjas e 
corais

Primeiros indícios de 
existência de recife 
na foz do Amazonas 
datam de 1975.
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Refl exõesRefl exões
LIBERANDO O MEDO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Exercício para liberar o medo. Quando você está com medo, 
seu sistema nervoso central fi ca sobrecarregado. Sua resposta 
de luta ou fuga é ativada e seus sentidos fi cam em alerta má-
ximo. Não é exatamente o estado de paz em que queremos 
estar enquanto manifestamos uma nova realidade. A seguir, é 
apresentado um exercício respiratório simples, que o ajudará 
a liberar conscientemente qualquer medo e ansiedade que 
estejam surgindo nesse momento. Quando você começar a 
sentir o medo ou a ansiedade emergente, pare o que estiver 
fazendo e observe a emoção. Não lute, permita. Quando você 
sentir, comece a dar seis respirações longas e profundas. Ao 
expirar, sinta o stress, o medo e a ansiedade deixando o seu 
corpo. Imagine que você está inspirando paz e calma, substi-
tuindo o medo e a ansiedade. Você pode usar este exercício 
sempre que sentir o medo ou a ansiedade surgindo. Isso o 
ajudará a eliminar e a liberar essas emoções que não estão 
mais lhe servindo no momento. Muito amor.  Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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CAAC
CATATONICO

CAÇULATON
RAMAFAULT
TRSPACOR

SÃOSANANO
POLICIACIVIL

DALTREZE
ECARIEDAD
VERMESACODE

VIDEOMACRI
ARREMOTAV
GELNOCI

SEDENTARIOS
MOROSASPRA

MODELAGENS

Maior
mamífero
brasileiro

"Devoção"
típica de 

torcedores

Letra
inicial de
produtos
da Apple

Clínica
para ree-
ducação
alimentar

Massa
sonora

gerada em
protestos

Acredita
como o

religioso

Sexta-feira
(?): o Dia
do Azar 
(Folcl.)

Parasitas
como a

lombriga 

Atração do
YouTube

Produto
que fixa e
dá brilho
a cabelos

(?) Norte,
parte

nobre de
Brasília

"O Tronco
do (?)",

romance
brasileiro

Os
indivíduos
que não se
exercitam

Corruptela
da preposi-
ção "para"

Mauricio 
(?), político
Relativo à 
imaginação

Método utilizado em
escultura (pl.)

"Nações",
em ONU

Nariz, em
inglês

5, em
romanos
Milho, em

inglêsLento

Pouco
provável

(a chance)

Auxilia;
socorre

Profissional
do Teatro

Papai, 
em inglês
(?) Diegues,
cineasta

Problema
dentário
Cobertor
invernal

Peixe de carne escura,
rico em ômega-3

Abre-(?): o 1º carro
do desfile alegórico

Ação da PM contra o
tráfico interestadual
O português que habi-
tava o Brasil (séc. XVI)

De (?): de
memória
Estado 
do látex

(?) Bolena,
rainha

Vida, em
francês

Culpa, 
em inglês
(?) do mal:

o diabo

(?) e
salvos:
ilesos

Pela (?): 
superfi-

cialmente

O último
filho 

Panela de bordas altas
Item da

doleira de
turistas

Estado (?):
condição

de passivi-
dade cau-
sada por 

perturbação
psicomotora

Força en-
carregada
de investi-
gar crimes

Daniel
Azulay,

desenhis-
ta carioca

Lentas; vagarosas

3/dad — vie. 4/corn — nose. 5/fault — macri. 10/modelagens. 14/cartão de viagem.

netjen@netjen.com.br

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

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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INDEFERIDO PELO INSS
Nas ocasiões em que o funcionário tem seu benefício indeferido pelo 
INSS, o período posterior aos 15 dias pagos pela empresa, deve ser 
contado como falta injustificada, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

O APRENDIZ TERÁ DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO NO TÉRMINO 
DO CONTRATO?

Esclarecemos que término de contrato de trabalho, seja menor aprendiz 
ou não, não dá direito ao seguro desemprego.

CONTRATADO COMO TELETRABALHO
Funcionário contratado para trabalhar em casa (home office), qual 
deve ser o vínculo empregatício e da RAIS? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FALTA SEM ATESTADO
Funcionária informou que está grávida e não apresentou atestado, entre-
tanto vem faltando e se ausentando mais cedo, sem a devida compro-
vação. Estamos aplicando a advertência, podemos efetuar a suspensão, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE AUXÍLIO COMBUSTÍVEL
Empresa pode efetuar o pagamento de auxílio combustível na folha 
para funcionário que não utiliza VT, terá incidência de INSS e FGTS? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

BASE PARA DESCONTO DO VALE-TRANSPORTE
O desconto do vale-transporte mensal de 6% em folha, será sobre 
o salário + variáveis, como proceder? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Durante o período de licença maternidade deve ser pago o adicional 
de insalubridade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

A BRG Brasil promove no próximo dia 29 (terça-fei-
ra), das 9 às 11h, em sua sede, à Av. Ibirapuera, 2.315, 
Indianópolis, mais um encontro de negócios em formato 
de café da manhã com palestra e debate, para facilitar 
a troca de conhecimento e networking entre seus es-
pecialistas e convidados abordando temas escolhidos 
pelos participantes de eventos anteriores. 

A 5ª Edição do BRG Breakfast, abordará uma questão 
relevante para os profi ssionais da área de Construção 
e projetos de capital, esclarecendo conceitos técnicos 
e táticos a respeito do tema: “Dissolução de Impasses 
Contratuais - Como Agilizar a Resolução de Confl itos 
em Projetos Industriais e de Infraestrutura: ‘Dispute 

Board’, Arbitragem e Mediação”. 
Os palestrantes são três diretores da BRG com reco-

nhecida autoridade no assunto: João Santos, que atua 
tanto na prospecção e elaboração de projetos como na 
assistência técnica em processos de disputa; Maurício 
Boynard, que atua em projetos multidisciplinares, tanto 
nacionais como internacionais; e Glauber Almeida, que 
atua em projetos de administração contratual, claims 
management, riscos de projetos e litigation support. 

Para maiores informações ou para se inscrever no 
evento, enviar e-mail para (adias@thinkbrg.com). As 
vagas são limitadas! Garanta a sua.

Confl itos em projetos industriais e de infraestrutura

Devido à grande carga fi scal 

existente em determinados países, 

maior o interesse de empresas 

e pessoas físicas em investir no 

exterior, seja em virtude da moeda 

forte, estabilidade econômica 

e política, segurança, isenções 

fi scais, impostos reduzidos sobre os 

rendimentos, liberdade de câmbio 

dentre outros fatores oferecidos.

Essas zonas privilegiadas são 
conhecidas popularmente como 
paraísos fi scais.

Uma empresa offshore é aquela que 
possui sua contabilidade em país distin-
to daquele que exerce a sua atividade, se 
sujeitando a um regime legal diferente, 
“extraterritorial” em relação ao país de 
domicílio de seus associados. Mas a ex-
pressão é aplicada mais especifi camente 
a sociedades constituídas em “paraísos 
fi scais”, nos quais usufruem de privilé-
gios tributários (impostos reduzidos ou 
até mesmo isenção de impostos). 

Alguns países adotaram a política da 
isenção fi scal para atrair investimentos 
e capitais estrangeiros, como o Uruguai, 
por exemplo. No Uruguai são conhe-
cidas as “SAFI”, prontas para serem 
compradas e nos Estados Unidos já se 
considera que as “LLC” constituídas no 
Estado de Delaware podem operar como 
“offshore companies”, com benefícios 
fi scais, desde que só façam negócios 
no exterior.

Essas holdings pessoais ou familiares 
são constantemente abertas por pessoas 
de alta renda que visam administrar 
investimentos feitos, nas quais gozam 
de sigilo, privacidade e segurança, fa-
tores que não desfrutariam no pais de 
origem. Tais holdings ainda permitem, 
na maioria das vezes, economizar im-
posto de renda, dependendo do lugar 
onde são pagos os rendimentos. Nos 
pagamentos de dividendos, a redução 
do nível de impostos retidos na fonte 
pode ser obtida pela utilização de uma 
companhia constituída em jurisdição 
de imposto nulo.

Eduardo Moisés

COMPANHIAS OFFSHORE

rendimentos para outro país, como seja 
o Brasil, poderá suscitar o problema da 
origem dos recursos internados, com 
possíveis repercussões fi scais, sendo 
necessária prévia consulta com seu 
contador.

INVESTIMENTOS INTERNACIO-
NAIS

Empresas e pessoas físicas utilizam 
as companhias offshore para manter 
e administrar suas carteiras de inves-
timentos, abrangendo aplicações em 
ações, títulos do governo, depósitos 
em dinheiro etc. Depósitos bancários 
mantidos por companhias offshore 
podem fornecer juros mais rentáveis, 
na maioria das vezes sem retenção 
de impostos na fonte, ou podem ser 
aplicados em fundos de investimento 
coletivos.

REQUISITOS PARA UMA ENTIDA-
DE OFFSHORE

Antes de constituir uma empresa 
offshore, necessário o estabelecimento 
de seus objetivos e a observação dos 
requisitos legais exigidos para sua 
concretização. A escolha do país no 
qual será constituída a entidade de-
penderá de disposições legais vigentes, 
devendo se averiguar, dentre outros, 
os seguintes fatores:
•   Legislação tributária, prevendo inci-

dência nula ou reduzida de impostos 
sobre rendimentos e sobre opera-
ções de compra e venda de merca-
dorias.

•   Legislação bancária, permitindo depó-
sitos em moedas fortes.

•   Proteção ao sigilo e privacidade dos 
negócios

•   Liberdade cambial, sem restrições à 
compra e venda e à transferência de 
divisas para qualquer outro território.

Fonte: Agência Brasil 

Há quem, utilize ainda as holdings 
 offshore para adquirir e vender patrimô-
nio pessoal, fazer aplicações fi nanceiras 
e outros negócios particulares, além de 
permitir a transmissão de heranças sem 
os custos, discussões e demoras inerentes 
a um inventário.

FUNDAÇÕES FAMILIARES
Nessa opção, há a transferência do 

patrimônio do(s) fundador(es) para a 
fundação, seguido da nomeação de admi-
nistradores para a mesma, que operam no 
exterior, com instruções específi cas em 
relação à transmissão desse patrimônio 
em caso de divórcio ou falecimento aos 
benefi ciários previamente destacados.

Ou seja, em caso de falecimento do 
fundador, as rendas pessoais ou familia-
res, as participações societárias e mesmo 
bens imóveis, serão distribuídos apenas 
aos benefi ciários escolhidos previamente 
pelo falecido. Tal distribuição poderá 
ser realizada  através  da transferência 
de quotas societárias que representam 
o patrimônio transmitido, quando então 
não incidiriam certos impostos sobre a 
herança e a transmissão imobiliária. Os 
interesses de herdeiros menores poderão 
ser preservados através de cláusulas de 
inalienabilidade, até que o benefi ciário 
se torne maior e legalmente capaz. Tudo 
isso sem despesas de testamentos, in-
ventários e partilhas que exigem longas 
demandas judiciais.

COMPANHIAS DE COMÉRCIO INTER-
NACIONAL (TRADING COMPANIES)

A aplicabilidade mais usual da compa-
nhia constituída em zona de impostos 
nulos ou reduzidos é no comércio inter-
nacional, pois através de uma empresa 
offshore de importação e exportação 
podem-se obter importantes oportuni-
dades de economizar impostos. 

SOCIEDADE DE SERVIÇOS PESSOAIS
A companhia offshore pode contratar 

os serviços de um profi ssional (de enge-
nharia, transportes aéreos, informática, 
fi lmes e indústrias de entretenimento) 
fora do país no qual ele normalmente 
reside e os honorários ganhos podem ser 
pagos e acumulados no exterior livres 
de impostos. Entretanto, importante 
ressaltar que o retorno ou internação dos 
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szAcaba de ser iniciada, na safra 
2019/2020, a produção de sementes 
da soja de coloração preta desen-
volvida pela Embrapa, em parceria 
com a Empresa de Pesquisa Agrope-
cuária de Minas Gerais (Epamig) e 
com a Fundação Triângulo. A nova 
leguminosa é rica em antioxidantes 
e apresenta sabor suave. Essa ca-
racterística é importante porque a 
resistência ao gosto forte da soja foi 
por muito tempo um desafi o para 
a pesquisa científi ca, que tentava 
promover a adoção da leguminosa 
na alimentação humana de maneira 
mais ampla.

Os cientistas acreditam que as ca-
racterísticas inovadoras do produto 
abrem novos espaços para a soja no 
cardápio de brasileiros e já chama-
ram a atenção de interessados em 
alimentos mais saudáveis e nutriti-
vos. De acordo com o pesquisador 
da Embrapa Soja (PR) Roberto Zito, 
a produção de sementes está sendo 
iniciada nesta safra para atender a 
uma expectativa inicial de cultivo 
em 50 hectares. “É muito gratifi can-
te ver uma cultivar atender a um 
nicho de mercado, tanto pelo seu 
potencial produtivo quanto pelas 
qualidades nutricionais”, ressaltou.

É capaz de enriquecer nutricional-
mente uma feijoada, ou mesmo subs-
tituir completamente o feijão, já que é 
uma excelente fonte de proteína. “Os 
testes que fi zemos mostraram que a 
soja preta tem sabor mais agradável 

Nova soja preta tem mais proteína 
que feijão e sabor aprovado

e maior facilidade de cozimento do 
que a comum. Ela ainda é rica em 
antocianina, um antioxidante natu-
ral que reduz o envelhecimento das 
células”, explica a pesquisadora Ana 
Cristina Juhász, da Epamig.

As avaliações sensoriais indica-
ram que o sabor da soja preta foi 
considerado suave e bem aceito 
no preparo de saladas, na mistura 
com feijão preto e até mesmo na 
elaboração de “sojoada”, ou feijo-
ada de soja preta. Nas avaliações 
realizadas pela cientista, o tempo 
de cozimento foi menor quando 

comparado ao de outras cultivares, 
principalmente em relação à soja 
marrom, que possui o maior tempo 
de cozimento entre as cultivares 
para alimentação humana.

“Essa característica é importante 
para a dona de casa que vai cozi-
nhar a soja”, ressalta. “Os grãos 
também não soltam a casquinha 
(tegumento) e não formam espuma 
na panela de pressão durante seu 
cozimento, características que as 
cultivares para indústria possuem 
e que o consumidor não aprecia”, 
explica  (AI/Embrapa).

Com sabor agradável, leguminosa é capaz de substituir o 

feijão preto da feijoada.
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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
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
ALEX NASCIMENTO PARENTE, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de caixa, nas-
cido em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/078.FLS.398 PARANGABA-FORTALE-
ZA/CE), Fortaleza, CE no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito 
(16/01/1988), residente e domiciliado Rua Flor do Luar, 160, Jardim das Camélias, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Almir Dias Parente e de Fernanda Soares Nascimento 
Parente. TATIANE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em Subdistrito Capela do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/278.FLS.300V-CAPELA DO 
SOCORRO/SP), São Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e noventa 
(04/06/1990), residente e domiciliada Rua Fava, 74, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gomes da Silva e de Josefa Severina da Silva Gomes.

GABRIEL SANTOS FRAGOSO, estado civil solteiro, profi ssão instalador de acessórios 
automotivos, nascido em Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP no dia 
vinte e oito de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (28/08/1995), residente e 
domiciliado Rua Manoel de Deus Pinto, 33, Jardim Bela Vista, Mogi das Cruzes, neste 
Estado, Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Julio Cesar Fragoso e de Miriam Ester dos San-
tos Fragoso. GEOVANNA LELES APOLINARIO SIQUEIRA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP 
no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e noventa e oito (14/12/1998), residente 
e domiciliada Rua Laurentino Xavier dos Santos, 575, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdir Apolinario Siqueira da Silva e de Rosemeire Leles Ferreira da 
Silva. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Mogi das 
Cruzes, neste Estado.

ANSELMO TEIXEIRA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro mecânico, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.170 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de março de mil novecentos e noventa e quatro (15/03/1994), 
residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 287, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Anselmo Teixeira e de Cintia Lima do Nascimento Teixeira. 
LIDIANA DE OLIVEIRA PINTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/246.FLS.258V-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e seis 
(11/04/1996), residente e domiciliada Rua Batalha de Catalão, 376, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Pinto e de Sandra de Oliveira Vaz Pinto.

JOSÉ ALBERTO SOARES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão balconista, nas-
cido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de 
dezembro de mil novecentos e sessenta e quatro (29/12/1964), residente e domiciliado 
Rua Criúva, 1181, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Teodo-
ro Soares dos Santos e de Maria Sena Gonçalves. DIANA GOMES DA SILVA, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
vinte e um de novembro de mil novecentos e setenta e oito (21/11/1978), residente e 
domiciliada Rua Criúva, 1181, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alberto Gomes da Silva e de Eunice Gomes Coutinho.

KAYO ALVES SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.014-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de julho de mil novecentos e noventa e três (14/07/1993), residente e 
domiciliado Rua Sal da Terra, 176, bloco 01, apartamento 43, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Soares dos Santos e de Cleonice 
Alves da Silva. CAMILA RIOS LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ruy 
Barbosa, Estado da Bahia (CN:LV.A/057.FLS.041-RUY BARBOSA/BA), Ruy Barbosa, BA 
no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e quatro (04/03/1994), residente e 
domiciliada Rua Sal da Terra, 176, bloco 01, apartamento 43, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Candido Ribeiro Lima e de Ana Ailda Rios.

RAFAEL ALMEIDA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nas-
cido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/183.FLS.244-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil novecentos e se-
tenta e nove (23/12/1979), residente e domiciliado Rua Rochedo, 66, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rafael Ziliani Lopes e de Renir da Costa 
Almeida. REGIANE DE OLIVEIRA ZAMBERLAN, estado civil solteira, profi ssão autô-
noma, nascida em Loanda, Estado do Paraná (CN:LV.A/028.FLS.551 LOANDA/PR), 
Loanda, PR no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e oitenta e seis (22/05/1986), 
residente e domiciliada Rua Rochedo, 66, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Evaldo Zamberlan e de Laura Maria de Oliveira.

MARCIO ÍCARO CHAGAS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista de gerencia-
mento de risco, nascido em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.584-PA-
RI/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e noventa e três 
(14/04/1993), residente e domiciliado Rua Ilha de Santa Ana, 259, bloco 04, apartamen-
to 32, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcio Porfi rio de Souza e 
de Sandra Maria das Chagas Souza. ALINE PRISCILA COSTA DE SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/279.FLS.084-
1° SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e sete de junho 
de mil novecentos e oitenta e nove (27/06/1989), residente e domiciliada Rua Ilha de 
Santa Ana, 259, bloco 04, apartamento 32, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonia Maria Costa de Sousa.

ALAN MACEDO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/063.FLS.079V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (20/10/1989), residente e domicilia-
do Rua Antão Leme da Silva, 264, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Inacio Rodrigues Lima e de Dionisia de Sousa Macedo. CRISTINA MOURA FERREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/017.FLS.288V MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil nove-
centos e oitenta (11/05/1980), residente e domiciliada Rua Antão Leme da Silva, 264, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Silva Ferreira e de Maria Da 
Penha de Moura Ferreira.

ALEXANDRE JOSÉ GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
eletrônico, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/092.FLS.107-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro 
(11/02/1974), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 1596, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Natalino Ramos da Silva e 
de Maria de Lourdes Gonçalves. TATIANE CHAVES DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão professora, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (17/02/1981), residente 
e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 1596, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Inácio José da Silva e de Cleonice Chaves de Oliveira Silva.

LUIZ LIMA DE SOUSA JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão consultor de vendas, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia de-
zesseis de maio de mil novecentos e oitenta e três (16/05/1983), residente e domiciliado 
Rua Francisco Florêncio, 131, Jardim Nossa Senhora do Caminho, Ferraz de Vascon-
celos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Luiz Lima de Sousa e de Maria 
Aparecida de Lara Sousa. PATRICIA SANTANA DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão professora, nascida em Ipirá, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.189 IPIRÁ/
BA), Ipirá, BA no dia seis de julho de mil novecentos e oitenta e quatro (06/07/1984), re-
sidente e domiciliada Rua Carlos Angeloni, 81, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Souza de Almeida e de Darci Santana de Almeida.

LUIZ HENRIQUE SOUZA LAFITE, estado civil solteiro, profi ssão técnico II, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/086.FLS.035 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de julho de mil novecentos e noventa e dois (02/07/1992), residente e domi-
ciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 02, apartamento 51, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Laercio Lafi te Firmino e de Kátia de Souza Silva. PRISCILA 
COSTA DE MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão gerente fi nanceiro, nascida em 
Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.160-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dois de agosto de mil novecentos e noventa (02/08/1990), residente e domiciliada 
Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco 02, apartamento 51, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Tadeu Donizeti de Miranda e de Jacira da Silva Costa de Miranda.

VITHOR FERNANDO BARROS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/398.FLS.298V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
seis de julho de dois mil e um (16/07/2001), residente e domiciliado Rua Rodrigues Sei-
xas, 128, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Primo Wanderley 
Barros e de Ana Maria Barros. ROSICLEIDE SOARES SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Camacan, Estado da Bahia (CN:LV.A/043.FLS.153-SANTA 
LUZIA/BA), Camacan, BA no dia onze de setembro de dois mil (11/09/2000), residente 
e domiciliada Rua Alves de Faria, 170, casa 02, Parque Savoy City, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Edemilson Brasil dos Santos e de Joelma Santos Soares.

BRUNO PRADO DO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão coordenador de supply 
chain, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/083.FLS.212V ALTO DA MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa (02/05/1990), residente 
e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 448, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Mauricí Machado do Amaral e de Cristiane de Paula Prado do Amaral. JÉSSICA 
HELENA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em Suza-
no, neste Estado (CN:LV.A/103.FLS.242V SUZANO/SP), Suzano, SP no dia vinte e três 
de maio de mil novecentos e noventa (23/05/1990), residente e domiciliada Rua Chico 
Mendes, 30, Jardim Dona Benta, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, fi lha de Antonio 
Raimundo dos Santos e de Maria Helena dos Santos.

FILIPE FLORÊNCIO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/270.FLS.128-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa 
(13/03/1990), residente e domiciliado Rua Marim, 10, bloco 02, apartamento 4-B, Colô-
nia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Georaldo Tolentino Santos e de Eva Antonio 
Florêncio Santos. INGRID CRISTINA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente comercial, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.
101-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e no-
venta e sete (08/08/1997), residente e domiciliada Rua Marim, 10, bloco 2, apartamento 
4-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Cipriano da Silva Junior e 
de Lidiane Gomes dos Santos Silva.

ÂNDERSON BUENO DE CAMARGO, estado civil solteiro, profi ssão micro empreende-
dor, nascido em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/067.FLS.289V-SÃO CAE-
TANO DO SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia treze de agosto de mil novecentos 
e oitenta e seis (13/08/1986), residente e domiciliado Rua Joaquim Ferreira de Oliveira, 
132, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Bueno de Camargo e de Ana Célia Marques Bueno de Camargo. NATHALIA CRISTINA 
MENDONÇA PIMENTA, estado civil solteira, profi ssão micro empreendedora, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/223.FLS.185 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (09/05/1994), residente e domiciliada Rua 
Joaquim Ferreira de Oliveira, 132, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Evandro Farias Pimenta e de Andreia das Chagas Mendonça.

RODRIGO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição III, nasci-
do em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.205V-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (08/12/1982), 
residente e domiciliado Avenida Caititu, 958, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosalina dos Santos Santana. YANNE CAROLINE 
ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de crédito e cobrança, nascida 
em Diadema, neste Estado (CN:LV.A/221.FLS.078V-DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia 
dezoito de março de mil novecentos e noventa e cinco (18/03/1995), residente e domici-
liada Avenida Caititu, 958, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Roberto dos Santos e de Cícera Araujo de Oliveira.

KAIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de es-
critório, nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/081.FLS.083-ITAIM 
PAULISTA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dezoito de novembro de mil novecen-
tos e noventa e seis (18/11/1996), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 
527, bloco 08, apartamento 31, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ricardo Freitas Nascimento e de Fabiana dos Santos Nascimento. LETÍCIA 
MONTEIRO GALINDO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistri-
to Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/263.FLS.248V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e noventa e nove (23/11/1999), 
residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 527, bloco 08, apartamento 31, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo de Oliveira Galin-
do e de Adriane Aparecida Monteiro Galindo.

AIRTON FONTES FERNANDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de loja, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/254.FLS.259 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e seis (23/07/1996), residente e domi-
ciliado Rua Facheiro, 40, B, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tiago 
Fernandes de Souza e de Francisca Maria Fontes de Souza. JÉSSICA DOS SANTOS 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Penha de 
França, nesta Capital (CN:LV.A/243.FLS.175-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de março de mil novecentos e noventa e cinco (08/03/1995), residente e domi-
ciliada Rua Flor da Verdade, 223, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Osiel Maia do Nascimento e de Edna Maria dos Santos do Nascimento.

NILTON GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nasci-
do em Gandu, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.207 GANDU/BA), Gandu, BA no dia 
vinte e sete de agosto de mil novecentos e sessenta (27/08/1960), residente e domicilia-
do Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 06, apartamento 41, Parada XV de Novem-
bro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anailda Gonçalves Santos. MARIA DORACI 
DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Simões, Estado do 
Piauí (CN:LV.A/002.FLS.017-SIMÕES/PI), Simões, PI no dia vinte e três de dezembro 
de mil novecentos e setenta e cinco (23/12/1975), residente e domiciliada Rua Senador 
Amaral Furlan, 769, bloco 06, apartamento 41, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Francisco de Araújo e de Maria de Jesus Araújo.

JOSAFÁ FERREIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Escada, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/002.FLS.027 ESCADA/PE), Escada, PE no 
dia dois de janeiro de mil novecentos e sessenta e seis (02/01/1966), residente e do-
miciliado Rua José Dória de Andrade, 451, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Damiana Rosa dos Santos. CLAUDIA LOPES BOMFIM, estado civil solteira, 
profi ssão consultora de vendas, nascida em Igaporã, Estado da Bahia (CN:LV.A/003.
FLS.019 IGAPORÃ/BA), Igaporã, BA no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e 
setenta e seis (22/07/1976), residente e domiciliada Rua José Dória de Andrade, 451, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Virgilio Joaquim Bomfi m e de Creu-
za Lopes Neves.

RICARDO DE OLIVEIRA BUCHERONI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/073.FLS.041V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e um (07/02/1991), 
residente e domiciliado Rua Professor Brito Machado, 405, bloco 05, apartamento 12, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Kleber Bucheroni e de Ethel de Oliveira Bucheroni. 
RUANY MANNA SCOMPARINI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/226.FLS.106-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
junho de mil novecentos e noventa e cinco (09/06/1995), residente e domiciliada Rua 
Maria Vieira Ribeiro, 492, Vila Carrão, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Waltedis 
Radiante Scomparini e de Emilia Aparecida Manna.

EDUARDO ARCANJO DO AMARAL, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nas-
cido em Piracicaba, neste Estado, Piracicaba, SP no dia dezessete de setembro de mil 
novecentos e oitenta e um (17/09/1981), residente e domiciliado Rua Liderança, 277, 
Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Costalonga do Ama-
ral e de Antonia Rosangela Arcanjo do Amaral. ELIANE APARECIDA DOS SANTOS 
PIRES, estado civil divorciada, profi ssão motorista, nascida em Santo Anastácio, neste 
Estado, Santo Anastácio, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e 
dois (28/03/1982), residente e domiciliada Rua Liderança, 277, Jardim Liderança, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mariano Antonio Pires e de Aurelina dos Santos Pires.

FELIPE DE FREITAS SAMPAIO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.075V-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete 
(21/01/1987), residente e domiciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 626, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Alves Sampaio e de Lourdes Rodrigues de Freitas 
Sampaio. CÍNTIA SOUSA ALENCAR, estado civil solteira, profi ssão bióloga, nascida 
em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.029 GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (29/08/1986), resi-
dente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 626, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco da Silva Alencar e de Maria Hilza Sousa Alencar.

MOABE ALVES DOS SANTOS FONTES, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV.A/019.FLS.083-2º OFÍ-
CIO DE LARANJEIRAS/SE), Aracaju, SE no dia vinte e quatro de novembro de mil 
novecentos e noventa e sete (24/11/1997), residente e domiciliado Rua Doutor Miguel 
Guimarães, 322, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Denilson Fontes 
Santos e de Williane Alves dos Santos Fontes. JONATHAN MACKENDÊ DE JESUS 
BERNARDO, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, nascido em Ara-
caju, Estado de Sergipe (CN:LV.A/031.FLS.131-13º OFÍCIO DE ARACAJU/SE), Araca-
ju, SE no dia sete de janeiro de dois mil e um (07/01/2001), residente e domiciliado Rua 
Doutor Miguel Guimarães, 322, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marla 
Thaís de Jesus Bernardo.

UESLLEN FIGUEREDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador, nas-
cido em Minador do Negrão, Estado de Alagoas (CN;LV-A 017,FLS.004-1º OFÍCIO DE 
MINADOR DO NEGRÃO/AL), Minador do Negrão, AL no dia dez de junho de mil nove-
centos e noventa e oito (10/06/1998), residente e domiciliado Rua Babaçu, 94, A, casa 
02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Domingos dos Santos 
e de Maria Liliane Figueredo Martiniano. MARTA MARIA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Palmeira dos Índios, Estado de Alagoas 
(CN:LV-A 009,FLS.253-MANARI/PE), Palmeira dos Índios, AL no dia vinte e seis de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (26/02/1995), residente e domiciliada 
Rua Babaçu, 94, A, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Martins da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

JOSÉ CAVALCANTE DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão porteiro, nascido em Ga-
ranhuns, Estado de Pernambuco, Garanhuns, PE no dia dois de abril de mil novecentos 
e cinquenta e dois (02/04/1952), residente e domiciliado Rua Francisco Garcia, 360, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilherme Liberato da Silva e de Emilia 
Cavalcante de Moura. LUCIENE TENORIO PINTO FERNANDES, estado civil viúva, 
profi ssão do lar, nascida em Brejão, Estado de Pernambuco, Brejão, PE no dia seis de 
outubro de mil novecentos e sessenta (06/10/1960), residente e domiciliada Rua Fran-
cisco Garcia, 360, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga Pinto 
e de Josefa Tenorio Pinto.

EVERTON LIMA DE SENA, estado civil solteiro, profi ssão administrador de sistemas, 
nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/026.FLS.029-ACLIMAÇÃO/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e oitenta e três 
(16/11/1983), residente e domiciliado Rua Frei Gabriel Batista, 121, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joilson Silva de Sena e de 
Laudecy Lima de Sena. SUÉLLEN SANT'ANA LORANDE, estado civil solteira, pro-
fi ssão supervisora administrativa, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/095.FLS.039V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (24/02/1987), residente e domiciliada Rua Frei Gabriel Batista, 121, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero de 
Almeida Lorande e de Lucilia do Carmo Sant'Ana Lorande.

CLAUDIO DA SILVA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante pratico, nas-
cido em Nova Iguaçu, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/002.FLS.005V-3º DISTRITO 
DE NOVA IGUAÇU/RJ), Nova Iguaçu, RJ no dia quatro de janeiro de mil novecentos e 
noventa e dois (04/01/1992), residente e domiciliado Rua Fontoura Xavier, 760, bloco B, 
apartamento 88, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Carvalho e de Ana Cris-
tina Veloso da Silva. MILENA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assistente, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/111.FLS.059V GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e quatro (06/04/1994), resi-
dente e domiciliada Rua Cariri Velho, 48, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Gonçalves de Souza e de Maria Vilani Souza Silva.

WILSON ROBERTO ROSAS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.216 MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (06/01/1981), residente e 
domiciliado Rua Plínio Cavalcanti, 84, Parque Artur Alvim, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Wilson Roberto Rosas e de Heloise Helena Cândido de Mattos Rosas. SIMONE 
CRISTINA DE SOUZA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/073.FLS.107 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/02/1984), residente e domiciliada Rua 
Serra de São Domingos, 53, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sergio Medeiros da Silva e de Solange Aparecida de Souza da Silva.

DONIZETTI APARECIDO ZANINI, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/230.FLS.007 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e setenta (11/01/1970), residente e domi-
ciliado Rua Laranja de Natal, 480, casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Aparecido Zanini e de Rita dos Santos Zanini. DJANIRA DAMASIO DE 
VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Penha de 
França, nesta Capital (CN:LV.A/165.FLS.142-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP 
no dia doze de maio de mil novecentos e setenta e quatro (12/05/1974), residente e do-
miciliada Rua Laranja de Natal, 480, casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vanoterio Eduardo de Vasconcelos e de Amelia Damasio de Vasconcelos.

WESLLEY GOUVEIA BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em São 
Paulo - Capital (CN;LV-A-404,FLS.238-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP no 
dia treze de agosto de mil novecentos e noventa e seis (13/08/1996), residente e domi-
ciliado Rua Adriano Ratti, 161, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio Borges Braga e de Joselia Gouveia dos Santos. NIVEA MAIA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV-A-232,FLS.245-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro 
de mil novecentos e noventa e cinco (16/01/1995), residente e domiciliada Rua Adriano 
Ratti, 161, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Isac de Souza e de Ivani Aparecida Maia dos Santos de Souza.

JAIRO RUFINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador de hipermerca-
do, nascido em Sirinhaém, Estado de Pernambuco (CN;LV-A 012,FLS.266-1º DISTRITO 
DE SIRINHAÉM/PE), Sirinhaém, PE no dia vinte e três de maio de mil novecentos e 
oitenta e três (23/05/1983), residente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 2109, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
João Rufi no de Oliveira e de Bernardete Maria da Conceição. FRANCISCA FABIA-
NA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Catarina, 
Estado do Ceará (CN;LV-A-007,FLS.048 CATARINA/CE), Catarina, CE no dia vinte e 
nove de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (29/08/1986), residente e domicilia-
da Avenida Ernesto Souza Cruz, 2109, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves de Oliveira e de Lucivanda Vicente 
de Oliveira.

JOSÉ MAURÍCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em telecomuni-
ções, nascido em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.182-1º OFÍCIO DE 
JUAZEIRO/BA), Juazeiro, BA no dia vinte e três de março de mil novecentos e oitenta 
(23/03/1980), residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 411, Jardim Aurora, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Silva e de Maria Estelita Del-
fi no da Silva. URSULA REGINA VIANA DE LIMA SIMONETTI, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/030.FLS.080-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de julho 
de mil novecentos e oitenta e três (31/07/1983), residente e domiciliada Rua Noventa e 
Sete, 129, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Angelo Martins Simo-
netti e de Marisalda Viana de Lima Simonetti.

RODOLFO CARLOS DOS SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de off -set, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de 
mil novecentos e noventa e quatro (28/09/1994), residente e domiciliado Rua Cores 
Vivas, 39, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Carlos Alberto da Silva e de Eliliane dos Santos. VICTORIA REGINA ARRUDA SAN-
TOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, neste 
Estado, Guarulhos, SP no dia treze de julho de dois mil (13/07/2000), residente e domici-
liada Avenida Gaivota Preta, 181, bloco T, apartamento 33, Jardim Valéria, 1º Subdistrito 
de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Jairo Francisco dos Santos e de 
Elaine Aparecida de Arruda dos Santos. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

PAULO MIGUEL DE SOUSA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão maquinista de tea-
tro, nascido em Campina Grande, Estado da Paraíba (CN:LV-A-028,FLS.246-1º OFÍCIO 
DE CAMPINA GRANDE/PB), Campina Grande, PB no dia quatorze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta (14/01/1980), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 
769, bloco 01, apartamento 14, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Paulo Miguel de Sousa e de Maria do Socorro Eloi de Sousa. JANE CLEIDE PE-
REIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campina Gran-
de, Estado da Paraiba (CN:LV-A-030,FLS.029 1º OFÍCIO DE CAMPINA GRANDE/PB), 
Campina Grande, PB no dia cinco de abril de mil novecentos e oitenta (05/04/1980), 
residente e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 01, apartamento 14, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge de Aguiar Santos 
e de Maria da Paz Pereira dos Santos.

MARCELO DE ASSIS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/012.FLS.029-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e setenta e um (30/12/1971), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 85, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Lopes e de Cleusa de 
Assis Lopes. SIMONE APARECIDA CORDEIRO, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de cobrança, nascida em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/032.FLS.
049-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de novembro de mil novecentos 
e setenta e dois (18/11/1972), residente e domiciliada Rua Bento dos Reis, 125, bloco 
A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Anisio Cordeiro e de Maria Aparecida de Melo Cordeiro.

RODRIGO CURSINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.041-INDIANÓPOLIS/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (20/01/1979), 
residente e domiciliado Rua Gervásio Mota da Vitória, 378, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elias Cursino dos Santos e de Sônia Maria Gelumbauskas dos 
Santos. SHIRLEI GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/062.FLS.218 VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e setenta e quatro (19/02/1974), 
residente e domiciliada Rua Gervásio Mota da Vitória, 378, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Gonçalves e de Maria Ivone Gonçalves.

GUILHERME ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de tes-
tes, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.117V-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e um (09/10/1991), 
residente e domiciliado Rua Bento Ribeiro, 154, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Claudio Alves de Oliveira e de Valéria Cristina Alves de Almeida e Oliveira. 
BRENDA BOAVENTURA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/226.FLS.041V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de maio de mil novecentos e noventa e cinco (18/05/1995), residente e do-
miciliada Rua Fruta-do Paraíso, 630, Vila Jacuí, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de 
Ricardo dos Santos Silva e de Silvanete Boaventura de Lima.

AYRTON TOSHIO SASSAKI, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-129,FLS.103-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze de 
julho de mil novecentos e noventa (11/07/1990), residente e domiciliado Avenida Maria 
Luiza Americano, 1170, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osamu 
Sassaki e de Carmen Yuriko Ito Sassaki. KETLIN MITSUMI ASATO SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida em Haga - Província de Tochigi - Japão, Haga - 
Província de Tochigi - Japão no dia dezesseis de março de mil novecentos e noventa e 
três (16/03/1993), residente e domiciliada Avenida Maria Luiza Americano, 1170, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Ferreira da Silva e de Glaucia Asato 
Ferreira da Silva.

LUCAS BARBOSA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador aéreo, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/097.FL.234-VILA FORMOSA/SP), 
São Paulo, SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa (01/01/1990), 
residente e domiciliado Rua Laura Bossi, 64, apartamento 34-B, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo de Souza e de Rosemei-
re Barbosa de Souza. ALINE PATRICIA RODRIGUES DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/081.FLS.04-ALTO 
DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia sete de fevereiro de mil novecentos e noventa 
(07/02/1990), residente e domiciliada Rua Doutor Clementino, 579, apartamento 31, 
Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Benedito da Silva e de Maria 
Rodrigues da Silva.

VINICIUS NASCIMENTO MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/085.FLS.218-VILA MADALENA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de dezembro de mil novecentos e noventa e seis (12/12/1996), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Catalani, 193, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José David Santos Muniz e de Ionara Rodrigues Nascimento Muniz. GABRIE-
LA FREITAS BRITO, estado civil solteira, profi ssão operador de cobrança, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/458.FLS.237-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de maio de mil novecentos e noventa e sete (12/05/1997), residente e 
domiciliada Rua Rio Tefé, 118, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Souza Brito Junior e de Renata Alves Freitas.

LEANDRO SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de contro-
le de qualidade, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-197,FLS.163 V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(17/02/1994), residente e domiciliado Rua Domingos Rubino, 366, bloco B, apartamento 
54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pau-
lo Silvestre da Silva e de Conceição Maria Soares da Silva. MAÍRA LIMA DE ASSIS 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV A-196,FLS.184-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e um de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (21/02/1996), residente 
e domiciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 636, casa 02, Vila Santa Teresinha, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro de Assis Silva e de Iara Jane Silva Lima.

OSEIAS TEOFILO FIDELIS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/333.FLS.271-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e 
três (11/01/1993), residente e domiciliado Rua Erva Prata, 718, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Teofi lo de Lima e de Isabel Fidelis de Sousa 
Lima. BETINA DO PRADO FRANÇA ALVES, estado civil solteira, profi ssão técnico de 
enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/255.FLS.251V INDIANÓPO-
LIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (25/11/1994), residente e domiciliada Rua Erva Prata, 718, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo França Alves e de Telma do Prado 
França Alves.

JASON FERRAZ SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Guaru-
lhos, neste Estado (CN:LV.A/100.FLS.018V-ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia sete 
de junho de mil novecentos e oitenta e sete (07/06/1987), residente e domiciliado Rua 
Luís Teles da Silva, 113, A, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ereny Ferraz Souza. CRISTIANE BORGES DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de vendas, nascida em Araci, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/018.FLS.294 ARACI/BA), Araci, BA no dia vinte e cinco de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e três (25/10/1983), residente e domiciliada Rua Luís Teles da Silva, 
113, A, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Osvaldo Pereira dos Santos e de Maria Borges dos Santos.

DIEGO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/274.FLS.250-1º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia quatorze de março de mil novecentos 
e oitenta e nove (14/03/1989), residente e domiciliado Rua Américo Lopes, 07, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Roberto Mendonça da Silva 
e de Valdecí Venancio de Souza. ELIANE FELINTO FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Nova Olinda, Estado do Ceará (CN:LV.A/035.FLS.072-1° 
OFÍCIO DE NOVA OLINDA/CE), Nova Olinda, CE no dia dezenove de dezembro de mil 
novecentos e noventa e cinco (19/12/1995), residente e domiciliada Rua Santo Antônio 
de Itaberava, 531, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Felinto 
Pereira e de Francisca Ferreira de Oliveira.

FÁBIO RAIMUNDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-014,FLS.316-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e nove de janeiro de mil novecentos e setenta e sete (29/01/1977), residente e 
domiciliado Rua Ione Pinelli, 38, A, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Raimundo Silva e de Maria Aparecida Vieira. KELLY CRISTINA FLORINDO, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV-A 026,FLS.111-V-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil 
novecentos e setenta e nove (13/05/1979), residente e domiciliada Rua Ione Pinelli, 38, 
A, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vera Lucia Florindo de Moura.
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Continuação

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

LEONARDO DE AQUINO VAZ, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, nascido 
em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/176.FLS.012-CERQUEIRA 
CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta 
e dois (23/07/1982), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 930, bloco 07, 
apartamento 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio das Graças 
Vaz da Silva e de Neide Rita de Aquino Vaz. DÉBORA SANTOS DE LIMA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em Subdistrito Santana, nesta 
Capital (CN:LV.A/028.FLS.088-SANTANA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de abril de 
mil novecentos e oitenta e um (05/04/1981), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 930, bloco 07, apartamento 01, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sergio Vicente de Lima e de Edileusa Freitas Santos de Lima.

BRUNO PINTO DE ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de sis-
temas, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/189.FLS.106-LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e um (27/03/1991), 
residente e domiciliado Rua Andréa Feliciani, 91, bloco A, apartamento 11, Conjunto 
Habitacional Padre Manoel de Paiva, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Djalma da 
Silva Santos e de Elizabete Pinto de Almeida Santos. ADRIANA DEL NERO ROMANO, 
estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em Subdistrito Bela Vista, 
nesta Capital (CN:LV.A/184.FLS.076-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de maio de mil novecentos e oitenta e nove (14/05/1989), residente e domiciliada Rua 
Waldomiro Fonseca, 84, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo 
José Romano e de Mirian Aparecida Del Nero Romano.

JOSÉ EDUARDO SABINO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de agosto 
de mil novecentos e cinquenta e oito (30/08/1958), residente e domiciliado Rua Morubi-
xaba, 400, bloco 03, apartamento 23, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Sabino de Souza e de Odette de Souza. ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Pau-
lo, SP no dia doze de maio de mil novecentos e setenta e três (12/05/1973), residente e 
domiciliada Rua Morubixaba, 400, bloco 03, apartamento 23, Cidade Líder, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Milton Inacio de Oliveira e de Romilda dos Santos de Oliveira.

ANDRE DIAS SABINO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/315.FLS.095-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Pau-
lo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (07/12/1991), resi-
dente e domiciliado Rua Paricá da Várzea, 11, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Silva Sabino e de Maria de Lourdes Dias. PALOMA 
CIPRIANO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Be-
lenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/133.FLS.131V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia dezenove de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (19/12/1995), residente 
e domiciliada Rua Paricá da Várzea, 11, casa 03, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Cipriano da Silva e de Marinalva Souza Santos.

OSCAR NOLASCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em nes-
te Distrito (CN:LV.A/058.FLS.248V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e um (23/12/1981), residente e domiciliado Rua Vic-
tório Santim, 3086, bloco B, apartamento 503, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscar 
Pedro da Silva e de Marinalva Nolasco da Silva. LUCIMARA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão conferente, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.045V
-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e 
setenta e dois (20/04/1972), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, bloco B, 
apartamento 503, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliete dos Santos.

JOSÉ VALDEMILSON GOMES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em Bom Conselho, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/021.FLS.160V-BOM CON-
SELHO/PE), Bom Conselho, PE no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (03/10/1984), residente e domiciliado Avenida Itaquera, 51, B, casa 03, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulino da Silva e de Leonor Gomes 
da Silva. JOSEFA ELIANE MOURA DOS SANTOS SILVA, estado civil viúva, profi ssão 
doméstica, nascida em Bom Conselho, Estado de Pernambuco, Bom Conselho, PE no 
dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis (01/02/1976), residente e 
domiciliada Avenida Itaquera, 51, B, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Abilio de Moura Pita e de Eudocia Soares dos Santos.

JEFFERSON VINICIOS NOGUEIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão analista de ris-
cos, nascido em neste Distrito (CN;LV-A-238,FLS.062 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (12/11/1995), residente e domi-
ciliado Rua Miguel Langone, 259, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio 
Arruda Alves e de Marisa Nogueira da Silva Alves. GABRIELLA OLDAG ROCHA, esta-
do civil solteira, profi ssão assistente clientes J6, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-226,-
FLS.04V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de maio de mil novecentos e 
noventa e cinco (25/05/1995), residente e domiciliada Rua Goiti, 229, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Israel Rocha e de Miriam Oldag Rocha.

EDIMILSON JOSE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido em Sub-
distrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/032.FLS.254-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (23/04/1984), residente e 
domiciliado Rua Amanari, 677, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Antonio da Silva e de Maria Tereza de Jesus Silva. BRUNA MONTEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.FLS.185-
CANGAÍBA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e oito 
(30/03/1988), residente e domiciliada Rua Amanari, 677, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Benedito Monteiro e de Joana D'Arc Alves de Araujo.

RIBAMAR DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de fevereiro de mil novecentos e sessenta e oito 
(05/02/1968), residente e domiciliado Rua Aníbal Machado, 170, casa 01, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Eronildo Francisco dos Santos e de Maria Rita dos Santos. 
EDNA APARECIDA ROQUE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Embu 
das Artes, neste Estado (CN:LV.A/025.FLS.148-EMBU DAS ARTES/SP), Embu das Ar-
tes, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e setenta e cinco (14/10/1975), 
residente e domiciliada Rua Aníbal Machado, 170, casa 01, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista Roque e de Aurea Maria da Silva Roque.
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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:

LUCIANO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão vigilante, nas-
cido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de 
março de mil novecentos e oitenta e um (10/03/1981), residente e domiciliado Rua 
Criúva, 963, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Neilton Vitorino 
da Silva e de Maria Oliveira da Silva. PRISCILLA LIMA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profissão barista, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/110.FLS 140-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e dois (23/11/1982), residente e domiciliada 
Rua Suzana de Melo, 599, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de José Francisco de Oliveira Filho e de Cleide Lima de Oliveira.

CELSO MACEDO CAMPOS, estado civil divorciado, profissão aposentado, nasci-
do em Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, Cruzeiro do Oeste, PR no dia vinte de 
outubro de mil novecentos e sessenta e oito (20/10/1968), residente e domiciliado 
Rua Charim, 18, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nicolau 
Macedo Campos e de Izaura Morais Campos. RUTE HENRIQUE DA SILVA, esta-
do civil solteira, profissão manicure, nascida em Paudalho, Estado de Pernambuco 
(CN:LV-A-005,FLS.260-CHÃ DE ALEGRIA/PE), Paudalho, PE no dia vinte e três 
de maio de mil novecentos e oitenta (23/05/1980), residente e domiciliada Rua 
Bento Nunes de Siqueira, 66, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Henrique da Silva e de Maria Francisca 
da Silva.

WELLINGTON MORAIS NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão professor, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.295V-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia quinze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
seis (15/10/1986), residente e domiciliado Rua Rio Imburana, 269, casa 03, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Gerson Nogueira e de Teresinha Morais Sobrinho 
Nogueira. BRUNA DA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profissão do lar, nas-
cida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.152V MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(27/06/1988), residente e domiciliada Travessa Betel Angel, 10, casa 02, Cangaí-
ba, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de José Benedito de Lima e de Maria das 
Dores da Silva de Lima.

MARCELO GONÇALVES DE ANDRADE, estado civil divorciado, profissão autô-
nomo, nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia vinte e um de janeiro 
de mil novecentos e sessenta e oito (21/01/1968), residente e domiciliado Rua 
Criúva, 851, casa 01, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Odair 
Gonçalves de Andrade e de Mariza Augusta de Andrade. ROSEMEIRE DOS SAN-
TOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e 
sessenta e nove (22/10/1969), residente e domiciliada Rua Criúva, 913, Vila Pro-
gresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anizio José dos Santos e de Maria 
Clelia Santos.

JOSÉ JUNIOR GARCIA BRAZ, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido 
em Missão Velha, Estado do Ceará (CN:LV.A/011.FLS.065-DISTRITO DE MAR-
ROCOS/JUAZEIRO DO NORTE/CE), Missão Velha, CE no dia quatorze de março 
de mil novecentos e oitenta e três (14/03/1983), residente e domiciliado Avenida 
Miguel Ignácio Curi, 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
João Braz da Silva e de Rita Garcia Braz. WESCLA SOARES SILVA, estado ci-
vil solteira, profissão copeira, nascida em Juazeiro do Norte, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/041.FLS.316-DISTRITO DE MARROCOS/JUAZEIRO DO NORTE/CE), 
Juazeiro do Norte, CE no dia doze de outubro de mil novecentos e noventa e cinco 
(12/10/1995), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 04, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Da Silva Saldanha e de Maria 
Soares de Araujo Saldanha.

PAULO CEZAR MARQUES, estado civil solteiro, profissão assistente de vendas, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A 003,FLS.237-LIBERDA-
DE/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e setenta e seis 
(10/06/1976), residente e domiciliado Rua Forte de Coimbra, 57, bloco C, apar-
tamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Paulo Marques Pedro e de Aida Raimunda Isidoro Marques. ADRIANA DA 
SILVA GARCIA, estado civil solteira, profissão lactarista, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-058,FLS.175-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de 
mil novecentos e setenta e dois (15/07/1972), residente e domiciliada Rua Forte 
de Coimbra, 57, bloco C, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Garcia Sanches e de Marlene da 
Silva Garcia Sanches.

MARCOS ALBERTO FERRARI JUNIOR, estado civil solteiro, profissão consultor 
online, nascido em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/110.FLS.294-
VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de fevereiro de mil no-
vecentos e noventa e dois (25/02/1992), residente e domiciliado Rua Jardel Filho, 
116, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mar-
cos Alberto Ferrari e de Rosana Aparecida Claudino Ferrari. CAROLINA TEIXEI-
RA DA SILVA, estado civil solteira, profissão publicitária, nascida em Subdistrito 
Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/230.FLS.060-PENHA DE FRANÇA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de março de mil novecentos e noventa (11/03/1990), 
residente e domiciliada Rua Erepecuru, 77, casa 02, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Leonel Gustavo da Silva e de Nilzete Teixeira da Silva.

ÍGOR PIRES DIAS, estado civil solteiro, profissão web designer, nascido em 
Diadema, neste Estado, Diadema, neste Estado, SP no dia vinte e dois de se-
tembro de mil novecentos e noventa (22/09/1990), residente e domiciliado Rua 
José Magnani, 170, Parque das Jabuticabeiras, Diadema, neste Estado, SP, filho 
de Armando Pires Dias e de Izauma Messias da Silva Dias. TALITA SANTANA 
BRANDÃO SILVA, estado civil solteira, profissão nutricionista, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (30/06/1992), residente e domiciliada Rua Biágio Marini, 126, Vila Aricanduva, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Brandão Silva e de Ivone Santana. 
Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Diadema, 
neste Estado.

HORLY MOKE KANGA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Kinshasa - República Democrática do Congo, Kinshasa - República Democrática do 
Congo no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e nove (06/10/1999), re-
sidente e domiciliado Rua Aléia, 809, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jean Heroult Kanga Moe e de Celine Kidilu 
Lusaku. ADRIANA SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão aprendiz, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/142.FLS.255V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de outubro de dois mil (17/10/2000), residente e domiciliada 
Rua Aléia, 809, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eduardo Ramos de Oliveira e de Creuza dos Santos.

JOSÉ JANIELSON BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão au-
tônomo, nascido em São José do Belmonte, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/016.
FLS.241-SÃO JOSÉ DO BELMONTE/PE), São José do Belmonte, PE no dia dez 
de julho de mil novecentos e noventa (10/07/1990), residente e domiciliado Rua 
Cinco, 211, 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Paulo Barbosa dos Santos e de Benona Barbosa da Silva Santos. 
MAYARA RIBEIRO SILVA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/477.fls.295-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia quinze de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (15/01/1998), residente 
e domiciliada Rua Monte Car, 1502, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Carlos Ribeiro Silva e de Claudete da Silva.

MAURO BENEDITO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-017,FLS.043 GUAIANASES/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de março de mil novecentos e oitenta e dois 
(28/03/1982), residente e domiciliado Rua Nossa Senhora das Candeias, 51, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Mario Tadeu dos Santos 
e de Isabel Benedicto. MARCIA APARECIDA DOS REIS, estado civil divorciada, 
profissão atentente de SAC, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia dezessete de abril de mil novecentos e setenta e oito (17/04/1978), residente 
e domiciliada Rua Nossa Senhora das Candeias, 51, Vila Santa Teresinha, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcio Gilberto dos Reis e de Miriam Domingos 
dos Reis.

MANOEL VAGNO DE SOUSA PEREIRA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
cozinha, nascido em Acaraú, Estado do Ceará (CN:LV.A/029.FLS.372-1º OFÍCIO 
DE ACARAÚ/CE), Acaraú, CE no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e 
noventa (25/03/1990), residente e domiciliado Rua Lamaçais, 63, casa 02, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Rodrigues Pereira e de 
Fábia Rejane de Sousa. MANUELA FERREIRA GOMES, estado civil divorciada, 
profissão babá, nascida em Itambé, Estado da Bahia, Itambé, BA no dia vinte e cin-
co de abril de mil novecentos e oitenta e três (25/04/1983), residente e domiciliada 
Rua Lamaçais, 63, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Manoel Nerys Gomes e de Dionete Ferreira Gomes.

GABRIEL DE LIMA DOURADO, estado civil solteiro, profissão farmacêutico, nas-
cido em Bauru, neste Estado (CN:LV.A/209.FLS.004V BAURU/SP), Bauru, SP no 
dia treze de maio de mil novecentos e noventa e três (13/05/1993), residente e 
domiciliado Rua Avaremotemo, 113, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Sandoval Benicio Dourado e de Ana Gomes de Lima. LAIS CAVALCAN-
TI COELHO, estado civil solteira, profissão técnico em enfermagem, nascida em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.080-TATUAPÉ/SP), São Pau-
lo, SP no dia treze de novembro de mil novecentos e noventa e um (13/11/1991), 
residente e domiciliada Rua Avaremotemo, 113, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valdenor Ferreira Coelho e de Josineide Cavalcanti Coelho.

THIAGO BARROS CORREIA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/223.FLS.120-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e oi-
tenta e sete (19/04/1987), residente e domiciliado Rua Edmundo de Paula Coelho, 
105, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito 
Correia Neto e de Benedita Barros Correia. ÉRICA DA SILVA NICOLAU, estado 
civil solteira, profissão porteiro, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/071.FLS.
011-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (06/09/1986), residente e domiciliada Rua Edmundo de 
Paula Coelho, 105, casa 02, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
João Neto Nicolau e de Maria Celeste da Silva Nicolau.

JULIO CEZAR RENTERO JUNIOR, estado civil solteiro, profissão técnico de som, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.013-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e sete 
(22/06/1987), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 249, bloco A, aparta-
mento 23, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Julio Cezar Rentero e de Maria Cristina Rentero. YASMIN ROMANELLI SKAFF, 
estado civil solteira, profissão atendente de seguros, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/196.FLS.161-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (10/02/1996), residente 
e domiciliada Rua Daniel Mongolo, 249, bloco A, apartamento 33, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Samir Skaff e de 
Denise Romanelli.

RODRIGO MARTINEZ LAURINDO, estado civil solteiro, profissão porteiro, nas-
cido em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.168 SANTANA/
SP), São Paulo, SP no dia três de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(03/12/1987), residente e domiciliado Rua Arturo Vital, 28, bloco A, apartamen-
to 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Orlando Laurindo Filho e de Leila Martinez Laurindo. VANESSA ONOFRE DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativa, nascida em Sub-
distrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.418-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(27/09/1989), residente e domiciliada Rua Arturo Vital, 28, bloco A, apartamento 
44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Silvio Alves de Oliveira e de Rosania Onofre de Oliveira.

RICARDO SOUZA MENDES, estado civil divorciado, profissão costureiro, nascido 
em Porto Velho, Estado de Rondônia, Porto Velho, RO no dia oito de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (08/01/1988), residente e domiciliado Rua dos Esculto-
res, 99, Jardim Itaquá, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, filho 
de Renaldino Morais Mendes e de Lucidalva Teixeira de Souza Mendes. VANESSA 
MENDES SOUZA, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Jequié, 
Estado da Bahia, Jequié, BA no dia cinco de setembro de mil novecentos e oitenta 
e nove (05/09/1989), residente e domiciliada Rua Victório Santim - de 1620/1621 
ao fim, 2806, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Denilson Santos Sou-
za e de Vanda da Silva Mendes. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CHRISTIAN RIBEIRO MAISTRO, de nacionalidade brasileira, 
profissão engenheiro civil, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(03/08/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Alte-
vir José Maistro e de Edwiges Ribeiro Maistro. A pretendente: RENATA PRISCILA 
FERNANDES, de nacionalidade braisleira, profissão representante comercial, estado 
civil divorciada, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (14/07/1981), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Flavio Fernandes 
e de Neuza Maria Fachinelli.

O pretendente: DIOGO QUIDIM DESTEFANO, de nacionalidade brasileira, profis-
são técnico de audio e video, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (08/04/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Dorvalino Destefano e de Penha Aparecida Quidim Destefano. A pretendente: 
DENISE HARUMI SILVA YAMASHITA, de nacionalidade brasileira, profissão 
biomédica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/10/1985), 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Ivao Yamashita e 
de Laurice Felix da Silva.

O pretendente: WAGNER CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profissão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/10/1958), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, filho de Manoel Cardoso e 
de Alzira Valsecchi Cardoso. A pretendente: APARECIDA DE FÁTIMA FRAGOSO, 
de nacionalidade brasileira, profissão diarista, estado civil divorciada, nascida em 
Catanduva - SP, no dia (22/08/1958), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Augusto Fragoso e de Julia Mao Fragoso.

O pretendente: MÁRCIO LIMA ZANARDI, de nacionalidade brasileira, profissão auxi-
liar de logística, estado civil solteiro, nascido em Sorocaba - SP, no dia (03/07/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Waldir Zanardi e 
de Maria Bernadete de Lima Zanardi. A pretendente: SOLANGE BRAZ SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profissão cuidadora social, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (19/07/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo SP, filha de Jurandir Braz da Silva e de Maria de Carvalho da Silva.

O pretendente: KAIO SETIN PALANDI, de nacionalidade brasileira, profissão publi-
citário, estado civil solteiro, nascido em Itapira - SP, no dia (18/06/1993), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ronaldo Sérgio Palandi e de 
Katherine de Lourdes Mattos Setin Palandi. A pretendente: CAROLINA KRISCH DE 
ALMEIDA TESTONI, de nacionalidade brasileira profissão professora de educação 
física, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/12/1986), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Wilson José Testoni e de 
Isabel Krisch de Almeida Testoni.

O pretendente: CARLOS ALBERTO KOUYOUMDJIAN DINIZ JUNIOR, de nacio-
nalidade brasileira, profissão analista de TI, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (15/07/1987), residente e domiciliado neste Subsitrito, São Pau-
lo - SP, filho de Carlos Alberto Diniz e de Susana Beatriz Kouyoumdjian Garcia. A 
pretendente: MAITÊ SIQUEIRA RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/05/1986), 
residente e domiciliada neste Subsitrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Palavras 
Rodrigues Filho e de Rosangela da Silva Siqueira Rodrigues.

O pretendente: RIVAN SCHADECK, de nacionalidade brasileira, profi ssão publicitário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/04/1986), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renan Lima Schadeck e de Rosele 
Domingos da Silva Schadeck. A pretendente: TATIANA LOPES ALVES DOS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão secretária, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (18/06/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Rubens Alves dos Santos e de Claudia Maria Lopes Alves dos Santos.

O pretendente: VICTOR MARTINS PRANCHEVICIUS, de nacionalidade brasileira, 
profissão gerente admiistrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (04/03/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Sergio Coraucci Pranchevicius e de Elaine Aparecida Martins Pranchevicius. A 
pretendente: BIANCA MARQUES DE ABREU BARBOSA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão farmacêutica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (08/02/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Edson Augusto Barbosa e de Maria Regina Marques de Abreu Barbosa.

O pretendente: ERIC PETRONI, de nacionalidade brasileira, profissão comerciante, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/03/1979), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Walter Petroni e de Claudia 
Petroni. A pretendente: ALINE CORREIA GOMES, de nacionalidade brasileira, 
profissão assistente administrativo, estado civil divorciada, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (18/12/1990), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
filha de Marcelo Alves Gomes e de Maria Valéria Correia Gomes.

O pretendente: CLEBER IERVOLINO NAPPE, de nacionalidade brasileira, profissão 
comerciante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (04/11/1975), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Clovis Nappe 
e de Vera Lucia Iervolino Nappe. A pretendente: SIMONE DIAS RONDON, de na-
cionalidade brasileira, profissão comerciante, estado civil divorciada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (23/07/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Irineu Rondon e de Rosa Dias Rondon.

O pretendente: RODRIGO HERNANDEZ SERMIN, de nacionalidade brasileira, 
profissão corretor de seguros, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia (14/12/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Valentim Aparecido Sermin e de Ivani Hernandez Sermin. A 
pretendente: ANA PAULA BURATTO D'AMICO DE MARIA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão compradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (17/08/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Antonio D'Amico de Maria e de Erminia Buratto D'Amico de Maria.

O pretendente: FABIO AMADEU, de nacionalidade brasileira, profissão paisagista, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/01/1978), residente e 
domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Antonio Carlos Amadeu e de 
Marlene da Silva Amadeu. A pretendente: EUNICE GELONEZI, de nacionalidade 
brasileira, profissão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (01/01/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Ermogenes Gelonezi e de Eunice Gloria Gelonezi.

O pretendente: SERGIO BERENGUEL JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profissão 
fisioterapeuta, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/08/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Sergio Berenguel 
e de Elisângela Dowbenca Berenguel. A pretendente: DEISE SANTOS MACÊDO, 
de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida em 
Ribeira do Pombal - BA, no dia (06/12/1986), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, filha de Derivaldo Gonçalves de Macêdo e de Ana Clesia 
Santana dos Santos Macêdo.

O pretendente: ROBERTO MENEDIN, de nacionalidade brasileira, profissão in-
dustrial, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/05/1963), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Romeu Menedin 
e de Hilda Marcondes Menedin. A pretendente: DEISE MARIA FERNANDES DE 
OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (19/02/1972), residente e domiciliada nesta 
Capital, São Paulo - SP, filha de Dercio Mena de Oliveira e de Hilda Fernandes 
de Oliveira.

O pretendente: EMILIO HENRIQUE DE FREITAS RIGONI, de nacionalidade brasi-
leira, profissão taxista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(15/02/1988), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Eliezer Theodoro de Freitas e de Joana Darc de Freitas. A pretendente: GABRIELLE 
DE SALLES PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão engenheira química, 
estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (11/08/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Celso de Freitas Pinheiro e 
de Regina Célia de Salles Pinheiro.

O pretendente: CAIO FERNANDO TAVARES DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Petrópolis - RJ, no dia (14/03/1991), 
res idente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Fernando de 
Souza e de Adriana Maria da Costa Tavares. A pretendente: JÉSSICA GRACIA LOPES, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (15/05/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Carlos Roberto Gracia Junior e de Renata Nacarato Lopes Gracia.

O pretendente: WILLIAN CARLOS CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (16/12/1987), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Concei-
ção e de Aracele Cristina Orvate Conceição. A pretendente: ALINE EGIDIO BONATTI, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de logística pleno, estado civil solteira, 
nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia (22/06/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Arquimedes Bonatti e de Vanda Elaine Bonatti.

Senado aprova texto-base da 
reforma da Previdência em 
segundo turno

Após pouco mais de três 
horas de discussão, o Plenário 
do Senado aprovou o texto-base 
da reforma da Previdência em 
segundo turno. A proposta de 
emenda à Constituição (PEC) 
foi aprovada por 60 votos contra 
19.“O Senado enfrentou neste 
ano uma das matérias mais di-
fíceis para a nação brasileira”, 
disse Alcolumbre ao encerrar a 
votação. “Todos os senadores 
e senadoras se envolveram 

pessoalmente nas discussões 
e aperfeiçoaram esta matéria, 
corrigindo alguns equívocos 
e fazendo justiça social com 
quem mais precisa.”O texto 
necessitava de 49 votos para 
ser aprovado, o equivalente a 
três quintos do Senado mais 
um parlamentar. Agora, os 
senadores começam a votar os 
quatro destaques apresentados 
por quatro legendas: Pros, PT, 
PDT e Rede (ABr).

Fa
bi

o 
R

od
rig

ue
s 

Po
zz

eb
om

/A
gê

nc
ia

 B
ra

si
l

A proposta de emenda à Constituição (PEC) foi aprovada 

por 60 votos contra 19.
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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
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: EDUARDO DONIZETI PAIVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdivio Ferreira Paiva e de Aparecida Donizeti 
Paiva. A pretendente: VERA LÚCIA PAIVA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de caixa, nascida em Alcobaça, BA, no dia (23/05/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orozimbio Teles Silva e de Cecilia Ferreira Paiva.

O pretendente: BRUNO SOUZA CASSARA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vladimir Branco Cassara e de Maria Anunciata Rêgo Cassara. A 
pretendente: JÉSSICA DE SOUZA DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão secretaria 
escolar, nascida em Suzano, SP, no dia (13/09/1992), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto da Cruz e de Neila Maria de Souza da Cruz.

O pretendente: ALEX SOARES DE MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão empresario, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcelo Prestes de Morais e de Tania Soares de Morais. A pretendente: 
JESSICA MARTINS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (09/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Severino de Souza Neto e de Lucineia Martins da Silva Souza.

O pretendente: JOSÉ MARIA LOPES DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão limpeza 
urbana, nascido em Francisco Badaró, MG, no dia (10/02/1965), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lopes dos Anjos e de Djanira Gonçalves 
Cota. A pretendente: HILDA LOPES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Francisco Badaró, MG, no dia (25/09/1974), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Lopes dos Santos e de Ana Felix dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/04/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enoch dos Santos Silva e de Izaira Paulina da Con-
ceição Silva. A pretendente: GRAZIELE SILVA ARAGAO, estado civil solteira, profi ssão 
segurança, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/06/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Altamirando Assis de Aragao e de Genilda Silva Araujo.

O pretendente: GABRIEL FERNANDO DE FRANÇA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge Soares da Silva e de Suamy Auristela de França Silva. 
A pretendente: FABÍOLA DA SILVA LIMA, estado civil divorciada, profi ssão contadora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/04/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Francisco de Lima Neto e de Maria de Fatima de Lima.

O pretendente: KLÉBER HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/03/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Enoque Clementino da Silva e de Lenita Aparecida da Silva. A 
pretendente: KÁTIA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (09/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marco Antonio Lima e de Vanda Silva dos Santos.

O pretendente: WANDERSON REIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
segurança, nascido em Canavieiras, BA, no dia (03/08/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Bacelar dos Santos e de Balbina Costa Reis. 
A pretendente: ROSANGELA MAFRA PESSÔA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (23/01/1972), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Jorge Pessôa e de Dinorá Mafra Pessôa.

O pretendente: ADAMENONES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 1/2 Ofi cial 
de soldador, nascido em Lajedo, PE, no dia (15/03/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Eunice de Oliveira. A pretendente: MAIRA SOARES 
DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/12/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edilson Alves do Nascimento e de Cleibe Rosa Soares.

O pretendente: RAUL DOS SANTOS ANCELMO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
gás oduto, nascido em Juquiá, SP, no dia (16/11/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ancelmo e de Rita Ferreira dos Santos Coelho. A 
pretendente: IZABELE MERCEDES PAES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Miracatu, SP, no dia (26/02/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jaime Paes e de Claudia Aparecida Pinto Paes.

O pretendente: ALESSANDRO BARRETO ZANETTE, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/07/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Zanette e de Maria de Fátima Pontes Barreto Zanette. 
A pretendente: CLAUDIA FERREIRA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
tele atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/08/1982), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Alves da Silva e de Marlene Ferreira de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON ALVES MARINHO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão 
projetista, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/01/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Albuquerque Pinto e de Marcia Alves Marinho 
Pinto. A pretendente: KAROLINE SOUSA DOMINGOS, estado civil solteira, profi ssão 
analista de RH, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/06/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adão Rodrigues Domingos e de Teresa Maria 
Sousa Domingos.

O pretendente: LUCAS DE SOUZA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Braz Soares e de Andrea de Souza Soares. 
A pretendente: KEDLIN DE OLIVEIRA CANDIDO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Candido e de Maria Jose de Oliveira.

O pretendente: VICTOR RICHIERI CABRAL DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão tecnico em telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alvaro Cabral dos Santos e de Elaine 
Richieri. A pretendente: THAISA LOPES SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Jesus Silva e de Maria do Socorro Lopes Silva.

O pretendente: ROGERIO TEMOTEO, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (12/06/1982), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Osvaldo Temoteo e de Maria de Lourdes Temoteo. A pretendente: IVANI 
PEREIRA DE SENNA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, no dia (26/06/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nicomedio Pereira de Senna e de Isaltina Alves da Silva Caitano.

O pretendente: WILLIAM ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves da Silva e de Maria Auxiliadora Gracinda da Silva. A 
pretendente: ITAMARA TEIXEIRA FEITOZA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Damião Lira Feitoza e de Maria dos Santos Teixeira.

O pretendente: JONATHAN BRITO SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/11/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Izaque Gonçalves de Souza e de Simone Soares Brito. A pretendente: 
BRUNA GOMES DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (31/08/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Pereira de Araujo Neto e de Rosa Gomes Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE PRIMO NUNES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi s-
são auxiliar de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/07/1992), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Nunes Oliveira e de 
Fabiana Lina Primo Nunes Oliveira. A pretendente: CLEONILDA CONRADO DA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São João do Tigre, PB, 
no dia (05/06/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisca Pereira de Lucena.

O pretendente: JOEL LEVI OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor de 
cobrança, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/03/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Vitor Oliveira e de Celia Maria de Almeida 
Oliveira. A pretendente: JÉSSICA LIMA DE SANTANA MIRANDA, estado civil solteira, 
profi ssão consultora de investimentos, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/01/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Admilson Pereira Miranda 
e de Joselma Lima de Santana.

O pretendente: MIKAEL CARDOSO ARAGÃO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção escolar, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/07/1998), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Aragão da Silva e de 
Adriana Cardoso Aragão da Silva. A pretendente: LARISSA DE OLIVEIRA ROSA, estado 
civil solteira, profi ssão babá, nascida em Suzano, SP, no dia (25/07/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Lopes da Rosa e de Marilena 
Aparecida de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA BARBOSA, estado civil solteiro, 
profi ssão supervisor de vendas, nascido em Suzano, SP, no dia (08/11/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos da Conceição Barbosa e 
de Sandra Oliveira de Almeida Barbosa. A pretendente: JESSICA DE MELO TRINDADE, 
estado civil solteira, profi ssão promotora, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Raimundo Francisco 
Trindade e de Maria do Carmo de Melo Trindade.

O pretendente: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em Igarassu, PE, no dia (28/06/1963), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Maria da Conceição. 
A pretendente: ANGELA FERREIRA DE ANDRADE MARTINS, estado civil viúva, 
profi ssão autonoma, nascida em Osasco, SP, no dia (14/09/1963), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Rodrigues de Andrade e de 
Alcina Ferreira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em Serra Talhada, PE, no dia (11/10/1994), residente 
e domiciliado na Vila Alabama, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos Ferreira e de 
Jussicleide Alves de Almeida. A pretendente: VANÉCIA LIMA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora, nascida em Serra Talhada, PE, no dia (16/03/1993), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Lima de Souza e 
de Francisca Silva Souza.

O pretendente: SIDNEI HORA DANTAS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1953), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Aristoteles Pires Dantas e de Neusa Hora Dantas. A pretendente: 
ANGELINA MARIA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão telefonista, nascida em 
Tremembé, SP, no dia (10/12/1964), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José de Souza e de Antonia Ribeiro de Souza.

O pretendente: DANRLEY SALES FRAZAO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/09/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alberto Sales Frazao da Silva e de Tania Sales da 
Silva. A pretendente: EMELLY SOUZA ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/2003), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Vanderley Reis Araujo e de Maria Sueli Souza Araujo.

O pretendente: ODAIR FERREIRA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão lider de produção, 
nascido em Ourolandia, BA, no dia (28/04/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Otavio Candido Dias e de Maria da Conceição Ferreira Dias. A 
pretendente: FRANCIELLE SILVA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Roberto de Jesus e de Luciana Neves da Silva.

O pretendente: DANILO YOSHIO UCHIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Serafi m da Silva e de Jaqueline Minako Uchida da 
Silva. A pretendente: IARA HIPOLITO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão opera-
dora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1992), residente e domiciliada 
na Vila Santa Catarina, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Dutra da Silva e de Maria 
Hipolito de Medeiros.

O pretendente: FREDY JORGE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1981), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Pereira da Silva e de Ana Angélica Pereira da Silva. 
A pretendente: LINDA DE ARAÚJO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcio-
nista, nascida em Acaraú, CE, no dia (03/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cibelio Rodigues Pereira e de Teresa Maria de Araújo Pereira.

O pretendente: RICARDO ALVES MACÊDO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Vicente Macêdo e de Vandrelita Alves Macêdo. A 
pretendente: ZELI APARECIDA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Guapiara, SP, no dia (18/04/1976), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alvim Gonçalves de Lima e de Leondina de Arruda Lima.

O pretendente: LUCAS STENIO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em Murici, AL, no dia (16/11/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Gil dos Santos e de Elaina Francisco da Silva. A 
pretendente: DANIELE ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/04/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Pereira de Souza e de Adenildes Alves 
dos Santos.

O pretendente: ALVARO BATISTA DE ALMEIDA NETO, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Santana de Cataguases, MG, no dia (01/10/1961), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Batista de Almeida Filho e 
de Maria Lopes de Almeida. A pretendente: LAURA DA SILVA SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão , nascida em São Paulo, SP, no dia (09/07/1973), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raymundo Bispo dos Santos e de 
Braulina da Silva Santos.

O pretendente: YGOR DE ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão agente 
comunitario de saude, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/03/1999), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rildemar Almeida dos Santos e 
de Keila de Almeida Santos. A pretendente: NUBIA DA SILVA NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de escrituração fi scal, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(30/10/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sergio Antonio 
Nascimento e de Cristina Pereira da Silva.

A pretendente: ZITA BARBARA DE ASSIS, estado civil solteira, profi ssão professora 
aposentada, nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (04/10/1965), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Venceslau de Assis e de Aurora 
Cardoso de Assis. A pretendente: ELENIR PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar tecnica de educação, nascida em Maringá, PR, no dia (02/04/1975), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Pereira da Silva e 
de Lourdes Rosa da Silva.

O pretendente: GERALDO BARBOSA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mar-
cineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/11/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Barbosa da Silva e de Maria de Lourdes Barbosa. 
A pretendente: SANDRA APARECIDA ANTUNES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (28/08/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Antunes e de Wanda Aparecida Antunes.

O pretendente: ROBERTO LEITE DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão 
montador, nascido em João Pessoa, PB, no dia (13/02/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Dias Santana e de Maria do Carmo Leite 
Santana. A pretendente: HOSANA CAMPOS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1966), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo José da Silva e de Darci Campos da Silva.

O pretendente: JOSE HERMINIO EDUARDO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em Brauna, SP, no dia (25/04/1946), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Egidio Eduardo e de Juventina Rosa Guimarães. A pretendente: 
JOSEFA MARIA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, nascida em Estrela 
do Norte, SP, no dia (24/02/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Vieira da Silva e de Luciene Bibiano da Silva.

O pretendente: MARCÍLIO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1982), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonio da Silva e de 
Maria da Conceição e Silva. A pretendente: JULIANA ANTUNES DE ASSIS, estado 
civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/04/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Marcolino de 
Assis e de Maria Antunes de Assis.

O pretendente: JOSÉ FONTES NETO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Santa Cruz, RN, no dia (18/02/1950), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Teodosio Fontes Carneiro e de Maria Joana da Conceição. A pretendente: 
MAURICÉA PACHECO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
Nova Iguaçu, RJ, no dia (12/03/1968), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Pacheco e de Lenir Sarmento Pacheco.

O pretendente: JADIELSON CARDOZO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mon-
tador, nascido em Limoeiro de Anadia, AL, no dia (25/05/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Cardozo da Silva e de Maria Aparecida França 
da Silva. A pretendente: VANESSA MUNIZ, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (22/02/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Devalte Muniz e de Neide Ruggeri Muniz.

O pretendente: VITOR ORTIZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em Guarulhos, SP, no dia (07/03/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Jose dos Santos e de Maria Aparecida de Oliveira Ortiz 
Santos. A pretendente: ARIELE EVELLYN VIEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (15/12/1997), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito José da Silva e de Maria 
Lidoina Vieira dos Santos.

O pretendente: CLAUDIO GREGORIO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em Corbélia, PR, no dia (19/12/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Onival Gregorio de Almeida e de Juracy Barbosa 
de Almeida. A pretendente: ÉRIKA SOARES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
tecnica de enfermagem, nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/06/1982), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José dos Santos e Silva e de Maria 
Ivete Soares e Silva.

O pretendente: JOABE PEREIRA BORGES, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de eletro eletronica, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1991), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Francisco Borges e de Maria 
Jose Pereira Borges. A pretendente: ZIRAN COELHO DE LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão recepcionista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (09/02/1989), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almir Alves de Lima e de Cicera 
Honorio Coelho de Lima.

O pretendente: THIAGO BERTO MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1987), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Pereira Magalhães e de Cleusa 
Berto Magalhães. A pretendente: LUANY LOBO CALHEIROS, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vagner da Silva Calheiros e de 
Sandra Aparecida Lobo Calheiros.

O pretendente: THIAGO DA SILVA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão técnico de TI, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/01/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geneci Alves e de Lindaci da Silva Avelino. A pretendente: KAREN 
FERNANDA GOMIDE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de saúde bucal, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Osmar Gomide e de Maria Aparecida da Silva Gomide.

O pretendente: WILTON TEIXEIRA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Renilson Leite Ribeiro e de Elisabete Teixeira Ximenes. 
A pretendente: JÉSSICA DE SOUZA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1990), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Antonio Pereira e de Eunice de Souza.

O pretendente: TIAGO LUIZ DE FRANÇA, estado civil solteiro, profissão bancário, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1985), residente e domiciliado neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Edilson Luiz de França e de Roseli Perpetua Teixeira 
França. A pretendente: FABIANE DE ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia (05/10/1992), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ismael Pereira da Silva e de Elizama 
Evangelista de Almeida.

O pretendente: DAVI ZANCHI OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
tecnico de serviços juridicos, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1999), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dioclecio Cavalcante da Silva 
e de Sueli Zanchi de Oliveira Silva. A pretendente: MARIA CLARA BORBOREMA 
ROCHA, estado civil solteira, profissão bancaria, nascida em Vitória da Conquista, 
BA, no dia (24/05/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jussimária Borborema Rocha.

O pretendente: EVERALDO ALVES DE LIMA, estado civil solteiro, profissão mo-
torista, nascido em Recife, PE, no dia (06/03/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo Sebastião de Lima e de Josefa Ana Al-
ves. A pretendente: ADRIANA ARAUJO TEIXEIRA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (08/04/1995), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Ademir Teixeira e de Maria das 
Graças Araujo Teixeira.

O pretendente: EMIDIO VERISSIMO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Josaphá Verissimo da Silva e de 
Severina Caetano da Silva. A pretendente: RIVANEIDE VIEIRA SANTANA, estado 
civil divorciada, profissão auxiliar de limpeza, nascida em Pindobaçu, BA, no dia 
(12/10/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jose 
Manoel Vieira e de Romilde de Jesus Vieira.

O pretendente: DOUGLAS COQUE MOREIRA, estado civil solteiro, profissão vigi-
lante, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/12/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Moreira e de Wanda Coque. A pretendente: 
ELAINE LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em 
Irajuba, BA, no dia (15/02/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Florisvaldo Santos Cerqueira e de Irene Lima da Silva.

O pretendente: RAMIRO PINHEIRO BARBOSA, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/10/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valmir Pinheiro Barbosa e de Lucia Barbosa da 
Silva. A pretendente: GIOVANNA PEREIRA AUGUSTO, estado civil solteira, profissão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Luis Antonio Augusto e de Josie Pereira.

O pretendente: ALEX SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão educa-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/08/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Valdir Azevedo dos Santos e de Ana Souza Silva. A 
pretendente: EVELLYN SILVIANDRA TRINDADE DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão porteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/06/1990), residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Antonio da Silva e de Cilene 
Adelina Moraes Trindade.

O pretendente: RENATO GONÇALVES DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, 
profissão policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1995), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio Pedro da Conceição e 
de Renata Gonçalves de Souza Melo. A pretendente: AMANDA CRISTINA SOUZA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profissão operadora de caixa, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (01/08/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de José Batista da Silva e de Joselita de Souza Leão Silva.

O pretendente: NAZON RODRIGUES DURÃIS, estado civil viúvo, profissão apo-
sentado, nascido em Juramento, MG, no dia (23/09/1946), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jazon Rodrigues da Silveira e de Ana Rosa 
da Silveira. A pretendente: NADÍR DA SILVA EVANGELISTA, estado civil divorcia-
da, profissão do lar, nascida em Adamantina, SP, no dia (12/03/1966), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Evangelista Sobrinho e de 
Cecilia da Silva Evangelista.

O pretendente: WESLEY GABRIEL NASCIMENTO LIMA, estado civil solteiro, 
profissão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/2001), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nildo Jose de Lima e de Marluce 
Maria do Nascimento Lima. A pretendente: JOYCE TALINE SEVILHA DA CRUZ, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Alves da Cruz 
e de Solange Cristina Sevilha.

O pretendente: VALDERIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão soldador, 
nascido em Delmiro Gouveia, AL, no dia (26/11/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Valdemar Angelo dos Santos e de Maria 
da Conceição dos Santos. A pretendente: PRISCILA ARAUJO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão balconista, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1986), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José da Silva e de 
Noeme Araujo da Silva.

O pretendente: PAULO RICARDO OLIVEIRA DE LIMA, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/01/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Iran André de Lima e de Maria José de Oliveira. 
A pretendente: JULIANA FRANCO PIMENTEL, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ricardo de Oliveira Pimentel e de Silvana Franco 
da Trindade.

O pretendente: ALAILTON ALVES MARQUES, estado civil solteiro, profissão emissor 
de frete, nascido em Araçuaí, MG, no dia (21/12/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Adalson Pinheiro Marques e de Maria Nilda Alves 
Marques. A pretendente: JAINE ARAUJO DE LIMA, estado civil solteira, profissão 
educadora infantil, nascida em Ferraz de Vaconcelos, SP, no dia (08/08/1994), re-
sidente e domiciliada em Ferraz de Vaconcelos, SP, filha de Luiz Vicente de Lima 
e de Maria Jose de Araujo.

O pretendente: CARLOS PEREIRA COSTA MARTINS, estado civil solteiro, profis-
são instalador eletrico, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Carlos Martins e de Mirian 
Pereira Costa Martins. A pretendente: KELLY CRISTINA SANTOS DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/08/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Raimundo da 
Silva e de Maria Tania Lopes Santos da Silva.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE NOGUEIRA, estado civil solteiro, profissão 
operador 3, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Alberto Nogueira e de Nadilza Henri-
que de Souza Nogueira. A pretendente: DÉBORA DA COSTA CABRAL, estado 
civil solteira, profissão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Assielio Cabral e de 
Renildes Rodrigues da Costa Bezerra.

O pretendente: JESSÉ PEDRO DE ANDRADE SILVA, estado civil solteiro, profissão 
chapeiro, nascido em Nova Iguaçu, RJ, no dia (29/10/1985), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Pedro da Silva e de Maria José de 
Andrade Silva. A pretendente: GISLAINE MIRANDA DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão autonoma, nascida em Guarulhos, SP, no dia (25/05/1989), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Firmino da Silva e de Tere-
zinha Maria Miranda da Silva.

O pretendente: SALATIEL ALEXANDRE CARDOSO, estado civil solteiro, profissão 
vigilante, nascido em Icó, CE, no dia (14/12/1994), residente e domiciliado neste 
ditrito, São Paulo, SP, filho de Luis Nildo Cardoso e de Maria de Fátima Alexandre 
Ferreira Cardoso. A pretendente: BEATRIZ VIANA DA SILVA SEGALA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1997), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Vinicius Segala e de 
Janaina Viana dos Reis da Silva.

O pretendente: JEFFERSON FRANCO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
tecnico instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1986), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Genival Franco da Silva e de Josefa 
Cabral Pereira da Silva. A pretendente: DAYANNA RIBEIRO DA SILVA, estado civil 
divorciada, profissão instrumentadora cirúrgica, nascida em Santa Mariana, PR, 
no dia (04/04/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Mauro Ribeiro da Silva e de Maria da Luz Gomes da Silva.

O pretendente: DAVID RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luciano Donizete da Silva e de Rosa Maria 
Rodrigues. A pretendente: BRUNA CRISTINA SAMARTINI DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profissão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/06/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Joilson Morais dos 
Santos e de Marcia Samartini Santos.

O pretendente: FRANCISCO DE ASSIS SILVA, estado civil solteiro, profissão 
operador de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1977), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Maria Silva e de Maria 
de Jesus Silva. A pretendente: JAQUELINE OLIVEIRA BARRETO, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Belmonte, BA, no dia (01/01/1984), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Deroaldo Freire Barreto e de 
Marineusa Oliveira dos Santos.

O pretendente: PAULO CESAR DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão 
ajudante geral, nascido em Santo André, SP, no dia (03/12/1966), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Assis dos Santos e de 
Maria Bezerra dos Santos. A pretendente: LILIANE DE LIMA RIBEIRO, estado 
civil solteira, profissão controladora de acesso, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Milton Ribeiro e de Josefa Bezerra de Lima Ribeiro.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: BOLOMA KESSELY STEPHEN, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Monrovia-Libéria, data-nascimento: 09/09/1974, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de David Kessely e de Koluboh Kessely. 
A pretendente: SOLANGE APARECIDA FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1970, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira e de Arlette Cavallini Ferreira.

O pretendente: BOANERGES BORGES DA SILVA, profi ssão: funcionário público 
municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/05/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Orlando da Silva e de Alzira Borges 
da Silva. A pretendente: RITA DE CÁSSIA DA SILVA, profi ssão: assistente de central 
de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
26/05/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Amancio da Silva 
e de Odete da Silva.

O pretendente: JOÃO LUIZ CESÁRIO NETO, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Barretos, SP, data-nascimento: 03/09/1962, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Oraldo Luiz Cesário e de Anésia Ribeiro Cesário. A pretendente: 
ELAINE CRISTINA LIMA GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Eurides Almeida Gomes e de Nancy de Lima Gomes.

O pretendente: DANIEL KATO, profi ssão: administrador de empresas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/12/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Oscar Kiyoshi Kato e de Elenice Canavezzi dos Santos. A 
pretendente: GERALDA GABRIELA NERES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Januária, MG, data-nascimento: 16/10/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Pereira da Silva e de Hercília Neres de Souza e Silva.

O pretendente: GILIARDE MENDES DE SOUSA, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Trindade, PE, data-nascimento: 02/12/2000, residente e domiciliado em 
Osasco, SP, fi lho de Antonio de Sousa e de Marinez Mendes da Silva. A pretendente: 
RAFAELA SILVA DA CRUZ, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
Caatinga do Moura-Jacobina, BA, data-nascimento: 17/02/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira da Cruz e de Celia Pereira Silva.

O pretendente: ANGEL JOB MEDEIROS ALVARADO, profi ssão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leopoldo Osvaldo Alvarado Carrasco e de Margarete da Cruz 
Medeiros. A pretendente: VALQUIRIA THAIS ANDRADE, profi ssão: aux.administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Andrade e de Edna Aparecida 
Andrade.

O pretendente: EDUARDO TRAJANO DE SOUSA, profi ssão: cobrador de ônibus, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/11/1964, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Saturnino Trajano de Sousa e de Antonia Elvina 
Trajano. A pretendente: LIVANI FERREIRA PARNAIBA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Icó, CE, data-nascimento: 28/11/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Dias Parnaiba e de Joana Ferreira Parnaiba.

O pretendente: JOSÉ RAIMUNDO FERNANDES, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ubatã, BA, data-nascimento: 05/01/1963, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Etildes Fernandes. A pretendente: CARMEM LÚCIA SANTOS 
SILVA, profi ssão: doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Itagibá, BA, data-
nascimento: 18/10/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemar 
Gonçalves Silva e de Creuza Bispo dos Santos.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE ANDRADE, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Teodoro Sampaio, SP, data-nascimento: 02/11/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Orisvaldo Andrade e de Marcolina Grosa de 
Andrade. A pretendente: MARINEUZA ANDRADE, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Almadina, BA, data-nascimento: 31/10/1972, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Maria José Andrade.

O pretendente: GUILHERME GUIMARAES DIAS, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1996, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Edson Dias e de Carla Guimaraes Silva. A pretendente: BEATRIZ 
VIEIRA CAMPOS, profi ssão: executiva de contas, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Adelson Sartori Campos e de Sandra Gutierres Vieira Campos.

O pretendente: JULIANO FREIRES MARTINS, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/12/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Martins Custodio e de Maria da Conceição Bezerra Freires. 
A pretendente: ELAINE DA SILVA MEDEIROS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Severino Salustiano Medeiros e de Vania Lucia da Silva Medeiros.

O pretendente: ERICK KEVIN SOUZA SANTOS, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Geraldo dos Santos e de Maria Jose de 
Souza. A pretendente: MICAELA DA SILVA BATISTA, profi ssão: professora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Batista Ribeiro e de Rita Maria 
da Silva.

O pretendente: RADUAN ALI CHAHINE, profi ssão: degolador islâmico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ali Ibrahin Chahine e de Maria Sueli Barboza. A pretendente: 
JULIANA RODRIGUES MARQUES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Edivaldo Marques e de Sandra Rodrigues de Brito.

O pretendente: DIONE DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/04/1989, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Arcanjo Pereira de Oliveira e de Maria Lucia da Silva. A pretendente: 
ANA CRISTINA LACERDA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de laboratório, estado civil: 
solteira, naturalidade: Princesa Isabel, PB, data-nascimento: 31/01/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Rodrigues da Silva e de Elisabete Lacerda 
da Silva.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA DONI, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1990, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos Doni e de Gislene de Castro Oliveira Doni. A pretendente: 
MÁRCIA MARIA ALVES, profi ssão: fi sioterapeuta, estado civil: solteira, naturalidade: 
Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 13/05/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valdivino José Alves e de Armelina Maria de Sousa Jesus.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco dos Santos Silva e de Maria Valdejane 
da Silva. A pretendente: LARISSA FERREIRA LIMA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wesley Alves de Lima e de Luana Michele Ferreira.

O pretendente: RENAN EDUARDO MARQUES DE SOUZA, profi ssão: engenheiro 
mecânico, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco de Souza e de 
Elaine Regina Marques de Souza. A pretendente: ANA LUISA SANTOS SIMONI, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Delfos Augusto Simoni e 
de Janete Ferreira dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ GASPARINI BARBALHO, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nova Olímpia, MT, data-nascimento: 30/03/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Matias Alves Barbalho e de Maria Gasparini 
Barbalho. A pretendente: AMANDA GOES DE OLIVEIRA, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Claudio de Oliveira e de Givanilda Goes da 
Silva Oliveira.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE MASCARA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/07/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Claudio Mascara e de Maria Aparecida de Jesus 
Mascara. A pretendente: ERICA MIURA GOUVEIA, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga SP, data-nascimento: 
16/01/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Agostinho 
Gouveia Filho e de Teruko Miura Gouveia.

O pretendente: SALVADOR DOS PASSOS SOBRINHO, profi ssão: pizzaiolo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 18/11/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agostinho de Santana Passos e de 
Maria de Lourdes Barbosa dos Passos. A pretendente: CLÁUDIA SILVA AURELIANO, 
profi ssão: ajudante de pizzaria, estado civil: solteira, naturalidade: Serra Talhada, PE, 
data-nascimento: 18/02/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Pedro Aureliano e de Luzia Cristina da Silva Aureliano.

A pretendente: VIVIAN CASALLI, profi ssão: mecânica de aeronaves, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/05/1981, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Celso Casalli e de Evaneide Rodrigues Casalli. A pretendente: 
BIANKA SUZUKI TEIXEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José Eleuterio Baptista Teixeira e de Araci Tomoe Suzuki Teixeira.

O pretendente: ADILSON CORRÊA ARAGÃO, profi ssão: produtor cultural, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
06/12/1951, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joel Corrêa Aragão e de 
Maria de Lurdes Jesuino. A pretendente: ELAINE MARÍ DA CUNHA, profi ssão: produtora 
cultural, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/05/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo da Cunha e de Maria Demachida 
Cunha.

O pretendente: RAFAEL DA SILVA SANTOS, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1999, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Claudio Andre dos Santos e de Marta da Silva dos Santos. A 
pretendente: CRISLAINE SANTOS MACHADO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Helena Santos Machado.

O pretendente: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: supervisor de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itaíba, PE, data-nascimento: 18/05/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cícero Rodrigues da Silva e de Nivalda 
Ferreira da Silva. A pretendente: LUCIENE NASCIMENTO SILVA, profi ssão: prendas 
domésticas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/08/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Giovani Alves da Silva 
e de Maria de Fatima Nascimento Silva.

O pretendente: GERSON RIBEIRO DOS SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Sapeaçu, BA, data-nascimento: 30/01/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cesario Gonçalves dos Santos e de Edite 
Ribeiro dos Santos. A pretendente: MARINA HOMERO DA SILVA, profi ssão: técnico 
enfermagem, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
10/05/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Homero da 
Silva e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: MARISVALDO DA SILVA EMERENCIO, profi ssão: ajudante diverso, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Águas Belas, PE, data-nascimento: 04/06/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cícero José Emerencio da Silva e 
de Maria da Silva Emerencio. A pretendente: SUELENE MARIA DA SILVA, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Iati, PE, data-nascimento: 07/11/1985, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Creuza Maria da Silva.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA UCHOA, profi ssão: metalúrgico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/02/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Uchoa e de Lindalva Maria Ferreira 
dos Santos. A pretendente: WINNIE TEIXEIRA DA SILVA, profi ssão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Evilma Teixeira da 
Silva.

O pretendente: WILLIAM HIROKI ABÉ, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Jose dos Campos, SP, data-nascimento: 20/08/1982, residente e 
domiciliado em Jacareí, SP, fi lho de Lucio Abé e de Yoko Takada Abé. A pretendente: 
TALITA ALINE DE SOUZA MOREIRA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/04/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jarbas Moreira e de Vanilde Clara de Souza 
Moreira.

O pretendente: MATHEUS DIAS ROGERIO, profi ssão: montador de motor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Rogerio e de Taimara Souza 
Dias Rogerio. A pretendente: GEOVANA CRISTINA OLIVEIRA NUNES DE MELO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Esmeraldo 
Nunes de Melo e de Terezinha Zilda da Silva.

O pretendente: AUGUSTO AFRICO DA SILVA, profi ssão: fi scal, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Africo da Silva e de Almeria Africo da 
Silva. A pretendente: TALITA GOMES DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/12/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Aleixo da Silva e de Erivene Gomes 
da Silva.

O pretendente: LUIS CLAUDIO COSTA BARROCA, profi ssão: vigilante monitor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Amavel Barroca e de Urcezina 
Costa. A pretendente: MARISA PEREIRA DA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1972, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira da Costa e de Maria do Carmo 
da Costa.

O pretendente: DENIS GONÇALVES SOARES, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Selma Gonçalves Soares. A pretendente: 
EMILANE PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Bezerra dos Santos e de Eva Pereira dos Anjos.

O pretendente: JUSCELINO FRANCISCO DE SIQUEIRA, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Cocal, PI, data-nascimento: 15/01/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco José de Siqueira e de Maria do 
Socorro Siqueira. A pretendente: MARIA JOSÉ DE BRITO CARDOSO, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Cocal, PI, data-nascimento: 14/12/1999, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio José Cardoso e de 
Francisca de Brito Cardoso.

O pretendente: EGUIBERTO FAGUNDES TAKEUTI, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/06/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eguiberto Takeuti e de Antonia Galdina 
Fagundes Takeuti. A pretendente: JULIANA DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/11/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sergio 
Pereira dos Santos e de Edmar Maria de Oliveira Fontes.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES SILVA, profi ssão: assistente 
de logística, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Souza da 
Silva e de Anailda Rodrigues de Souza. A pretendente: KAREN LIMA BRAGA 
SILVA, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 01/01/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Robson 
Braga Silva e de Debora Rosa Lima.

O pretendente: ALAN CRISTOFER SILVA ALVES, profi ssão: analista logistico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Custodio de Assis Alves e de Adriana Alves 
da Silva. A pretendente: AMANDA DA SILVA DOS SANTOS, profi ssão: promotora 
de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alexsander Fidalgo 
dos Santos e de Maria de Fatima da Silva dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON APARECIDO DA COSTA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gerson Aparecido da Costa e de Ruth Silva 
Rodrigues. A pretendente: MONIQUE SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/12/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jailson Barbosa dos Santos e de Maria 
Ednalva dos Anjos Silva dos Santos.

O pretendente: WESLEY VIEIRA DE SOUSA, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 28/01/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abidoral Gonçalves de Sousa e de Lurdes 
da Silva Vieira. A pretendente: LORRANA SANTANA MENDONÇA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 
15/03/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Washington Luis 
Mendonça de Oliveira e de Ana Cristina Santana dos Santos.

O pretendente: EVANDRO BARBOSA DO NASCIMENTO, profi ssão: pizzaiolo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivan Alves dos Santos e de Cleonice Francisca 
Barbosa. A pretendente: MICHELE CRISTINA DOS SANTOS ELIAS, profi ssão: 
fotógrafa, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 01/10/1986, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha 
de Lucas Rocha Elias e de Edna Aparecida dos Santos.

O pretendente: JOSE ALVES DA SILVA, profi ssão: torneiro mecânica, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves da Silva e de Carmem Ferreira da 
Silva. A pretendente: SIMONE EUFROSINA BARBOSA, profi ssão: secretária, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1976, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Orlando Barbosa e de Cicera 
Maria Barbosa.

O pretendente: GENIVALDO SILVA, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caldeirão Grande, BA, data-nascimento: 18/02/1964, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Maria Guilhermina Silva. A pretendente: MARIA 
ELZA FRANCELINA DO NASCIMENTO, profi ssão: cozinheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 13/05/1965, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Bispo do Nascimento e de Anônia Francelina do 
Nascimento.

O pretendente: RICARDO EVANGELISTA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Evangelista dos Santos e de 
Maria Amalia Fernandes Moreira. A pretendente: ALEXANDRA APARECIDA DIAS, 
profi ssão: agente de endemias, estado civil: divorciada, naturalidade: São Bernardo 
do Campo, SP, data-nascimento: 01/03/1981, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Augusto Dias e de Mariza Liria Dias.

O pretendente: MATHEUS PEREIRA DA CRUZ, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Eduardo da Cruz e de 
Givaneide Pereira da Cruz. A pretendente: MARIANA SANTOS E SILVA, profi ssão: 
dermoconsultora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/11/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Francisco da 
Silva e de Rosemar dos Santos e Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE SANTOS DE VASCONCELOS, profi ssão: 
agente de segurança, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/12/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Janio 
Pereira de Vasconcelos e de Sandra dos Santos. A pretendente: RAISSA MENDES 
LAGES DE SOUZA, profi ssão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de José Wilson Pereira de Souza e de Ilca Mendes Lages de Souza.

O pretendente: ANDERSON HENRIQUE DOS SANTOS, profi ssão: técnico de TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 16/06/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo dos Santos e de Waldecy 
Teixeira Lopes dos Santos. A pretendente: PAULA CRISTINA ALVES DE SOUZA, 
profi ssão: assistente de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Avelino de Souza e de Miroseli Amigo Alves.

O pretendente: ANDERSON TRAJANO DE SOUZA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adilson Pereira de Souza e de Ivonete Trajano 
da Silva. A pretendente: ROBERTA LUIZA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Serinhaem, PE, data-nascimento: 06/08/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Luiz da Silva e de Irene Maria da Silva.

O pretendente: AUGUSTO LIMA DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/08/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Lima da Silva e de Sandra Maria de Oliveira Silva. A 
pretendente: ALINE SILVA SANTANA, profi ssão: designer de moda, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Silva Santana e de Maria Helena Santana.

O pretendente: EVERTON AVELAR SILVA, profi ssão: gerente de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São João do Oriente, MG, data-nascimento: 15/12/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Matuzinho da Silva e de Maria da Penha 
Avelar Silva. A pretendente: BRUNA SIQUEIRA DE MACEDO, profi ssão: bancária, estado 
civil: solteira, naturalidade: Carvalhos, MG, data-nascimento: 15/09/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Pinheiro de Macedo e de Ana Cleide Estácio 
de Siqueira.

O pretendente: KEVYN BACELAR DE AZEVEDO, profi ssão: ajudante de eletricista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/10/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cesar Alves de Azevedo e de Lady Nilza Bacelar 
de Souza. A pretendente: ALINE GOMES DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: controle de 
qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Roberto da Silva e de Daiane 
Gomes de Oliveira Silva.

O pretendente: ÉDER WILLIAN DE SOUSA RIOS, profi ssão: estagiário administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abmael Lima Rios e de Rute de Sousa Rios. 
A pretendente: ANA KAROLINE HENRIQUE DA SILVA, profi ssão: recepcionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Amaro da Silva Neto e de Jane Meire 
Henrique Sena.

O pretendente: PEDRO NOGUEIRA PRADO DOS SANTOS, profi ssão: analista 
de tecnologia, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
05/12/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Waldemir Prado dos Santos 
e de Roberta Mendes Nogueira Prado dos Santos. A pretendente: LUCIANA DA SILVA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva e de 
Lucineide da Silva.

O pretendente: FRANCISCO MANOEL PINTO, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Manoel Pinto e de Lindaura Judite Pinto. A pretendente: 
GABRIELA MALLIA PEREIRA, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Fabiano Mallia Pereira e de Veronica Alves de Freitas Pereira.

O pretendente: LUCAS DA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/11/1996, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Silva e de Lucineide da Silva. A pretendente: DANIELE 
LIMA RIBEIRO, profi ssão: analista de suporte jr., estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Nonato Ribeiro e de Maria José Lima Ribeiro.

O pretendente: LUAN NATHAN SILVA, profi ssão: assistente comercial de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Maria da Silva e de Maria da Conceição Silva. 
A pretendente: ANA LUIZA BARROS CASTELO BRANCO, profi ssão: auxiliar de classe, 
estado civil: solteira, naturalidade: Barras, PI, data-nascimento: 18/10/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luciano Lages Fortes Castelo Branco e de Zenha 
Maria do Monte Barros.

O pretendente: FABRICIO BARBOSA TOSCANELLI, profi ssão: consultor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Celso Rubens Toscanelli e de Justina da Silva 
Barbosa Toscanelli. A pretendente: FERNANDA CASTRO DA SILVA, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vladimir da Silva e de Raquel de Castro 
Gonçalves.

O pretendente: MARCELO DE SENA CRUZ, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1977, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Braz Alves Cruz e de Nilzete Santana de Sena Cruz. A pretendente: 
PATRICIA DE JESUS FERREIRA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itamaraju, BA, data-nascimento: 10/03/1980, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Irene de Jesus Ferreira.

O pretendente: CLEBISON RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: preparador de 
prensas, estado civil: divorciado, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 28/11/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Lima dos Santos e de 
Maria Albina Rodrigues. A pretendente: LEANDRA FERREIRA DE JESUS, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: divorciada, naturalidade: Jussari, Munic. de Itabuna, BA, data-
nascimento: 26/07/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Custódio 
Porfírio de Jesus e de Elialva Ferreira dos Santos.

O pretendente: GIOVANNI VICENTE GENTILE DA SILVA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio França da Silva e de Antonia Gentile França 
da Silva. A pretendente: ANA CAROLINE JARDIM BELLO, profi ssão: aux.administrativo, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Saturnino Jardim Bello e de Maria do Socorro 
Jardim de Macedo.

O pretendente: GABRIEL TEIXEIRA PEDROSO, profi ssão: técnico de informática, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/07/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio Lucindo Pedroso e de 
Imaculada Teixeira Rodrigues Pedroso. A pretendente: DEBORA FERNANDES DE VITO 
LARANJEIRA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 04/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Fernandes Laranjeira e de Maria Cristina de Vito.

O pretendente: ETEVALDO SANTOS MAIA, profi ssão: técnico em telecomunicações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Morro do Chapéu, BA, data-nascimento: 10/12/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Dias dos Santos e de Eluina 
Brito Maia. A pretendente: ERENILDES MARQUES DE JESUS, profi ssão: técnica em 
rediologia, estado civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 17/08/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edilson Souza de Jesus e de Analice 
Marques de Jesus.

O pretendente: HUGO ABREU MENDES, profi ssão: operador de empilhadeira, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Olavo Mesquita Mendes e de Maria Jocelma Matos 
Abreu Mendes. A pretendente: CAMILA MENDES DA SILVA, profi ssão: concierge, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/01/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Mendes da Silva e de Eliane Maria Mendes.

O pretendente: VICTOR KALAIDJIAN NASCIMENTO, profi ssão: técnico telecomunicação, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Mendes do Nascimento e de Cristiane 
Kalaidjian. A pretendente: INGRID DA SILVA CARVALHO, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/02/1999, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alexandre dos Santos Carvalho e de Adriana 
Neves da Silva.

O pretendente: WESLEY CAMILO ALMEIDA ROSA, profi ssão: motoboy/autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/04/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alfredo do Nascimento Rosa e de Julia Maris de 
Almeida Rosa. A pretendente: ERIKA PEREIRA PASSOS DE FREITAS, profi ssão: aux.
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Waldir Francisco de Freitas e de 
Lindinalva Pereira Passos.

O pretendente: UITAMAR FAGUNDES DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 11/09/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Railton Juviniano dos Santos e de Telma Fagundes 
dos Santos. A pretendente: VALDIRENE DIAS DAMASCENA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Senhor do Bonfi m, BA, data-nascimento: 21/03/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Romualdo Dias Damascena e de 
Eremita Dias da Silva.

O pretendente: DANIEL NUNES DOS SANTOS, profi ssão: tecelão, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Antenor Jose dos Santos e de Janete Nunes dos Santos. A pretendente: 
THAYNA SILVA NASCIMENTO, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sidnei Alves Nascimento e de Mariselma Aparecida da Silva.

O pretendente: MARCO AURÉLIO RODRIGUES SILVA, profi ssão: farmáceutico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 23/02/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Ricardo da Silva e de Teresinha Rodrigues 
Conceição Silva. A pretendente: BRUNA DEISE DE OLIVEIRA, profi ssão: farmáceutica, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdemar de Oliveira e de Janete Maria de Jesus 
Barbosa.

O pretendente: RENAN BARBOSA GRACIA, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1994, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Sergio Ricardo Gracia e de Regina Fatima Soares Barbosa Gracia. 
A pretendente: LARISSA CERQUEIRA ANDRADE, profi ssão: estagiária de engenharia, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adriano Andrade e de Marcia Regina de Cerqueira 
Andrade.

O pretendente: RAFAEL LUIZ DA SILVA, profi ssão: encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mata Grande, AL, data-nascimento: 20/11/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz José da Silva e de Maria Aparecida da 
Silva. A pretendente: EDILAINE DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Irene Aparecida Felicio e de Jose Francisco da Silva.

O convivente: AURÉLIO OLIVEIRA MENEZES, profi ssão: empresário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/10/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo de Menezes e de Maria José de Oliveira 
Menezes. A convivente: ADRIANA APARECIDA DE MORAES, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Mooca, SP, data-nascimento: 
02/05/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Trevisani de 
Moraes e de Maria Baptista de Moraes.

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
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O tempero brasileiro no 
compliance mundial

Recentemente, tive 

a oportunidade de 

participar de um dos 

maiores eventos de 

Ética & Compliance 

do mundo, promovido 

anualmente pela SCCE 

(Society of Corporate 

Compliance & Ethics), 

nos EUA. 

É um ambiente incrível 
com milhares de pro-
fi ssionais de compliance 

de diversas geografi as, de pra-
ticamente todas as indústrias e 
com os mais variados níveis de 
experiência. Havia, por exem-
plo, profi ssionais com menos 
de três anos de experiência 
em compliance e outros com 
mais de 20 anos. Ofi cialmente, 
foi anunciada a participação de 
25 brasileiros. 

Contudo, deveria ter adi-
cionalmente pelo menos a 
mesma quantidade, que mora e 
trabalha nos EUA, mas que não 
apareceram nos indicadores 
ofi ciais no primeiro número 
em razão do critério utilizado. 
Interessante perceber que 
temos brasileiros gerenciando 
globalmente e regionalmente 
programas de compliance de 
grandes empresas, atuando 
fora do Brasil e com o devido 
reconhecimento. 

Vale destacar também que a 
comitiva brasileira demonstra 
movimento crescente na busca 
pelo conhecimento e pela troca 
de experiências, itens funda-
mentais para que as práticas 
adotadas no Brasil estejam em 
linha com o que é considerado 
de excelência lá fora. E temos 
o que compartilhar, conside-
rando que vários brasileiros 
atuaram como palestrantes 
neste evento. 

Há interesse dos estrangei-
ros em conhecer os detalhes 
da Operação Lava Jato, dos 
impactos nas organizações 
sancionadas e entender como 
elas responderam, além de um 
contexto legal e de negócios 
no Brasil por exemplo. E é 
interessante perceber que as 
iniciativas que temos adotado 
no Brasil estão em conformi-
dade com as melhores práticas 
globais, obviamente conside-
rando as empresas do Brasil 
com Programas de Compliance 
maduros. 

E neste aspecto, destaco o 
primeiro ponto de atenção: ain-
da temos empresas no Brasil 
que não possuem programas 
de compliance. E dado que a 
onda de ética e anticorrupção 
já é uma realidade, assim como 
a de privacidade, que é mais 
recente, em razão da LGPD 
-- Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais, é um cenário 
que deve mudar rapidamente 
nos próximos anos. 

Falando em privacidade, 
foi interessante perceber que 
os desafi os e problemas que 
temos enfrentado hoje no 
Brasil para a implantação de 
um Programa de Privacidade 

e Proteção de Dados nas or-
ganizações não são diferentes 
do que tem acontecido nos 
EUA ou Reino Unido. É global 
o desafi o do profi ssional de 
compliance em convencer os 
executivos da relevância da 
onda de privacidade, explicar 
a legislação aplicável, seu 
impacto nos negócios e sua 
necessidade de implantação. 

Na questão de uso de servi-
ços terceirizados, ferramentas 
e softwares também estamos 
na mesma página, como por 
exemplo, na utilização de ser-
viços profi ssionais e indepen-
dentes de canal de denúncia, 
uso de plataforma e provedo-
res de conteúdo e-learning, 
ferramentas de auditoria e de 
gestão de documentos e afi ns. 
Contudo, a área de Compliance 
ainda sofre os refl exos de uma 
cultura digital em desenvolvi-
mento, no que tange às solu-
ções como RPA (Robotic Pro-
cess Automation), analytics, 
inteligência artifi cial, dentre 
outras tecnologias disruptivas. 

Dado que muitas empresas 
sequer possuem tais iniciativas 
em suas linhas de negócio, há 
obstáculos adicionais a serem 
superados pelo Compliance 
Offi cer. Tal cenário não deve 
ser fator de desmotivação. Pelo 
contrário, há oportunidades 
para o compliance mostrar 
dentro das organizações o 
valor da tecnologia e aplicar 
dentro de seus processos. O 
RPA e o workfl ow, por exem-
plo, podem ser úteis para criar 
dashboards de forma automati-
zada, obtendo informações dos 
diversos sistemas e ferramen-
tas utilizados, tipicamente de 
provedores diferentes. 

E o primeiro passo, como co-
mentado no evento, é entender 
os conceitos e do que se trata 
cada solução. O profi ssional 
de compliance deve ter a ini-
ciativa de se “alfabetizar” no 
mundo digital, assim como se 
preocupa em aprender inglês 
ou montar o conteúdo de um 
material de treinamento utili-
zando o Powerpoint. 

Temos no Brasil bons profi -
sisonais de compliance e bons 
exemplos de Programa. Como 
citou Daniel Fridman, ex-pro-
curador do Departamento 
de Justiça dos EUA, o Brasil 
conseguiu em 4 anos fazer o 
que os EUA precisaram de 
cerca de 30 anos no que tange 
à implantação de políticas an-
ticorrupção e de compliance. 
Tal prática deve ser ampliada e 
ser mais disseminada no País, 
uma vez que temos ilhas de 
excelência que estão alinhadas 
com o que o mundo tem feito. 
É o novo jeitinho brasileiro ao 
redor do mundo. 

(*) - É diretor de Compliance na ICTS 
Protiviti, empresa especializada em 

soluções para gestão de riscos, 
compliance, auditoria interna, inves-

tigação, proteção e privacidade de 
dados.

Jefferson Kiyohara (*)

Nuzzi já é autor de “Via Cru-
cis”, volume que relata a 
guerra do papa Francisco 

contra os dirigentes que coman-
daram as fi nanças da Santa Sé 
antes de sua chegada ao poder, 
e o novo livro, chamado “Giudizio 
Universale” (Juízo Universal, em 
tradução livre), apresenta os 
resultados de uma força-tarefa 
instituída pelo Pontífi ce para 
examinar as contas da Igreja.

Segundo Nuzzi, o défi cit do 
Vaticano atingiu “níveis preocu-
pantes” e “arrisca conduzi-lo ao 
default”. O livro destaca a con-
tínua queda nas doações que 
chegam à Santa Sé, em função 
de escândalos que abalaram a 
confi ança dos fi éis nas últimas 
décadas. De acordo com o jor-
nalista, em 2018, quando o Papa 
iniciou uma reforma fi nanceira 
na Igreja, os registros da Admi-
nistração do Patrimônio da Sé 
Apostólica (APSA), o “banco 
central” do Vaticano, revelaram 
uma contabilidade paralela com 
contas secretas de cardeais 
e laranjas que encobririam 
políticos e empreendedores 
próximos à Igreja.

Francisco teria pedido o fe-
chamento de todas as contas 
suspeitas, mas teria ouvido 
dos inspetores que a dupla 
contabilidade no Vaticano era 
“praticamente ineliminável”. 
Essas contas somariam quase 2 
milhões de euros, algumas com 
até 200 mil euros depositados. 
O livro cita os cardeais Giovan-
ni Lajolo, Eduardo Martínez 
Somalo, Paul Josef Cordes, 
William Baum (1926-2015) e 
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Vaticano corre risco de entrar 
em ‘default’, diz livro

Um novo livro lançado ontem (21) pelo jornalista italiano Gianluigi Nuzzi afi rma que o Vaticano corre 
risco de entrar em “default”, ou seja, de não conseguir mais arcar com suas obrigações fi nanceiras

Obra de Gianluigi Nuzzi relata estado atual das fi nanças da Igreja.

Agostino Cacciavillan como do-
nos de algumas dessas contas.

Nuzzi ainda revelou dados 
relativos ao Óbolo de São Pedro, 
o sistema de arrecadação de 
donativos da Igreja Católica, 
que não são mais divulgados. 
“A maior surpresa está na com-
posição do Óbolo: as pessoas 
físicas são apenas o terceiro 
maior doador. Em primeiro 
lugar estão as dioceses, e em 
segundo, as fundações. Em 
2014, dos 83 milhões de euros 
coletados, encontramos 43 
milhões das dioceses, 19 das 
fundações e 15 das pessoas 
físicas”, escreve o jornalista.

“As doações dos países mais 
generosos, que representam 
80,2% das ofertas, estão se 
erodindo. Em 2014, houve sinal 
negativo nos EUA (-5,33%), 
na Itália (-21%), na Alemanha 
(-32%), na Espanha (-11,21%), 
na Venezuela (-38,9%) e no Rei-
no Unido (-22,8%) em relação 
ao ano anterior”, acrescenta. 
O livro também denuncia a 
existência de um fundo à dis-
posição do Papa protegido por 
“segredo de Estado” e sobre 
o qual nem mesmo Francisco 
conheceria os detalhes. Esses 
recursos estariam sob gestão 
de um banco interno “pouco 

conhecido no mapa de poder 
no Vaticano” e que também 
cuidaria de tesouros e da con-
tabilidade secreta do país. 

Nuzzi disse que a situação 
do Vaticano “piorou muito” em 
relação ao pontifi cado de Bento 
XVI. “Mas acredito que o Santo 
Padre está determinado a rever-
ter essa hemorragia. Como? Os 
instrumentos a seu dispor são 
insufi cientes. Acho que estamos 
diante de um colapso da gestão 
da cúria, os instrumentos são 
antiquados, ainda se faz trans-
crição manual dos números na 
era da inteligência artifi cial”, 
acrescentou (ANSA).

Passageiros de companhias 
aéreas querem, cada vez mais, 
contar com as facilidades do 
uso da tecnologia para apri-
morar os serviços prestados 
por essas empresas nos aero-
portos. Acesso à internet com 
Wi-fi  a bordo das aeronaves, 
mais controle sobre a viagem a 
partir do próprio smartphone e 
o acompanhamento, em tempo 
real, da localização da bagagem 
são as prioridades apontadas 
por esses passageiros.

As informações constam na 
pesquisa 2019 Global Passen-
ger, publicada pela Associação 
Internacional de Transpor-
tes Aéreos (Iata) na última 
semana. O uso da biometria 
para agilizar os processos de 
embarque e o tempo máximo 
de 10 minutos para coleta de 
bagagens e processos de imi-
gração também foram aponta-
dos como prioridades.

A maioria dos entrevistados 
disse que gostaria de utilizar 
mais os smartphones para 
controlar os procedimentos 
de viagem, desde a reserva 
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Passageiros de aéreas querem mais tecnologia 
para controle da viagem

Wi-fi  a bordo e localização da bagagem em tempo 

real são prioridades.

até o despacho de bagagens. 
Esse item foi apontado como 
importante por 83% dos entre-
vistados. Para 39% dos passa-
geiros, o envio de SMS continua 
sendo a opção de notifi cação 
preferida. Os passageiros que 
preferem receber informações 
por meio de aplicativos soma-
ram 33%.

De acordo com a pesquisa, 
53% dos entrevistados disse-

ram que despachariam mais as 
bagagens se pudessem acom-
panhar o processo em tempo 
real. Além disso, 80% dos pas-
sageiros disseram não querer 
esperar mais de três minutos 
para despachar uma bagagem. 
Já o percentual de quem não 
aceitaria esperar mais de 10 
minutos para esperar pela 
bagagem após o desembarque 
e nos processos de imigração 

foi de 79%.
Entre os entrevistados, 46% 

disseram que gostariam de 
rastrear suas malas caso hou-
vesse um serviço de despacho 
em locais fora do aeroporto. 
Cerca de 70% dos passageiros 
disseram estar dispostos a com-
partilhar informações pessoais 
de biometria para acelerar os 
processos, como os de check-in, 
no aeroporto. O percentual é 
ainda maior entre os passagei-
ros corporativos, de 76%.

O uso do Wi-Fi também foi 
destacado como importante 
por 53% de entrevistados. A 
demanda foi apontada como 
importante por 71% dos entre-
vistados da África. Na América 
Latina esse percentual foi de 
68% e no Oriente Médio de 
67%. As menores preferências 
pelo sinal de internet a bordo 
foram registradas por passa-
geiros da América do Norte, 
onde apenas 44% apontaram 
como importante o uso do 
Wi-Fi a bordo. Na Europa o 
percentual foi menor ainda, 
de 44% (ABr).
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A Abregel (Associação Brasi-
leira das Empresas de Alimen-
tos, Congelados, Superconge-
lados, Sorvetes, Concentrados, 
Liofi lizados, Gelos e Bebidas) 
e a IPIA (Associação Inter-
nacional de Gelo Embalado) 
assinaram um termo de par-
ceria defi nindo os requisitos 
do Programa de Qualidade do 
Gelo, visando garantir o nível 
de qualidade e segurança do 
gelo industrializado.

O Programa estipula medi-
das específi cas voltadas aos 
fabricantes de gelo embalado, 
que recebe uma certifi cação 
após a auditoria anual realizada 
pela NSF International (orga-
nização norte-americana de 
testes, inspeção e certifi cação 
de produtos) que se presta  a 
verifi car se as diretrizes pre-
vistas no acordo, chamadas 
PIQCS – Padrões de Controle de 
bonggelo/reprp oduçção

Programa visa garantir qualidade e segurança do gelo industrializado
Qualidade do Gelo Embalado, 
estão sendo cumpridas.

A auditoria do Programa 
de Qualidade do Gelo exige 
condições sanitárias do local 
de fabricação garantindo a 
qualidade microbiológica do 
gelo embalado, entre outros. 
A produção segura e sem risco 
traz vantagens também para o 
fabricante que evita retrabalho, 
diminuindo o custo operacio-
nal com ganho de qualidade e 
reconhecimento do mercado.

Fica a cargo da Abregel ins-
truir todos os fabricantes de 
gelo associados a cumprirem 
os requisitos do programa, e 
gerí-lo na América Latina. A as-
sociação também atuará como 
uma facilitadora da comunica-
ção entre a IPIA e os fabricantes 
do produto no Brasil.

Os produtores que atende-
rem os requisitos previstos no 

PIQCS recebem o 
selo de qualidade 
Abregel-IPIA e se 
tornam membros 
da associação in-
ternacional, o que 
para Edmundo 
Klotz, presidente 
da associação, é 
uma garantia tanto 
para o produtor 
quanto para o con-
sumidor fi nal. 

O consumidor não sabe que as baixas temperaturas não são 

sufi cientes para destruir os microrganismos.

“Nem todos os estabelecimen-
tos requerem certifi cações ou 
selos de qualidade, e muitas ve-
zes o consumidor não tem ideia 
de que está comprando um pro-
duto de procedência duvidosa. 
Por isso, o selo é a prova de que 
o produto apresenta qualidade e 
segurança para ser consumido 
à vontade”, afi rma. O risco sa-
nitário do gelo é uma realidade 
ainda pouco percebida entre os 
consumidores do produto. Além 
de não entenderem o gelo como 
alimento, o consumidor não sabe 
que   as baixas temperaturas não 
são sufi cientes para destruir os 
microrganismos

O gelo embalado, sem os 
padrões e condições sanitárias 
adequadas pode causar uma 
série de problemas para quem 

o consome, que ainda poderá 
atribuir às bebidas que gelou. 
“Por isso as normas de controle 
são tão importantes: para evitar 
prejuízos para o fabricante e 
riscos à saúde do consumidor”, 
alerta Klotz.

É possível encontrar no mer-
cado gelo com irregularidades 
na embalagem e com desvios 
signifi cativos em relação às aná-
lises microbiológicas, indicando 
a presença de bactérias. Por 
isso, o setor escolheu implantar 
o Programa de Qualidade do 
Gelo, com o objetivo de garantir 
as condições sanitárias do pro-
cesso e garantia de qualidade 
do gelo.

Fonte e mais informações:
 (www.abregel.org.br). 

A empresa italiana de telefo-
nia TIM anunciou a nomeação 
de Salvatore Rossi como novo 
presidente do conselho de 
administração. Ex-diretor do 
Banco da Itália (banco central 
do país europeu), o executivo 
substitui Fulvio Conti, que 
renunciou ao cargo em 26 de 
setembro. Segundo comunica-
do da TIM, a nomeação de Rossi 
foi aprovada por unanimidade 
no conselho de administração. 

A indicação ainda será sub-
metida aos acionistas da empre-

TIM nomeia Salvatore Rossi 
como novo presidente

sa, provavelmente no primeiro 
semestre de 2020. Rossi terá 
a tarefa de construir um clima 
construtivo entre o grupo fran-
cês Vivendi, maior acionista da 
TIM, e a gestora de recursos 
americana Elliott, majoritária 
no conselho de administração. 
As duas empresas querem re-
cuperar as ações da operadora 
na Bolsa de Milão e trabalhar na 
fusão de sua rede de fi bra ótica 
com a da Open Fiber, compa-
nhia controlada pelo governo 
italiano (ANSA).

Nomeação de Salvatore Rossi como novo presidente 

do conselho de administração.
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