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“Todos os dipositivos 
sofi sticados e wifi  
do mundo não vão 
fazer diferença se 
não tivermos grandes 
professores em salas 
de aula”.
Barack Obama (1961)
44º presidente dos Estados Unidos
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MERCADOMERCADO
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O diretor-geral da ANP, 
Décio Oddone, afir-
mou ontem (29) que 

a partir de 2020 o Brasil 
passa a ter consolidada 
uma indústria do petróleo, 
não mais um monopólio 
que ‘durou décadas’. “O 
mais importante agora é 
resolver a questão da cessão 
onerosa com a Petrobras 
para permitir essa licitação 
do excedente. A ANP vai 
ter um desafio enorme na 
regulamentação do setor 
de gás natural e do refino e 
abastecimento, com a saída 
da Petrobras das refinarias, 

ANP: indústria do petróleo 
começa a se consolidar
no Brasil em 2020

que abre uma espécie de vá-
cuo no nosso modelo”.

Segundo Oddone, com os 
leilões já realizados e os mar-
cados para a próxima semana, 
a indústria de óleo e gás do país 
vai passar a um novo patamar. 
“A produção do Brasil vai cres-
cer imensamente a partir de 
agora. Os investimentos virão, 
estimamos de 50 a 60 novas pla-
taformas instaladas no litoral 
brasileiro nos próximos anos. 
Isso é contratação, aumento 
de produção signifi cativa e au-
mento brutal de arrecadação”.

Para ele, com o aumento da 
demanda por material e mão de 

obra, o país vai se preparar para 
atender o mercado. “Criando 
a demanda, os serviços, qua-
lifi cação de pessoal virá. Com 
demanda vamos ter atividade, 
emprego, contratação local”. 
Informou também que já estão 
em andamento estudos regio-
nais para verifi car a possibilida-
de de agilizar os licenciamentos 
ambientais para a instalação e 
operação de poços de petróleo.

“É muito mais uma questão 
do Ibama do que nossa. Precisa 
dar celeridade no processo 
de licenciamento ambiental, 
dentro do princípio de que tudo 
vai ser feito com as melhores 

Com o aumento da demanda por material e mão de obra, o país vai se preparar

para atender o mercado.

técnicas disponíveis. Hoje tem 
técnicas no mundo para fazer 
exploração de petróleo conven-
cional e não convencional de 

forma segura. Sendo garantido 
em regiões que não tem sen-
sibilidade ambiental alta e o 
governo decide licitar, não tem 

porque postergar a operação 
se ela foi pré-licenciada. Se 
não foi pré-licenciada, nem 
licita” (ABr).

Os incêndios florestais re-
gistrados na Califórnia há pelo 
menos uma semana provocaram 
a evacuação de mais de 180 mil 
moradores. A estimativa para 
ontem (29) era de que 1,5 milhão 
de pessoas fi cassem sem energia 
elétrica. Na segunda-feira (28), 
as chamas atingiram Los Ange-
les, segunda maior metrópole 
dos Estados Unidos, onde mais 
de 10 mil residências e empresas 
receberam ordens de evacuação. 

Diversas nuvens de fumaça 
cobriram a cidades e aulas fo-
ram suspensas em mais de 20 
instituições. Alguns famosos, 
como o ator Arnold Schwarze-

negger e o astro do basquete 
LeBron James, precisaram 
deixar suas residências em de-
corrência do avanço do Getty, 
nome dado ao incêndio devido à 
proximidade com o museu The 
Getty Center.

As chamas queimaram mais 
de 200 hectares e 10 mansões. 
O governador Gavin Newsom 
declarou estado de emergência 
para todo o estado. A principal 
companhia energética da Cali-
fórnia, Pacifi c Gas & Electric, 
por sua vez, já precisou cortar 
a energia de 2,5 milhões de mo-
radores na tentativa de evitar 
mais incêndios (ANSA).

As chamas queimaram mais de 200 hectares e 10 mansões.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Bento Albuquerque, disse 
ontem (29) que não faltam re-
cursos ao país para combater o 
vazamento de petróleo no Nor-
deste. As manchas de óleo cru 
começaram a chegar às praias 
no fi m de agosto e atingiram 
mais de 200 localidades. Desde 
então, foram recolhidas mais 
de 1 mil toneladas do produto, 
numa extensão de 2,5 mil km. 
O trabalho é coordenado pela 
Marinha e a origem do vaza-
mento ainda é desconhecida. 

“O ministério presta apoio e 
faz parte do gabinete que está 
acompanhando essa situação. 
Não tenho conhecimento de 
nenhuma conclusão que se 
tenha chegado. Nós temos 
evoluído muito ao longo do 
tempo, mas a causa desse óleo 
é desconhecida”.O ministro 
conversou com a imprensa 
depois de participar da mesa 
de abertura da Offshore Tech-

Bolsonaro no encontro com Sua Alteza Real, Mohammed bin 

Salman, Príncipe Herdeiro do Reino da Arábia Saudita.

Os números proporcionaram um crescimento na taxa 

acumulada no ano de 1,2% até setembro.

O faturamento da indústria 
de máquinas e equipamentos 
totalizou R$ 7.579,25 milhões 
em setembro, crescimento de 
0,1% em relação a agosto, e 
de 2,2% na comparação com o 
mesmo período do ano passado. 
Os números proporcionaram 
um crescimento na taxa acumu-
lada no ano de 1,2% até setem-
bro. Os dados foram divulgados 
ontem (29) pela Abimaq.

A gerente de economia e 
estatística da associação, Maria 
Cristina Zanella, disse que o 
resultado positivo ainda é pe-
queno. “Ano passado contamos 
com o bom desempenho do 
mercado externo e esse ano ao 
contrário, o mercado externo 
está fraco, várias economias 
em desaceleração, nossos 
parceiros em crise, isso fez 
com que os nossas exportações 
recuassem”.

As vendas internas apresen-
taram resultado positivo em 
setembro, com 6,8% de cres-
cimento na comparação com o 
mês anterior. Já na comparação 
com o mesmo período de 2018, 
o aumento foi 8,2%. O cresci-
mento interno foi puxado pelas 
vendas de máquinas para celu-
lose, máquinas para agricultura 
e indústria de transformação.

Em setembro, as exportações 
de máquinas e equipamentos 
apresentaram queda de 10,6% 
sobre o mês de agosto, mas 
crescimento de 0,1% sobre o 
mesmo mês de 2018. Para a 
entidade, o crescimento acu-
mulado de 1,2% no ano, abaixo 
das expectativas, é refl exo des-
ta perda de fôlego das vendas 
no mercado internacional. Só a 
Argentina teve queda de 38%, 
seguido de Paraguai (-27%) e 
Chile (-8%) (ABr).

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, considerou “uma 
boa ideia” a proposta legislati-
va enviada ao Congresso pelo 
presidente do STF, Dias Toffoli, 
que interrompe o prazo de pres-
crição depois de sentença em 
segunda instância – e enquanto 
estiver pendente de decisão 
recursos  no STJ ou no STF. 
A proposta objetiva evitar que 
crimes prescrevam enquanto o 
réu ainda tem possibilidades de 
recorrer das sentenças.

Maia disse que existem 
projetos de teor parecido em 
tramitação na Câmara. “É uma 
boa proposta, porque dá clareza 
que a intenção do legislador e 
do Supremo não é colaborar 
com a postergação de um 
julgamento contra A, B ou C. 
É apenas garantir o respeito à 
Constituição. E acho que esse 
projeto vai nessa linha”, disse.
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Olimpíada de astronomia
O Brasil encerrou sua partici-

pação na 11ª edição da Olimpíada 
Latino-Americana de Astronomia 
e Astronáutica no primeiro lugar 
no quadro geral de medalhas, 
realizado na cidade de Puebla, 
no México, entre os dias 20 e 26 
deste mês. Foram quatro medalhas 
de ouro e uma de prata, além de 
prêmios especiais. O evento reuniu 
estudantes do ensino médio de 11 
países da América Latina.

O Brasil e a Arábia Saudita 
fecharam parcerias em investi-
mentos que podem resultar no 
desenvolvimento de projetos 
de até US$ 10 bilhões, benéfi cos 
para os dois países. O Fundo de 
Investimento Público saudita 
(PIF) explorará oportunidades 
em parceria com o governo 
brasileiro. O acordo foi assinado 
ontem (29) pelo presidente Jair 
Bolsonaro, que está em visita à 
Arábia Saudita, e pelo príncipe 
Mohammed bin Salman. 

O Brasil expressou o com-
promisso de trabalhar em con-
junto com o PIF para facilitar 
investimentos sauditas no país, 
prestando esclarecimentos 
sobre o marco legal e institu-
cional para investimentos na 
economia brasileira. Represen-
tantes dos dois países fi zeram 

Brasil e Arábia Saudita assinam acordo 
de parcerias para investimentos

cessões inseridas no Programa 
de Parcerias de Investimentos 
(PPI) representam oportu-
nidades para investimentos 
expressivos e com retornos 
atrativos para o mercado. Na 
noite de ontem (29), Bolsonaro 
se encontrou com investidores, 
em jantar oferecido pelo prínci-
pe herdeiro da Arábia Saudita, 
Mohammed bin Salman. 

O Brasil recebeu US$ 28 
bilhões em investimentos es-
trangeiros nos primeiros seis 
meses de 2019, resultado que 
coloca o país como o quarto 
principal destino do fl uxo de 
capital entre os países do G20, 
o grupo das maiores economias 
do mundo. Além disso, dados 
da OCDE, indicam um aumento 
do fl uxo de investimentos para 
o Brasil (ABr).

referência às reformas econô-
micas promovidas pelo governo 
para aprimorar o ambiente 
de negócios e tornar o Brasil 

mais atrativo a investidores 
estrangeiros. 

Tanto o Brasil como a Arábia 
Saudita ressaltaram que as con-

Incêndios na Califórnia 
provocam evacuação e 

cortes de energia

Máquinas industriais tiveram 
crescimento nas vendas

Não falta dinheiro para 
combater vazamento

de óleo no NE

Maia apoia projeto que 
impede prescrição após 

segunda instância
Para ele, a sugestão pode 

ajudar a acabar com preocu-
pação relativa à prescrição 
causada por recursos apenas 
protelatórios, independente 
do resultado do julgamento da 
prisão após a segunda instân-
cia pelo Supremo. Maia disse 
ainda esperar que a reação do 
governo brasileiro à eleição do 
oposicionista Alberto Fernán-
dez na Argentina não atrapalhe 
a relação entre os dois países.

E que é preciso respeitar o 
resultado das eleições argen-
tinas. “Eu já mandei a minha 
carta parabenizando o novo 
presidente. Nós precisamos 
aceitar as eleições democrá-
ticas. Infelizmente, o político 
no campo centro-direita foi 
derrotado. Mas a sociedade 
decidiu assim e nós temos que 
aceitar o resultado da eleição”, 
disse (Ag.Câmara).

nology Conference Brasil 2019, 
congresso de petróleo e gás, que 
vai até amanhã (31) no Centro 
de Convenções Sulamérica, no 
centro do Rio de Janeiro.

Albuquerque elogiou a ini-
ciativa da Petrobras de colocar 
à disposição todos os meios da 
empresa na solução do proble-
ma, inclusive na investigação da 
origem do vazamento. Segundo 
ele, a comunidade internacional 
está mobilizada em torno da 
questão. “Todos estão envol-
vidos, a Organização Marítima 
Internacional, que tem sede em 
Londres, vários órgãos interna-
cionais, não só de prevenção do 
meio ambiente, mas também 
que estão ligados ao setor de 
petróleo e gás, estão buscando e 
enviando informações para que 
se chegue a uma conclusão”.

O diretor-geral da ANP, 
Décio Oddone, que também 
participou do evento, disse 
que o fato é inédito, por não se 
saber a origem do vazamento. 
“Não conheço um evento como 
esse que tenha acontecido 
no mundo, onde não se sabe 
a origem, o volume, a causa. 
Não se consegue monitorar 
em tempo real porque parte do 
petróleo vazado fi ca por baixo 
da água, por ser mais denso”. 
O laboratório da ANP também 
está ajudando na análise das 
amostras e a agência integra 
o grupo de investigação, junto 
com a Marinha e o Ibama (ABr).

Presidente 

da Câmara, 

Rodrigo Maia.
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OPINIÃO
A próxima década da 
indústria brasileira

O início do último 

trimestre do ano 

geralmente é o período 

para as avaliações de 

desempenho e planos 

para o futuro

Tempo de tentar projetar 
o que virá nos próximos 
ciclos, o que nunca é 

tarefa fácil. No âmbito pessoal, 
muitas pessoas recorrem a 
estudos científi cos e pesquisas 
para conseguir algum tipo de 
controle a respeito do que está 
por vir. No mundo corporativo, 
isso não é diferente, institui-
ções renomadas e especialistas 
são responsáveis por fornecer 
alguma ideia do ambiente que 
deve ser encontrado nos pró-
ximos anos.

É desnecessário dizer que 
o Brasil reserva muitas sur-
presas e, frequentemente, 
desafi a até mesmo as mentes 
mais brilhantes a entender 
em que o crescimento do país 
estará embasado durante os 
próximos anos. De acordo 
com o que é possível avaliar no 
setor industrial, há razões para 
acreditar em uma retomada de 
médio e longo prazo. Para ter 
uma ideia, estudos recentes 
da CNI indicam que o PIB do 
setor deve ter uma expansão 
de 0,4% este ano, resultado 
praticamente estagnado, em-
bora já fora da recessão.

Apesar da distância visível 
em relação aos índices ex-
pressivos de crescimento de 
países como a China e outros 
emergentes, é necessário in-
vestir desde já para capturar 
o potencial que o mercado 
brasileiro deve apresentar 
nos próximos anos. E, no ce-
nário atual – em que mesmo 
os juros baixos estão longe 
de representar abundância 
de crédito – investimento 
demanda conhecimento apli-
cado do que realmente pode 
diferenciar companhias líderes 
de mercado das demais.

Nesse sentido, apesar das 
surpresas que o futuro reserva, 
dois pontos merecem ser des-
tacados como alvos certeiros 
de investimento nos próximos 
dez anos, a tecnologia e a edu-
cação. Hoje, o setor industrial 
brasileiro ainda não atingiu a 
maturidade no uso de soluções 
de maior valor agregado para 
aumentar a produtividade e 
atingir outros benefícios, como 
maior acesso à informação 
e à segurança das fábricas e 
processos.

A preocupação para tornar 
isso realidade existe. Uma pes-
quisa recente da KPMG mostra 
que estabelecer padrões de 
manufatura 4.0 é a prioridade 
de 42,6% dos executivos do 
setor no Brasil. Isso signifi ca 
que os empresários estão em 
sua quase maioria preocupa-

dos com o estabelecimento de 
tecnologias de automação que 
agreguem rapidez, segurança, 
menores custos e mais produ-
tividade, trazendo melhores 
resultados.

Avaliar todas as etapas do 
processo produtivo para iden-
tifi car erros, corrigi-los rapida-
mente e não repetir mais são 
etapas presentes em grandes 
companhias há pelo menos oito 
anos atrás. Contudo, a adoção 
de investimentos em Auto-
mação por fábricas de menor 
porte segue em atraso, este 
principalmente relacionado 
ao contexto macroeconômico 
do país.

Outro ponto fundamental re-
lacionado ao investimento em 
tecnologia está na formação 
dos profi ssionais. Para efeito 
de comparação, os profi ssio-
nais de países desenvolvidos já 
estudam há trinta anos como 
a automação é essencial para 
um país avançar em riquezas, 
produtividade, qualidade e boa 
imagem dos produtos produ-
zidos em seus países.

Aqui, profi ssionais responsá-
veis por projetar, programar, 
instalar e manter as tecnolo-
gias de automação, em grande 
parte ainda não passaram pelo 
estudo desse tipo de recurso 
e de seu altíssimo impacto no 
processo produtivo. Esse é um 
fator que certamente colabora 
para a resistência em mensurar 
o retorno do investimento que 
as tecnologias certamente pro-
porcionam. Esses são alguns 
dos principais desafios en-
frentados pelo setor industrial 
atualmente. 

E, apesar do difi cil caminho 
que sugerem rumo à retoma-
da econômica, é importante 
lembrar que as condições 
necessárias para que sejam 
superados já estão presentes 
em território nacional. Ainda 
que o efeito prático dessas 
estratégias possa ser sentido 
daqui a algum tempo, é neces-
sário investir desde já. Afi nal, o 
Brasil necessita de confi ança. 
E confi ança é construída aos 
poucos, com ambiente estável 
para investimentos, infraestru-
tura para logística e acesso a 
bons profi ssionais. 

Passo a passo, será possível 
concretizar investimentos e 
tornar o ambiente econômico 
– e, claro, industrial – cada vez 
mais competitivo.

O Brasil tem um dos maiores 
potenciais do mundo em cres-
cer e demandar tecnologias 
de automação. Para saber os 
resultados que o futuro re-
serva, é necessário começar a 
agir agora e com o pensamento 
dos próximos 10 anos. Estar 
preparado não é uma opção e 
sim uma necessidade.

 
(*) - É vice-presidente da Mitsubishi 

Electric do Brasil.

Fabiano Lourenço (*)
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News@TI
Aplicativo gratuito que conecta empresas a 
profi ssionais

@Acesso ilimitado e gratuito a diversas oportunidades de em-
prego, a qualquer hora, na palma da mão. Essa é a proposta da 

Luandre, consultoria de RH com 49 anos de expertise no mercado 
de trabalho, pioneira no lançamento de app que gerencia as vagas 
disponíveis em todas as suas unidades pelo Brasil. O cenário coloca 
os aplicativos como grandes aliados na busca por uma recolocação 
no mercado.

Inscrições para Elevator Pitch 2019

@As inscrições para o Elevator Pitch 2019, ativação da Câmara 
de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) que acontece durante a 

SP Tech Week, já estão abertas e vão até o dia 8 de novembro. Em 
parceria com a Prefeitura de São Paulo, SP Negócios e SP Tech Week 
2019, a CCBC vai selecionar aproximadamente 50 empresas de todo 
país para participarem da competição, marcada para 24 de novembro, 
domingo, no tradicional Edifício Martinelli, localizado no centro da 
cidade. Lá, o empreendedor fará o real ‘pitch de elevador’ ao subir 
no topo do prédio acompanhado de investidores e aceleradores 
canadenses, além de fi guras do ambiente de inovação em São Paulo 
(http://bit.ly/2JxqfeS).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Feedback gera engajamento. 
Engajamento dá lucro.
E os millenials nisso?

De onde vem os tais feedbacks? Vem da junção das palavras de origem inglesa: “feed” e “back”. Ao pé da 
letra, poderia ser traduzido para algo como “Retroalimentação” ou “Retroação”. Feedback é o processo pelo 
a qual uma pessoa ajuda outra a se desenvolver por meio de suas próprias percepções (sejam positivas 
ou negativas). Idealmente, parte-se sempre da premissa de que a intenção do emissor é, genuinamente, o 
interesse no desenvolvimento do receptor.

Francisco S. Homem de Melo (*)

Um estudo da Gallup conecta a 
existência de feedback com o de-
senvolvimento dos colaboradores. 

Foi apontado que 44% dos millenials que 
possuem uma reunião frequente com seus 
líderes, dizem ter engajamento. Já de acor-
do com o Panorama de RH no Brasil de 2018, 
78% das pessoas entrevistadas acreditam 
que ele ajuda no desenvolvimento profi s-
sional. Eles, os feedbacks, defi nitivamente, 
é uma ferramenta de gestão e fazem bem 
para a carreira.

No livro “Thanks for the feedback: the 
Science and Art of Receiving Feedback 
Well”, Douglas Stone e Sheila Heen expõem 
os resultados de uma extensa pesquisa onde 
mostram que profi ssionais que buscam 
feedbacks com frequência, especialmente 
os construtivos, são percebidos como mais 
competentes, se estabelecem em novos 
papéis mais rapidamente e possuem de-
sempenho maior do que a média.

Até 2025, os famosos millennials, nasci-
dos entre 1980 a 2000, irão representar, 
aproximadamente, 75% da força de tra-
balho mundial. Goste ou não, esta é uma 
realidade que não tem volta. Sendo assim, 
é papel fundamental das organizações 
entender como essa geração trabalha e o 
que buscam. Dentre suas características, 
seu espírito empreendedor é a mais mar-
cante. Está relacionada ao fato de que essa 
geração sonha muito alto e que, em sua 
maioria, aspiram por cargos de liderança.

Além disso, estão determinados a alcan-
çar tais objetivos, que cada vez mais buscam 
ferramentas e práticas capazes de ajudá-los 
a conquistar seus sonhos. Partindo desta 
premissa, o interesse no outro e de total 
transparência, os feedbacks entram como 
a prática capaz de direcionar nossas ações 
e comportamentos em direção aos nossos 
sonhos, trazendo inputs de melhorias e 
reforçando comportamentos positivos. E os 
millennials não só estão abertos a receber 
feedbacks como querem o tempo todo. Se 
você deixar para dar um feedback a eles 
no fi m do ano, acredite: ele provavelmente 
não estará mais aí para recebê-lo!

Growth Mindset é a escola científi ca que 
defende que inteligência, criatividade e 
habilidades são mutáveis a partir de prá-
tica, aprendizado e esforço, ao invés de 
estáticas e imutáveis. E por este motivo, 

esta é a características daquelas pessoas 
que alcançam níveis superiores de reali-
zação pessoal e profi ssional. Mas isso não 
é apenas um capricho: uma cultura de 
crescimento e desenvolvimento dá resul-
tados práticos, pois contribui com senso 
de urgência, com geração de resultados, e 
mais importante, com melhoria contínua 
de processos, práticas e indicadores.

Pensem nas vantagens de receber fee-
dbacks contínuos similares as vantagens 
de ter um GPS em relação a um Mapa de 
papel. Ambos te fornecem instruções para 
chegar ao seu destino. O GPS, entretanto, 
te direciona no contexto de uma avaliação 
precisa do local onde você se encontra no 
momento. Pense em um avião de carreira, 
com um GPS/Sistema de Navegação, que 
só mostra a posição do avião de hora em 
hora. É provável que se este avião não caia, 
demore muito mais do que o normal para 
alcançar seu destino.

Claro que, a teoria, não leva em conta a 
complexidade de tais trocas na prática. O 
psicólogo Daniel Coleman afi rma que “As 
ameaças a nossa posição aos olhos dos 
outros são extremamente potentes biolo-
gicamente, quase como aquelas ameaças 
à nossa sobrevivência”. Ou seja, biologica-
mente falando, não estamos preparados 
para receber feedbacks, visto que nossos 
cérebros interpretam estas mensagem 
como uma ameaça à nossa sobrevivência.

IG Economia

Para fi nalizar, é evidente que mais fee-
dbacks têm um impacto signifi cativo no 
resultado da empresa. Acompanhe comigo 
duas rápidas linhas de raciocínio: quanto 
mais feedback, menos as pessoas – e a 
empresa – desviam de sua rota planejada 
(a estratégia). Assim, menor o gap entre 
estratégia e execução. Paralelamente, 
quanto mais feedbacks, mais desenvolvi-
mento, e por consequência, mais rápido 
acumulamos habilidades e competências.

Quanto mais habilidades e competência 
acumulamos, mais preparados estamos 
para encarar desafi os e superar obstáculos. 
Quanto mais desafi os e obstáculos supe-
ramos, mais próximo dos nossos sonhos 
estamos. Quanto mais próximo dos nossos 
sonhos, mais motivados estamos. Quanto 
mais motivados estamos, mais entrega-
mos. E quanto mais entregamos, mais a 
empresa cresce, consequentemente mais 
lucro é gerado!

Francisco Homem de Melo é fundador 
da Qulture.Rocks, software de gestão de 
desempenho. Especialista e estudioso em 
cultura organizacional. Autor do livro The 
3G Way: Dream, People, and Culture, fi gu-
rando entre os mais vendidos da Amazon 
em estratégia e negócios. Lança a próxi-
ma obra: “OKRs: Da Missão às Métricas”, 
com o objetivo de ajudar as empresas a 
implementar uma metodologia de metas 
direcionada para alcançar resultados.

Em uma ação conjunta com a BigData Corp, o 
Movimento Web para Todos avaliou qual seria a 
experiência de navegação na web das pessoas 
com defi ciência no País. E descobriu que, dos 
14 milhões de sites brasileiros ativos, menos 
de 1% passou nos testes de acessibilidade. No 
caso dos sites governamentais, esse percentual 
cai para 0,34%. A maioria dos endereços on-
-line do País, ou 93,79%, encontra-se em uma 
zona cinzenta: apresentou falha em algum dos 
testes realizados, mas pontuou positivamente 
em outros.

Foram realizados testes em vários elementos 
das páginas web para verifi car algumas das bar-
reiras de navegação que as pessoas com defi ci-
ência enfrentam. Por fi m, foram contempladas, 
ainda, questões técnicas, como problemas nos 
formulários, links, imagens apresentadas e nos 
frames, como vídeos de canais do YouTube em 
páginas. Entre as validações realizadas, foram 
adotadas as aplicadas pelo validador de markup 
(HTML) automático criado pelo World Wide 
Web Consortium (W3C), entidade referência 
de padrões a serem seguidos na web. Este 
estudo também contou com o apoio técnico 
do Ceweb.br, Centro de Estudos sobre Tec-
nologias Web do NIC.br, que tem entre suas 
atribuições disseminar conhecimento sobre 
acessibilidade na web.

"Esse resultado refl ete o ciclo de invisibilida-
de de décadas de uma população estimada em 
45 milhões de brasileiros que possuem algum 
tipo de defi ciência - e que não se sustenta mais. 
Essas pessoas querem e têm o direito - como 
qualquer outro cidadão - de se informar, se 
relacionar, se divertir e comprar online. Temos 
diversas leis a nosso favor, como a LBI, que 
em seu artigo 63 obriga organizações com 
representação no País a terem suas páginas 
web acessíveis para as pessoas com defi ciên-
cia", reforça Simone Freire, idealizadora do 
Movimento Web para Todos.

Ela acrescenta que, para as empresas, além 
da adequação jurídica, tornar acessível o seu 

site é excelente para os negócios, pois elas 
passam a ter a chance de interagir com um 
público consumidor não impactado pelas suas 
marcas no mundo digital.

Acessibilidade e tecnologia

“Existe um impacto direto da tecnologia 
sobre a acessibilidade. À primeira vista, 
pode parecer um grande desafi o vencer 
esta corrida, principalmente porque os sites 
são muito visuais. No entanto, é preciso 
desmistifi car a acessibilidade. Existem fer-
ramentas de desenvolvimento para permitir 
a qualquer site ser mais acessível”, afi rma 
Thoran Rodrigues, presidente e fundador da 
BigData Corp, responsável pela realização 
do levantamento.

Segundo Rodrigues, é preciso saber inter-
pretar tecnicamente porque, por exemplo, 
52,38% apresentaram problemas de formu-
lários, ou 83,56%, falhas nos links. “Não é 
porque um site falhou em um teste específi co 
que uma pessoa com defi ciência não possa 
usá-lo. Mas a sua experiência de navegação 
deixará a desejar”, pondera Rodrigues. 
Preocupante, mesmo, são os 5,6% dos sites 
ativos que falharam em todos os testes aos 
quais foram submetidos.

99% dos sites do Brasil apresentam barreiras de navegação 
para pessoas com defi ciência
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D - Maratona Tecnológica
Estão abertas as inscrições para Porto Hack Santos, uma maratona 
tecnológica que vai pagar R$ 60 mil para a equipe vencedora e R$ 12 
mil para a vice-campeã. A competição, que acontece nos dias 7 e 8 de 
dezembro, terá 30 horas de duração, no Comfort Hotel, em Santos, com 
dois desafi os. O primeiro consiste em construir soluções que integrem 
os planos de emergência órgãos governamentais no Porto de Santos, 
com o objetivo de minimizar os impactos dos sinistros aos trabalhadores, 
população do entorno, terminais e suas cargas. O segundo é a criação 
soluções tecnológicas inovadoras que acelerem a movimentação de 
cargas e reduzam custos para os terminais e recintos alfandegados. Mais 
informações: (www.portohacksantos.com.br).

E - Risk Summit 2019
No dia 6 de novembro acontece a segunda edição do Brasil Risk Sum-
mit, das 08h00 às 18h00, no WTC Event Center. Participação de Tom 
Fox, uma das maiores referências mundiais em compliance, além de 
um painel sobre os recentes acordos de leniência fechados pela AGU 
(Advocacia-Geral da União) e CGU (Controladoria-Geral da União), na 
visão do ministro André Mendonça, LGPD, nova regulamentação sobre 
Lavagem de Dinheiro e Terrorismo, crimes fi nanceiros no mundo digital 
e uma sessão provocativa com o fi lósofo Luiz Felipe Pondé sobre ética e 
compliance. Após às 18h00, haverá um coquetel. Informações: (https://
www.refi nitiv.com/pt/events/brasil-risk-summit-2019).

F - Diálogo entre Liberais 
O Students For Liberty Brasil, maior organização estudantil pró-liberdade 
do país, promove nos dias 1 e 2 de novembro a LibertyCon no Maksoud 
Plaza. Um dos maiores eventos do segmento, reunirá grandes nomes 
para discutir o liberalismo no Brasil. A entidade se propõe a ser um lugar 
de debate de ideias. Os assuntos variam desde futebol até neurociência, 
passando por criptomoedas: tudo pela ótica da liberdade. O evento 
celebrará os ventos da mudança que há 30 anos derrubaram o Muro de 
Berlim. Entre os convidados estão Gianluca Lorenzon, diretor de Desbu-
rocratização do Ministério da Economia; Tallis Gomes, fundador do Easy 
Taxi e Singu; Persio Arida, economista e pai do Plano Real e Elena. Outras 
informações: (www.sympla.com.br/libertycon-brasil-2019__582775).  

A - Acesso à Saúde
Quem tem mais de 50 anos e mora no Brasil pode participar de um 
estudo do Serviço de Geriatria do Hospital das Clínicas da USP. A 
pesquisa vai avaliar possíveis barreiras de acesso à saúde e propor 
medidas para melhorar o sistema de saúde, e, assim, auxiliar na 
estruturação de um modelo capaz de cuidar daqueles que estão 
envelhecendo. Para participar, basta responder um questionário 
on-line. Não precisa digitar o nome para participar da pesquisa. O 
tempo médio para responder é de 10 minutos. O responsável é o 
médico geriatra da USP, Milton Crenitte.  Acesse (http://is.gd/enve-
lhecimentosaude) e responda.

B - Programa de Reciclagem
O programa de coleta de cartuchos “Planeta Lexmark”, desenvolvido 
pela empresa, líder global em soluções de imagem, com o objetivo de 
conscientizar os usuários dos impactos ambientais que um cartucho 
pode causar no planeta, já recolheu, desde 2002, cerca de 7,5 milhões 
de cartuchos usados no país, gerando o equivalente a 13.500T de sub-
produtosque são reintroduzidos na cadeia produtiva. O processo de 
reutilização do cartucho começa pelo cadastro dos usuários Lexmark no 
site (http://planeta.lexmark.com.br). Uma vez que as informações são 
enviadas e confi rmadas, a coleta será feita no endereço cadastrado, em 
qualquer parte do país. Hoje, mais de 90% dos materiais nas impressoras 
Lexmark são recicláveis. 

C - Comércio Eletrônico
Mobilidade urbana, saúde fi nanceira digital, m-commerce (comércio 
eletrônico via smartphones) e diversidade & inclusão. Estes são os temas 
do PayPal for All, primeiro evento aberto ao público da empresa líder 
mundial em pagamentos eletrônicos, concebido e organizado pela Edel-
man Brasil. O encontro, que acontece amanhã (31), no Teatro FECAP, 
das 13h às 18h, conta com a participação de especialistas, jornalistas e 
executivos de empresas como Uber, Privalia, Itaú, Shell/Raízen e Cargill. 
O ponto de partida do PayPal for All é democratizar a informação de 
qualidade, do mesmo modo como a empresa democratiza seus serviços 
fi nanceiros e acolhe crianças refugiadas no Brasil. Saiba mais: (https://
www.eventim.com.br/).

G - Processo Seletivo
A Nexo AI , consultoria de inovação que usa inteligência artifi cial 
e outras tecnologias cognitivas para transformar negócios, está 
com quatro vagas abertas. Maior player de inteligência artifi cial no 
Brasil e com fi lial em Nova York, a empresa tem oportunidades para 
Desenvolvedor Front End (React), Desenvolvedor Back End (Java), 
Engenheiro de Software e Analista de Dados. As vagas são para São 
Paulo e para participar do processo seletivo basta enviar o currículo 
(para rh@nexo.ai). 

H - Golfe Benefi cente
No próximo dia 6 (quarta-feira), o São Paulo Golf Club terá um dia de 
amor, esporte e muita solidariedade. O motivo é a 16ª edição do Torneio 
de Golfe benefi cente Invitational Golf Cup Instituto Ronald McDonald. 
Além de ajudar a arrecadar recursos que serão investidos em projetos 
que auxiliam milhares de crianças e adolescentes com câncer em todo 
país, o evento pretende reunir cerca de 200 convidados entre esportistas 
e parceiros em prol da causa. Na programação do evento, considerado 
um dos maiores torneios de golfe benefi cente da América Latina, além 
da competição para jogadores, acontecerá uma clínica para iniciantes 
da modalidade. O evento terá início às 10h com um brunch para os 
convidados. 

I - Comércio Eletrônico
Desde 2016 no mercado, a GoBots automatiza os processos de vendas 
online. Jovem e inovadora, a startup conta com mais de 100 clientes e 
oferece diversas soluções para melhorar a experiência de compra, além 
de ajudar os lojistas a venderem cada vez mais. Por meio de inteligência 
artifi cial, a empresa torna acessível uma tecnologia muito avançada, o 
que promete revolucionar, cada vez mais, o comércio eletrônico. Com 
um “Robô Vendedor”, a startup possibilita que os e-commerces e marke-
tplaces atendam os clientes de forma rápida e totalmente automática. 
Verifi que em (www.gobots.com.br). 

J - Mundo Fitness
O mercado fi tness nunca esteve tão em alta no Brasil. Dados do Mi-
nistério da Saúde indicam que o número de praticantes de atividades 
físicas cresceu 24% nos últimos 11 anos, o que tem alavancado negócios 
do setor. É o caso da Honey Be, e-commerce de moda fi tness que tem 
apostado em uma fórmula, até então, pouco explorada no mundo das 
academias: roupas com alta tecnologia, design inovador e preço de 
atacado. Investiu na criação de tecidos tecnológicos para seus produtos, 
confeccionados em Nova Friburgo. Além de vender para todo o Brasil, a 
marca também já conquistou diversos países do exterior, como Estados 
Unidos, Canadá, Austrália, Chile e Argentina, entre outros. Saiba mais 
em: (www.honeybe.com.br).
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O Samhain no 
Halloween

Você sabe qual a origem 

da festa de Halloween, 

celebrada amanhã dia 

31 de outubro?

Apesar de ser forte a 
tradição nos Estados 
Unidos, ela não tem 

suas raízes naquele país, 
pois foi introduzida pelos 
imigrantes irlandeses durante 
o século 19. Acredita-se que 
suas origens remontem a uma 
antiga celebração celta cha-
mada Samhain, realizada em 
uma era pré-cristã, há mais ou 
menos 2.500 anos. 

O Samhain (pronuncia-se 
‘souen’ e signifi ca ‘o fi m do 
verão’) era um festival durante 
o qual o povo celta celebrava 
o fi m do período de verão e 
se preparava para o início do 
inverno no hemisfério norte 
— ou seja, um período difícil 
para a obtenção de alimentos.

Mas o Samhain não está 
somente relacionado às ques-
tões agrícolas. De acordo 
com as tradições celtas, é 
nessa transição entre verão e 
inverno que, simbolicamente, 
ocorre a morte do Deus-Sol 
para que ele renasça do ven-
tre da Deusa-Mãe. Os celtas 
não somente celebravam os 
ciclos de verão e inverno, 
mas também comemoravam 
a regeneração da terra. 

A observação da morte e 
renascimento da natureza 
fazia com que os celtas refl e-
tissem também sobre a própria 
mortalidade do ser humano. 
Assim, paralelamente à ob-
servação dos ciclos climáti-

cos, o Samhain tornou-se um 
período muito espiritual para 
esse povo. 

Eles entendiam que, assim 
como a natureza ‘morria’ para 
o inverno, o homem também 
poderia ‘matar’ velhos com-
portamentos para que novos 
surgissem e, dessa maneira, 
contribuir para evolução da 
própria alma. 

Não é à toa que esse período 
de transição entre estações 
ganhou uma conotação má-
gica e espiritual, a ponto de 
os celtas acreditarem que o 
Samhain também seria a fase 
mais propícia para o contato 
com o mundo dos mortos. 

Para os celtas, os vivos po-
deriam convidar seus entes 
queridos, já falecidos, durante 
o Samhain para se reunirem 
em torno de um belo banquete. 
À mesa, inclusive, eram dis-
ponibilizados assentos vazios 
para esses ‘convidados’, ao 
mesmo tempo em que eram 
realizados certos rituais para 
pacifi car os espíritos e facilitar 
a comunicação com o outro 
mundo. Essa era, basicamen-
te, a tradição da antiga religião 
do povo celta.

Hoje, pouco temos da es-
sência original do Samhain 
quando celebramos o Hallo-
ween, não é mesmo? Porém, 
podemos aproveitar para nos 
reunirmos com amigos e ce-
lebrar a vida. 

Portanto, feliz Dia das Bru-
xas para você!

(*) - É mestre em Letras e professora 
do Centro Universitário

Internacional Uninter.

Edna Marta Oliveira da Silva (*)

Vazamento ‘é a 
maior’ agressão 
ambiental do país

O vazamento de óleo que tem 
sido retirado do litoral do Nordes-
te é a maior agressão ambiental 
já sofrida pelo Brasil em sua 
história, disse ontem (29), no Rio 
de Janeiro, o presidente da Pe-
trobras, Roberto Castello Branco. 
Ele participou de um seminário 
da FGV sobre a matriz energética 
brasileira e comentou o desastre 
ambiental. “[O vazamento] é 
maior agressão ambiental sofrida 
por nosso país, creio eu, em nossa 
história”, disse. 

Afi rmou que o assunto tem sido 
abordado de forma “politizada 
e ideologizada”, com “versões 
falsas” sobre o que poderia ter 
sido feito.

“Na realidade, era impossível 
combater isso na origem. As em-
presas de petróleo e a Petrobras 
estão preparadas para combater 
vazamentos de petróleo, uma 
vez identifi cada a fonte do vaza-
mento”, afi rmou. ao comparar a 
quantidade de óleo retirada das 
praias ao desastre ambiental 
no Golfo do México, em que o 
vazamento partiu da petrolífera 
British Petroleum. “É semelhan-
te”, disse.

Ainda não se sabe de onde 
vazou o óleo que atinge as praias 
nordestinas, mas pesquisadores 
já apontaram que o vazamento 
ocorreu no oceano, em uma área 
entre 600 e 700 km de distância 
da divisa entre Sergipe e Alagoas. 
Uma das hipóteses é que o óleo 
foi extraído de três campos na 
Venezuela e, provavelmente, es-
tava sendo transportado quando 
ocorreu o acidente (ABr).

O Índice de Confi ança da In-
dústria, medido pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), caiu um 
ponto na passagem de setembro 
para outubro. Com o recuo, o 
indicador caiu para 94,6 pontos, 
em uma escala de zero a 200 
pontos, o menor valor desde em 
outubro de 2018 (94,2 pontos). A 
confi ança dos empresários caiu 
em dez dos 19 segmentos indus-
triais pesquisados em outubro. 

O Índice de Expectativas, 

que mede a confi ança em re-
lação ao futuro, diminuiu 1,3 
ponto, indo para 93,9 pontos, 
o menor valor desde julho de 
2017 (93,1 pontos). Já o Índice 
de Situação Atual, que mede a 
confi ança no presente, recuou 
0,5 ponto, para 95,4 pontos.  O 
Nível de Utilização da Capaci-
dade Instalada do setor subiu 
0,3 ponto percentual voltando 
para o mesmo nível de agosto: 
75,8% (ABr).

Segundo a pesquisa da Con-
federação Nacional do 
Comércio (CNC), 64,7% 

do total de famílias relatou ter 
dívidas, contra 65,1% observa-
dos no mês anterior. Contudo, o 
percentual aumentou em rela-
ção a outubro de 2018, quando 
o índice foi de 60,7%. 

“Após um período de forte 
crescimento do crédito, os re-
cursos extras advindos do FGTS 
e PIS/Pasep, somados à sazona-
lidade positiva no mercado de 
trabalho, favoreceram a redu-
ção do endividamento”, aponta 
o presidente da CNC, José 
Roberto Tadros. Na compara-
ção mensal, foram registrados 
aumentos em relação às famílias 
com dívidas ou contas em atraso 
(24,9% contra 24,5%) e às que 
declararam não ter condições 
de pagar suas contas ou dívi-
das atrasadas e que, portanto, 
permaneceriam inadimplentes 
(10,1% ante 9,6%). 

64,7% do total de famílias relatou ter dívidas, contra 65,1% observados no mês anterior.

A confi ança do empresário 
registrou a segunda alta con-
secutiva em outubro (2,7%) 
ao passar de 115,3 pontos, 
em setembro, para os atuais 
118,4. Na comparação com o 
mesmo período do ano passa-
do, a elevação foi ainda maior, 
15,4%. Assim, também houve 
aquecimento nas intenções 
dos empreendedores ao re-
alizarem novas contratações. 

Além disso, o Índice de 
Expansão do Comércio subiu 
5,8% em outubro – 111,7 
pontos ante os 105,6 do mês 
anterior, maior patamar desde 
janeiro de 2014. Em relação 
a outubro de 2018, a alta foi 
de 17,9%. 

Esses resultados positivos 
são reflexo da queda dos 
juros, com tendência de mais 
redução com a aprovação 
da Reforma da Previdência. 
Como consequência, a inten-
ção de gerar emprego (7,2%) 
e investir (3,7%) aumentam.

Um dos destaques de ou-
tubro foi o item contratação 
de funcionários, que obteve 
sua segunda alta seguida, 

A tendência é que o comércio feche o ano com números 

melhores do que em 2018.
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Endividamento dos brasileiros 
cai pela primeira vez em 2019
O número de endividados no País caiu em outubro, em comparação com setembro, interrompendo 
uma sequência de nove meses consecutivos de alta e registrando a primeira queda no ano

Para Marianne Hanson, eco-
nomista da CNC responsável 
pela pesquisa, o resultado 
indica uma desaceleração na 
demanda por empréstimos e 
fi nanciamentos, após um pe-
ríodo de forte crescimento: “O 
aumento dos indicadores de 
inadimplência refl ete o maior 

comprometimento de renda das 
famílias com as dívidas”.

Entre as faixas de renda, o 
número de endividados apre-
sentou tendências distintas. 
Para as famílias que ganham 
até dez salários mínimos, o 
percentual alcançou 65,6%, 
resultado inferior aos 66,2% 

observados em setembro, mas 
superior aos 61,7% de outubro 
de 2018. Já para as famílias com 
renda acima de dez salários mí-
nimos, houve aumento tanto na 
comparação mensal (de 60,5% 
para 61,1%) como em relação a 
outubro do ano passado: 56,3% 
(AC/CNC).

Confi ança dos empresários 
avançou em outubro

passando de 122,9 pontos, 
em setembro, para 131,8, em 
outubro, atingindo o maior 
nível desde janeiro deste ano 
e a maior pontuação registrada 
para os meses de outubro desde 
2013. Com essa melhora do ce-
nário econômico, as instituições 
fi nanceiras têm liberado mais 
crédito, e a recomendação ao 
empresário, agora, é converter 
vendas do carnê para o cartão 
de crédito. 

A tendência é que o comér-
cio feche o ano com números 
melhores do que em 2018, 
contudo, é sugerida cautela 
com a oscilação do dólar para 
empresas que trabalham com 
matérias-primas e produtos 
importados. A dica é tentar 
não repassar aumentos para 
os consumidores, ainda 
que seja preciso reduzir a 
margem de lucro (AI/Feco-
mercioSP).

Indústria: índice de 
confi ança cai em outubro
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Civilização em marcha ré

Estamos enfrentando 

um grande declínio 

civilizatório que traz 

a marca da crise 

econômica com seus 

efeitos que a tudo atinge

Uma crise civilizatória 
mundial, nitidamente 
visível no Brasil devido 

à falta de adequado preparo 
para a vida, que se agrava com 
a falta de responsabilidade 
de homens e mulheres na 
geração e preparo dos fi lhos. 
A decadência está penetrando 
também pela falsa cultura, 
uso de drogas, intelectuais 
que insistem em justifi car a 
destruição, artistas que de-
fendem uma vida desregrada 
e promíscua desvalorizando a 
mulher, a mãe, e que zombam 
da beleza genuína.

O Neoliberalismo compro-
meteu a cultura e as individua-
lidades. Nos regimes de Estado 
forte ocorreu o mesmo, embora 
tenha havido alguma trava no 
avanço da libertinagem e de-
clínio da moralidade. A causa 
essencial dessa decadência 
não está nos sistemas, mas sim 
na humanidade que os criou 
com as imperfeições decorren-
tes de não terem se orientado 
pela naturalidade da Criação, e 
sim pelas teorias engendradas 
pelo cérebro humano.

A ecologia deveria convergir 
para o estudo da natureza e 
suas leis para que os homens, 
em suas atividades, não crias-
sem, com o seu lamentável 
imediatismo, o caos nos con-
tinentes e nos oceanos como 
ocorreu no grande mar de lixo 
que se formou no Caribe, mos-
trado na reportagem da BBC. 
Isso é consequência da falta 
de planejamento e do divórcio 
da humanidade com as leis da 
natureza.

Pesquisadores como Daniel 
Goleman já perceberam que 
não basta ter cultura e bom 
raciocínio; é preciso lucidez, 
inteligência emocional, intui-
ção, vivências; sem isso não 
é possível ser bom estadista, 
contornar as insatisfações e 
gerar progresso. É preciso que 
a equipe do governo tenha o 
mesmo objetivo visando o bem 
do país que deve estar acima 
dos interesses particulares e 
das vaidades pessoais.

A globalização, por sua vez, 
colocou em confronto direto 
as economias capitalistas de 
livre mercado com o capitalis-
mo gerido pelo Estado forte, 
afetando toda a estrutura de 
produção e salários. Esse fato, 
somado ao açambarcamento 
das riquezas da natureza por 
uma minoria, gerou o agrava-

mento da desigualdade como 
em nenhuma outra época. Pro-
duzir é o que gera atividades, 
empregos, renda, circulação 
de dinheiro. Mas o capitalismo 
de livre mercado foi buscar a 
mão de obra mais barata do 
capitalismo de Estado com 
câmbio administrado, e no 
Brasil deu a confusão agravada 
pela corrupção.

A intervenção dos burocra-
tas na economia sempre acar-
reta consequências negativas 
para o futuro. Como reativar 
a economia na atual matriz 
produtiva global desequilibra-
da? Os incentivos ao consumo 
que o governo tenta pôr em 
prática acabam transferindo 
empregos e divisas para os 
países que fabricam produtos 
industrializados, sem impul-
sionar as indústrias locais, que 
foram detonadas pela abertura 
comercial desordenada, juros 
elevados, câmbio valorizado. 
O desequilíbrio na produção, 
nas contas públicas e na dívida 
explosiva têm de ser equacio-
nados ou a tendência de pre-
carização geral permanecerá 
em curso.

Há elevada liquidez no 
mercado global e muitas in-
dagações. O que impulsiona os 
juros para baixo se em geral os 
detentores de dinheiro querem 
renda? Se os juros tendem a 
zero, qual será o movimento do 
dinheiro? Os governos tomarão 
mais empréstimos? O Brasil 
enfrenta as consequências da 
abertura comercial atabalho-
ada, da política de juros ele-
vados, educação em declínio 
e expansão do uso de drogas, 
resultando na desvalorização 
dos ativos, valorização do real, 
importação de tudo, desindus-
trialização, perda de empregos 
e renda. A desigualdade nunca 
foi enfrentada desde 1889. 
O que poderemos fazer para 
educar melhor, produzir mais, 
progredir de fato?

Temos de sair da estagnação. 
A desfaçatez tomou conta do 
país e a decadência se infi ltrou. 
Poucos querem enxergar a 
triste realidade. Desvia-se a 
atenção do caos deixando o 
barco afundando. A perda da 
idoneidade no setor público 
e na humanidade em geral é 
um fato inegável, arruinando 
países em suas contas e na 
ampliação da degradação 
moral e material. Em décadas 
de irresponsabilidades e palia-
tivos, a reparação está difícil e 
há risco de volta da balbúrdia.

(*) - 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 (*)

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que, nas 
próximas semanas, ao menos 
três pautas importantes que 
têm como objetivo facilitar o 
aumento dos investimentos 
privados no país deverão ser 
aprovadas em comissões da 
Casa: o novo marco regula-
tório do Saneamento Básico; 
uma nova lei de recuperação 
judicial; e um novo marco regu-
latório das parcerias público-
-privadas.

“Nós vamos aprovar esta 
semana na CCJ o novo marco 
regulatório do Saneamento, 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

O Partido Trabalhista britâni-
co voltou atrás e decidiu apoiar 
a convocação de eleições em de-
zembro. Ontem (29), membros 
do governo se reuniram com 
representantes dos trabalhis-
tas de Jeremy Corbyn. Em um 
comunicado citado pelo jornal 
“The Guardian”, Corbyn disse 
que a decisão foi tomada após a 
União Europeia ampliar o prazo 
para a saída do Reino Unido do 
bloco, o chamado “Brexit”, e a 
garantia do governo de que não 
haverá “no deal”.

“Ouvimos agora da União Eu-
ropeia que a extensão do artigo 
50 a 31 de janeiro foi confi rma-
da. Portanto, nos próximos três 
meses, a nossa condição de tirar 
o ‘no deal’ da mesa foi cumprida. 

Vamos agora lançar a campanha 
mais ambiciosa e de mudanças 
radicais que nosso país já viu”, 
exaltou. “É a chance de uma 
geração construir um país para 
muitos, não para poucos”. 

A decisão foi mais uma der-
rota para o premier britânico, 
Boris Johnson, que tentou 
obter apoio de dois terços 
dos parlamentares. O voto da 
oposição trabalhista impediu 
que Johnson atingisse o quó-
rum necessário. Diante da 
mudança do cenário, Johnson 
deve encaminhar ainda nesta 
terça-feira o projeto de lei que 
propõe, mais uma vez, a reali-
zação de eleições antecipadas, 
que poderiam ocorrer em 11 de 
dezembro (ANSA).

Impasse do Brexit ganha um novo capítulo.

O presidente Jair Bolsonaro 
pediu desculpas e admitiu que 
errou ontem (29) ao publicar 
no Twitter um vídeo no qual se 
compara a um leão acossado 
por hienas que o atacam. Uma 
delas representava o Supremo 
Tribunal Federal (STF). Após 
a repercussão negativa, o 
conteúdo foi apagado, mas o 
impacto no Judiciário brasi-
leiro permaneceu, inclusive 
o ministro Celso de Mello 
chegou a afi rmar que “o atre-
vimento presidencial parece 
não encontrar limites”. 

“Me desculpo publicamente 
ao STF a quem por ventura 
fi cou ofendido. Foi uma injus-
tiça, sim, corrigimos e vamos 
publicar uma matéria que leva 
para esse lado das desculpas. 
Erramos e haverá retratação”, 
afi rmou Bolsonaro ao jornal “O 
Estado de S.Paulo” durante via-
gem à Arábia Saudita. No vídeo 
compartilhado na rede social 
na noite de segunda-feira (28), 
além do STF, as hienas também 
representam os partidos de 
oposição, como PT e PCdoB, 
a imprensa, a CNBB, a ONU, 
além do próprio PSL e da OAB. 

A gravação mostra o rei da 

Bolsonaro pediu desculpas e admitiu que errou.
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Principal símbolo do pro-
cesso de redemocrati-
zação nacional, a cha-

mada Constituição Cidadã foi 
promulgada pelo deputado 
e presidente da Assembleia 
Nacional Constituinte, Ulysses 
Guimarães, morto em um aci-
dente aéreo em 1992.

Um dos autores do reque-
rimento para a homenagem 
e presidente da solenidade, 
o deputado Paulo Pimenta 
(PT-RS) observou que a Carta 
Magna resultou de um pacto 
pela democracia que signifi cou 
o fortalecimento da educação 
pública, a reafi rmação da so-
berania nacional e a garantia 
das cláusulas pétreas. Lembrou 
que a unidade nacional foi o 
que possibilitou a elaboração 
do documento, signifi cando o 
fi m dos 21 anos de ditadura 
militar e a recuperação da plena 
democracia no Brasil. 

Ao defender que os brasi-
leiros devem lutar pela manu-

Autoridades, deputados e senadores ouvem a execução do Hino Nacional

durante a homenagem à Constituinte.

Alteração nas regras 
de trânsito para 
ambulâncias e viaturas

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara aprovou 
projeto de que altera o Código de 
Trânsito Brasileiro para defi nir 
regras aplicáveis durante situa-
ções de urgência às ambulâncias 
e aos veículos ofi ciais dos bom-
beiros, da polícia e da fi scalização 
e operação de trânsito. 

A proposta foi aprovada na for-
ma do substitutivo apresentado 
pelo relator, deputado Nicoletti 
(PSL-RR), ao texto original da 
deputada Mariana Carvalho 
(PSDB-RO), que apenas deter-
minava o imediato arquivamento 
das eventuais multas em decor-
rência de condutas consideradas 
como infração. O substitutivo 
prevê que esses veículos terão 
placas especiais e que caberá ao 
Contran regulamentar os sinais 
luminosos e sonoros, unifi cando 
normas hoje em vigor.

No entendimento do relator, 
ambulâncias e veículos dos 
bombeiros e da polícia gozam 
prioridade no trânsito, de forma 
que devem ter livre circulação, 
parada ou estacionamento. 
“Logo, não há que se falar em auto 
de infração de trânsito nesses 
casos”, argumentou Nicoletti. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e ainda será analisado 
pela Comissão de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Aprovado 
crédito para 
modernização 
da defesa 
agropecuária

Depois de conceder vista 
coletiva, o que adiaria a votação 
por uma semana, a Comissão de 
Assuntos Econômicos do Sena-
do voltou atrás e aprovou ontem 
(29) projeto de resolução que 
autoriza a contratação, pelo 
governo federal, de empréstimo 
junto ao Banco Interamericano 
de Desenvolvimento (BID) no 
valor de até US$ 195 milhões. 

Os recursos se destinam ao 
fi nanciamento do Programa de 
Modernização e Fortalecimento 
da Defesa Agropecuária, cria-
do para fortalecer o controle 
de pragas vegetais e doenças 
em animais. Os custos serão 
divididos: US$ 80 milhões para 
o controle e erradicação de 
pragas vegetais e de doenças 
de animais; US$ 80 milhões 
para melhoria na prestação 
dos serviços de defesa agro-
pecuária; US$ 35 milhões para 
cooperação técnica para o 
fortalecimento institucional. 

O relator da mensagem na 
CAE foi o senador Angelo Coro-
nel (PSD-BA) que recomendou 
a aprovação da proposta. A sena-
dora Kátia Abreu (PDT-TO) afi r-
mou que o programa benefi ciará 
toda a produção agropecuária 
do país. “Esse é um projeto com 
que o Ministério da Agricultura 
sonha há algum tempo. Ele é 
essencial para melhorar, corrigir 
distorções e modernizar a defesa 
agropecuária do país”, defendeu 
(Agê.Senado).

Ao voltar a cobrar a leitura do requerimento de 
criação da CPI das Ongs para apurar eventuais 
irregularidades envolvendo essas entidades na 
Amazônia, o senador Plínio Valério (PSDB-AM) 
afi rmou ontem (29) que “os brasileiros não pre-
cisam ter vergonha da realidade ambiental do 
país”. Ele afi rmou que o Brasil é um dos países que 
mais preservam a cobertura vegetal originária. 
Segundo ele, esse índice é de 69%, sendo que, 
na Amazônia Legal, a preservação alcança 83%.

Para o senador, países desenvolvidos que 
tentam ‘bater’ o carimbo da irresponsabilidade 
no Brasil, estão longe de ser exemplo na área 
ambiental. O senador citou dados que mostram 

que, no Canadá, o consumo de combustível fóssil 
per capita ao ano é de, aproximadamente, 7,6 
mil quilos. Na Noruega, é de 5,8 mil quilos; na 
Alemanha, de 3,8 mil quilos; e na França, é de 
3,6 mil quilos.

“O consumo de energia pelos brasileiros fi ca 
1,48 quilos de equivalentes do petróleo ao ano. 
Estamos atrás até da Turquia. Isso signifi ca que 
um canadense gasta 5 vezes mais combustível 
do que um brasileiro... O consumo da Noruega 
per capita corresponde a praticamente quatro 
vezes o do Brasil. E nós estamos falando do 
Brasil continente, com 200 e poucos milhões 
de habitantes”, disse (Ag.Senado).
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Sessão solene do Congresso 
celebrou os 31 anos da Constituição
Os 31 anos da Constituição Federal de 1988, completados em 5 de outubro, foram celebrados numa 
sessão solene do Congresso Nacional ontem (29)

tenção dos direitos adquiridos 
com a Carta Magna, o deputado 
disse ser necessário reafi rmar 
a independência do país e 
continuar garantindo o respeito 
entre os Poderes da República. 
A deputada Benedita da Silva 
(PT-RJ), que foi constituinte, 

disse que a elaboração da Carta 
signifi cou o atendimento às as-
pirações coletivas e individuais 
dos brasileiros, além da garantia 
de manutenção do Estado De-
mocrático de Direito. 

O presidente da OAB, Felipe 
Santa Cruz, destacou o fortaleci-

mento das instituições por meio 
da Constituição de 1988. Para 
ele, o desafi o agora é renovar a 
confi ança da nação no Estado 
Democrático de Direito, “única 
forma de solucionar os graves 
problemas enfrentados pelo 
povo brasileiro” (Ag.Senado).

Bolsonaro pede desculpas ao 
STF por vídeo com hienas

selva se aliando a outro leão, 
batizado de “conservador 
patriota”, para contra-atacar 
e vencer os inimigos. “Vamos 
apoiar o nosso presidente até 
o fi m. E não atacá-lo. Já tem 
a oposição para fazer isso!”, 
dizem os letreiros na imagem. 
Bolsonaro ressaltou que o vídeo 
foi postado por sua equipe sem 
o devido cuidado. “O vídeo não 
é meu, esse vídeo apareceu, foi 
dada uma olhada e ninguém 
percebeu com atenção que 
tinham alguns símbolos que 
apareciam por frações de se-
gundos. Depois, percebemos 
que estávamos sendo injustos, 
retiramos e falei que o foco são 

as nossas viagens”.
Ao ser questionado sobre a 

possibilidade do autor da pu-
blicação ser seu fi lho, o verea-
dor do Rio, Carlos Bolsonaro, 
que tem acesso às contas do 
presidente nas redes sociais, 
Bolsonaro disse que não se 
pode culpá-lo. “A responsabi-
lidade fi nal é minha. O Carlos 
foi um dos grandes respon-
sáveis pela minha eleição e é 
comum qualquer coisa errada 
em mídias sociais culpá-lo 
diretamente. A responsabili-
dade é minha, tem mais gente 
que tem a senha e não sei por 
que passou despercebido essa 
matéria aí”, explicou (ANSA).

Câmara aprovará marcos regulatórios 
para facilitar investimentos

co regulatório das Parcerias 
Público-Privadas; e na semana 
seguinte, uma nova lei de recu-
peração judicial”, disse Maia em 
evento da Câmara Espanhola, 
na capital paulista.

“Nós entendemos que o 
grande parceiro do Estado bra-
sileiro e da população brasileira 
são os investidores privados. 
Nós acreditamos nisso, vamos 
apostar nisso”. O presidente 
da Câmara ressaltou ainda 
que a reforma administrativa 
e a reforma tributária deverão 
avançar na Casa de maneira 
conjunta (ABr).

garantindo competitividade, 
mais recursos privados; daqui 
a duas semanas, o novo mar-

Trabalhistas voltam 
atrás e apoiam 

eleições em dezembro

Brasil está entre os que mais 
‘preservam’ fl orestas

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Suple-
mentar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notificar os 
contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regu-
larização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspensão/
rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais pendências, favor ligar 
para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: A. P. DE J. A., CNPJ: **.*36.555/0001-**, Contrato: 
4500021964; Empresa: M A P. DE E. LTDA - ME, CNPJ: **.*44.389/0001-**, Contrato: 4500019275.
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Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0100455-47.2012.8.26.0100. A Drª. Stefânia Costa Amorim 
Requena,  Juíza de Direito da 36ª VC do Foro da Capital, Faz saber  aos corréus Valdir Pedro de 
Lima-me, CNPJ/MF Nº 04.626.604/0001-07 e Clayton Henrique de Faria, RG MG Nº 17.394.663. 
que Vulcabras/Azaleia - RS, Calçados e Artigos Esportivos S.A  ajuizaram ação Ordinária em Geral 
c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 16.000,00, pois os 
requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Olympikus´ e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os 
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 11 de Setembro de 2019..  

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 21/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 26/11/2019 às 14h00

HENRI  ZYLBERSTAJN

BANCO INTER S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 337.895,86 (Trezentos 
e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO: R$ 
168.947,93 (Cento e sessenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e noventa e três centavos),

ad 
corpus

ETEVALDO OLIVEIRA SILVA, VALDELICY 
APARECIDA DE MOURA OLIVEIRA SILVA, 

.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0004692-06.2019.8.26.0704. A 
MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. 
Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELA MARIA MINUTELLA DA 
COSTA ME, CNPJ 10.424.741/0001-53, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento 
de Sentença, movida por SQUANETTO TRANSPORTE DE CARGAS E LOCAÇÕES LTDA. 
Encontrando-se a ré 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 dias úteis, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 40.392,19 (31.08.2019), devidamente 
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda advertida de que, nos termos do artigo 525 do CPC, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis 
para que a executada, 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. 
NADAMAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de outubro de 2019. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0015545-56.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ARCANJO, JONATHANS, ROBERTO DE LIMA, ANA PAULA PIRES DA SILVA, 
VANIRA CONCEIÇÃO GOMES BARBOSA, REGINA BRAZ DE OLIVEIRA, que lhe foi proposta uma 
ação de Imissão Na Posse por parte de Firochi Mifune e outro, objetivando o terreno constante do 
lote 16, quadra “B”, das Chácaras Florida, no 32° Subdistrito, Capela do Socorro, medindo 3,00 metros 
de frente para Rua 4, daí num ângulo de 45° deflete à esquerda e segue 4,00 metros, daí reflete 45° à 
esquerda e segue 3,00 metros, daí em ângulo à direita segue 10,00 metros, confrontando nestas 3 
últimas linhas com a Praça 4, por 62,00 metros de frente aos fundos do lado esquerdo de quem olha da 
rua, confrontando com o lote 15, lado direito mede 55,50 metros, confrontando com o lote 17 e 15 
metros nos fundos, dividindo com o lote 10, encerrando a área de 863,15 metros quadrados, estando 
em cadastrado pelo contribuinte n° 255.009.0016-1, pela Prefeitura do Município de São Paulo, e 
objeto de matrícula n° 98.002, do 11° Cartório de Registro de Imóveis da Capital. Encontrando-se o réu 
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de junho de 2019. 

             Balanço Patrimonial 2017 2016
Ativo/Circulante 50.156.879,30 47.027.175,46
Disponível 1.016.544,70 996.472,02
Caixa/banco movimento  1.016.544,70  996.472,02
Valores a receber a curto prazo 49.140.334,60 46.030.703,44
Duplicatas a receber 1.675.305,61  2.601.986,81
Estoques 28.282.925,19 26.100.260,71
Impostos a recuperar 2.856.426,20  4.186.607,82
Adiantamento para importação 8.213.067,94  7.679.468,86
Adiantamento a fornecedores 8.112.609,66 5.462.379,24
Não circulante/realizável a longo prazo 11.672.487,76  5.053.671,64
Outras obrigações 9.132.140,50  2.513.324,38
Conta-corrente consórcio
cidade da música urbanização 2.540.347,26  2.540.347,26
Permanente 26.919.557,40 28.188.683,10
Investimentos 20.465.089,10 21.165.138,70
Ações de outras companhias  20.465.089,10 21.165.138,70
Imobilizado 6.434.727,33 7.003.954,29
Imobilizações técnicas  8.294.233,71  8.292.073,71
(–) Depreciação (1.859.506,38) (1.288.119,42)
Intangível 19.740,97  19.590,11
Intangível 19.740,97 19.590,11
Total do ativo 88.748.924,46 80.269.530,20

Técnicas Eletro Mecânicas Telem S.A.
CNPJ 61.529.285/0001-47

Demonstrações Contábeis - Em 31 de Dezembro de 2017
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis devidamente acompanhadas das
notas explicativas, correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017 e 2016. A diretoria permanece à disposição dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2017
Nota 1 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis foram preparadas em consonância com as práticas contábeis
emanadas da legislação societária. Nota 2 - Principais Práticas Contábeis:
a) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição. b) Estoques: Os
estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição excluídos os
impostos. c) Patrimônio Líquido: O Capital Social em 31/12/2017 é de R$
15.000.000,00, por 135.284.040 ações ordinárias e nominativas, cujo valor
nominal é de R$ 0,110878, totalmente subscrito e integralizado. Nota 3 -
Não Circulante/Realizável a Longo Prazo: Correspondem aos valores
reconhecidos referente ao contrato de Cessão Onerosa de Crédito Financeiro
no valor de R$ 6.000.000,00. Nota 4 - Obrigações Tributárias: Valores
correspondem à reversão de liquidação de impostos e contribuições com
créditos financeiros e o reconhecimento das multas e juros do período. Nota
5 - A administração e diretoria da empresa declaram que possuem controles
internos necessários ao suporte e respaldo da escrituração contábil e das
Demonstrações Contábeis anuais, não praticou atos contrários às normas
e à legislação vigente aplicável, documentou todas as operações e
transações realizadas pela empresa visando os devidos registros contábeis
por meio de documentação hábil e idônea para a adequada elaboração das
demonstrações contábeis anuais e suas notas explicativas do exercício
fiscal findo em 31/12/2017

Fluxo de Caixa da Atividade Operacional 2017  2016
(+) Recebimentos de clientes 20.841.767,09 20.900.876,68
(+) Juros recebidos 143.217,26 38.008,98
(+) Dividendos recebidos – 191.191,71
(–) Pagamentos a fornecedores
e empregados 20.125.930,23 22.696.481,53
(–) Juros pagos 1.702.325,01  788.190,28
(–) Pagamentos de impostos e contribuição 653.295,33  2.785.379,93
(–) Pagamentos despesas antecipadas –  –
(=) Caixa gerado (+) consumido
(–) Na atividade operacional (1.496.566,22) (5.139.974,37)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(+) Recebimentos/Empréstimos de curto prazo –  –
(+) Outros recebimentos/Pagamentos
relativos a ativos financeiros 1.624.188,51  5.543.282,32
(=) Caixa Gerado (+) ou consumido
(–) Atividades Financeiras 1.624.188,51 5.543.282,32
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(+) Recebimento de venda de ativo imobilizado – –
(–) Pagamentos por aquisição de
ativo imobilizado 107.549,61 186.662,40
(–) Pagamentos por aquisição de participações societárias
(=) Caixa gerado (+) ou consumido
(–) Atividade Investimento (107.549,61) (186.662,40)
Caixa gerado ou consumido
(=) Variação no disponível  20.072,68  216.645,55
Saldo disponível no início do exercício  996.472,02 779.826,47
Saldo disponível no final do exercício  1.016.544,70  996.472,02

Demonstração do Resultado do Exercício  2017  2016
Receita bruta de vendas/serviços 19.712.836,73 25.034.663,87
(–) Impostos faturas/vendas anuladas 3.498.655,58 4.396.295,91
Receita líquida vendas/serviços 16.214.181,15 20.638.367,96
(–) Custo dos produtos vendidos/serviços 7.000.564,82 10.159.106,65
Lucro bruto 9.213.616,33 10.479.261,31
(–) Despesas gerais 7.528.840,57 7.495.912,55
(–) Despesas administrativas 2.132.385,16  3.927.903,57
(–) Despesas financeiras 5.384.533,48 788.190,28
(+/–) Receitas financeiras 143.217,26 38.008,98
Lucro operacional (5.688.925,62) (1.694.736,11)
Receitas/despesas não operacional 42.634,13 171.703,97
(–) Contribuição social
Lucro líquido antes do imposto de renda (5.646.291,49) (1.523.032,14)
Provisão para imposto de renda
Resultado do período (5.646.291,49) (1.523.032,14)

                Balanço Patrimonial 2017  2016
Passivo/Circulante 42.301.798,80 28.420.626,67
Fornecedores 4.868.415,62  3.106.404,02
Obrigações tributárias 14.876.454,28  4.341.616,41
Adiantamento de clientes 19.123.994,99 16.708.001,92
Obrigações trabalhistas  2.156.296,52 2.863.549,15
Empréstimos bancários 1.276.637,39 1.401.055,17
Não circulante/exigível a longo prazo  23.879.656,41 23.634.997,85
Impostos parcelados 1.301.491,63 1.077.326,58
Conta-corrente consórcio cidade da música  3.280.320,58 3.280.320,58
Empréstimos bancários 3.114.244,21  3.091.055,20
Adiantamento clientes  16.183.599,99 16.186.295,49
Patrimônio líquido 22.567.469,25 28.213.905,68
Capital social 15.000.000,00 15.000.000,00
Adiantamento para aumento de capital  7.000.000,00 7.000.000,00
Reservas 1.217.091,44 1.217.091,44
Reservas de lucros  (649.622,19) 4.996.814,24
Total do passivo  88.748.924,46 80.269.530,20

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Reserva Reserva Patrimônio
social de lucros legal líquido

Em 31/12/2015 22.000.000,00  6.519.846,38 1.217.091,44 29.736.937,82
Adiantamento para
aumento de capital  –  – – –
Reserva legal - –  – –
Reserva de lucros – – – –
Lucros a pagar – – – –
Prejuízo do exercício  – (1.523.032,14) – –
Em 31/12/2016 22.000.000,00 4.996.814,24 1.217.091,44 28.213.905,68
Adiantamento para
aumento de capital – – – –
Ajuste exercício anterior  –  (144,94) – –
Reserva legal – – – –
Reserva de lucros – – –  –
Lucros a pagar – – – –
Prejuízo do exercício – (5.646.291,49) – –
Em 31/12/2017 22.000.000,00 (649.622,19) 1.217.091,44 22.567.469,25

Ariane Jacqueline Breyton - Diretora Presidente
Frederic Murilo Breyton - Diretor Gerente

Danielle Melanie Breyton - Diretora
Claude Etienne Breyton - Diretor

Juliana Aurora Franco - CRC 1SP173200/O-7 - C.P.F.: 131.548.018-20

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária realizada em 29 de abril de 2019 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 29 de abril de 2019, às 11:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosmé-
ticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Bonnard (Green Valley I), nº 980, Bloco 12, Alphaville Empresarial, Município de Barueri, Estado de São 
Paulo, CEP 06465-134. 2. Publicações: O Relatório Anual da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018, acompanhados das respectivas Notas Explicativas e do Relatório emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes (“PwC”), 

e 7 a 9. 3. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de publicação de anúncios de convocação em virtude da presença de acionistas representando a 

Sociedades por Ações
 Compliance da Companhia. 4. Composição da Mesa: Assumiu a 

5. Ordem do Dia: Analisar, discutir e 
votar sobre: I) Em Assembleia Geral Ordinária: (a) as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, 
acompanhadas do relatório dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 2018; (b) a proposta dos administradores para 
destinação do lucro líquido da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (c) -
nistradores da Companhia para o exercício social de 2019; e (d) a eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; e, II) Em Assembleia Geral 
Extraordinária: (a) o aumento do capital social da Companhia; (b)  (c) a consolidação do Estatuto Social 
da Companhia; e (d) a autorização aos Administradores. 6. Deliberações: Os acionistas autorizaram a lavratura da presente ata na forma de sumário, bem como sua 

-
I) Em Assembleia Geral Ordiná-

ria: (a) Demonstrações Financeiras
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das respectivas notas explicativas, bem como do Parecer dos Auditores Independentes 
emitido pela PwC, arquivados na sede da Companhia. (b) Destinação de Resultados do exercício de 2018 (b.1) Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício, no 

forma: (i) 

Ações; (ii) 

por Ações; e (iii) o montante de R$ 39.632.989,70 (trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), corres-

(c) Fixação da Remuneração dos Administradores da Companhia 

cabendo ao Conselho de Administração a distribuição dessa verba entre os membros do Conselho de Administração e da Diretoria da Companhia, em reunião do 
Conselho de Administração a ser oportunamente convocada. (d) Eleição dos membros do Conselho de Administração (d.1) Aprovar, em virtude do término do man-
dato dos atuais membros do Conselho de Administração da Companhia, a reeleição dos atuais membros, todos com mandato até a data de realização da Assembleia 
Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, podendo se estender até a posse de seu substituto: (i) 
Presidente do Conselho de Administração: Sr. Breno Toledo Pires de Oliveira, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 
28.852.238-2, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 248.302.438-64, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida 

Membro efetivo do Conselho de Admi-
nistração: Sr. Maurício Christovam, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 18.112.671-0, expedida pela SSP/SP e 

Membro efetivo do Conselho de Administração: Sr. Adalmario Ghovatto 
Satheler do Couto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.874.283-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF 

que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação a pena que vede, 
-

-

II) Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) Aumento do capital social da Compa-
nhia (a.1) Aprovar, neste ato, o aumento do capital social da Companhia, mediante a capitalização do montante de R$ 39.632.989,70 (trinta e nove milhões, seiscen-

-
dades por Ações, sem emissão de novas ações. Desta forma, o capital social de R$ 453.452.200,19 (quatrocentos e cinquenta e três milhões, quatrocentos e 
cinquenta e dois mil, duzentos reais e dezenove centavos), para R$ 493.085.189,89 (quatrocentos e noventa e três milhões, oitenta e cinco mil, cento e oitenta e nove 
reais e oitenta e nove centavos), dividido em 1.525.000.947 (um bilhão, quinhentos e vinte e cinco milhões, novecentas e quarenta e sete) ações, todas ordinárias, 

redação: “Artigo 4º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 493.085.189,89 (quatrocentos e noventa e três milhões, oitenta e cinco mil, cento e 
oitenta e nove reais e oitenta e nove centavos), dividido em 1.525.000.947 (um bilhão, quinhentas e vinte e cinco milhões, novecentas e quarenta e sete) ações, todas 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” (b) Alteração do Artigo 16 do Estatuto Social
com a consequente ampliação do número máximo de membros na Diretoria de 5 (cinco) para 6 (seis) membros. (b.2) Aprovar a ampliação do prazo de mandato dos 
diretores de 1 (um) para

“Artigo 16. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, 
sendo 1 (um) Diretor Geral de Operações, 1 (um) Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, 1 (um) Diretor Financeiro, 1 (um) Diretor Tributário, 1 (um) Diretor Jurídico e 
de Compliance, e 1 (um) Diretor de Planejamento e Projetos, podendo o mesmo Diretor acumular mais de um cargo. Parágrafo 1º. Os Diretores serão eleitos pelo 
Conselho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de até 3 (três) anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º. A posse dos Diretores 
será condicionada à assinatura do termo respectivo, lavrado no Livro de Atas de Reunião da Diretoria, bem como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis, 
permanecendo no exercício de seus respectivos cargos até a posse dos novos membros. Parágrafo 3º. No caso de vacância de cargo da Diretoria, a respectiva substi-
tuição será deliberada pelo Conselho de Administração, dentro de 30 (trinta) dias contados da data da vacância.” (c) Consolidação do Estatuto Social da Companhia 

(d) Autorização aos Administradores -

efetivação da deliberação prevista acima. 7. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, o Sr. Presidente deu por 
encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Presidente da Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa. 

.
e de Compliance João Paulo Mello de Macedo 
Costa - Presidente da Mesa, Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 297.540/19-1 em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I à Ata de 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 29 de abril de 2019 - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto Social e Duração - Artigo 1º. Cosmed 

”), e suas alterações posteriores, utilizando a 
expressão “Mantecorp Farmasa” como nome fantasia (“Companhia”). Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na 
Rua Bonnard (Green Valley I), nº 980, Bloco 12, Alphaville Empresarial, CEP 06465-134. Parágrafo Único. Por deliberação da Diretoria, poderão ser abertas, transfe-

Artigo 3º. A Companhia tem por 

-

humano; (vi) importação, transporte e exportação de insumos e matérias primas para sua fabricação; (vii) -
mento; (viii) importação, transporte, exportação e fabricação de produtos para saúde e correlatos; (ix) escritório administrativo; (x) fabricação de produtos de limpeza 

(xii) depósito fechado; (xiii) a realização de testes físicos e 
(xiv) 

corporal; (xv) exploração do comércio, industrialização, importação e exportação de artefatos de látex; (xvi) a Companhia poderá, ainda, licenciar o direito de uso de 
marcas próprias para terceiros; (xvii) pesquisas com consumidores; e (xviii) prestação de serviços a terceiros. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 4º. O capi-

-
tenta e nove centavos), dividido em 1.525.000.947 (um bilhão, quinhentas e vinte e cinco milhões, novecentas e quarenta e sete) ações, todas ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. Artigo 5º.

Artigo 6º.

assinados por 2 (dois) Diretores. Artigo 7º. Por deliberação dos Acionistas que representem a maioria do capital da Companhia, em Assembleia Geral especialmente 
-

Capítulo III - Assembleias Gerais - Artigo 8º. As Assembleias Gerais de Acionistas 

assuntos previstos em lei. Artigo 9º.

dos Acionistas. a) 
superior a R$50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais); b) 
(cinquenta milhões de reais); e c) 
semelhante, em montante superior a R$100.000.000,00 (cem milhões de reais). Artigo 10. As Assembleias Gerais de Acionistas, Ordinárias ou Extraordinárias, serão
convocadas pelos Diretores e presididas pelo Acionista indicado entre os presentes que, por sua vez, deverá indicar o Secretário. Capítulo IV - Administração da 
Companhia - Artigo 11. A administração da Companhia compete ao Conselho de Administração e à Diretoria, que terão as atribuições conferidas por lei e pelo presen-

Parágrafo 1º. Os membros do Conselho 

de seus sucessores. Parágrafo 2º. A Assembleia Geral de Acionistas deverá estabelecer a remuneração total dos membros do Conselho de Administração e da Direto-
ria, cabendo ao Conselho de Administração deliberar sobre a sua distribuição aos Conselheiros e Diretores. Seção I - Do Conselho de Administração - Artigo 12. O 
Conselho de Administração será composto por, no mínimo, 3 (três) e, no máximo, 5 (cinco) Conselheiros, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, sendo um Con-

 Parágrafo 1º. O Conselho de Admi-
nistração terá 1 (um) Presidente que será eleito pela maioria absoluta de votos dos presentes, na primeira reunião do Conselho de Administração que ocorrer imedia-

Parágrafo 2º.
exercício de suas funções até a investidura dos seus substitutos, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral. Artigo 13. O Conselho de Administração
se reunirá, ordinariamente, uma vez a cada 3 (três) meses e, extraordinariamente, sempre que necessário, mediante convocação pelo Presidente, através de carta

Pará-
grafo 1º.
Conselheiros em exercício estiverem presentes. Parágrafo 2º. O quórum de instalação das reuniões do Conselho de Administração será de, no mínimo, 3 (três) mem-
bros. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos membros presentes à reunião. Parágrafo 3º. As reuniões do Conselho de Administração poderão ocorrer 

 Artigo 14.

Parágrafo Único.
ou destituir o Conselheiro Presidente, o qual será responsável por convocar as reuniões do Conselho de Administração. Artigo 15. Compete ao Conselho de Administra-

a) b) 
os Diretores da Companhia; c) d) convocar a

tempo, os livros e papéis da Companhia e solicitando informações sobre contratos celebrados ou em vias de celebração e quaisquer outros atos; f) escolher e destituir
-

tos que entender necessários; h) apreciar o Relatório da Administração e as contas da Diretoria e deliberar sobre sua submissão à Assembleia Geral; i) propor à As-
-

-

-

conferidas pela Assembleia Geral, bem como resolver os casos omissos. Seção II - Da Diretoria - Artigo 16. A Diretoria será composta por, no mínimo, 2 (dois) e, no 
máximo, 6 (seis) Diretores, acionistas ou não, residentes no país, sendo 1 (um) Diretor Geral de Operações, 1 (um) Diretor de Pesquisa e Desenvolvimento, 1 (um) Di-

Parágrafo 1º. Os Diretores serão eleitos pelo Conselho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo, para um mandato de até 3 (três)
anos, permitida a reeleição. Parágrafo 2º.

Parágrafo 3º. No 

vacância. Artigo 17.
-

a) -
tração da Companhia, conforme determinado pelo Conselho de Administração; b) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Admi-
nistração e da Assembleia Geral de Acionistas; c) 

-
-

Artigo 18.

respeitados os limites previstos em lei ou presentes neste Estatuto Social, se dará mediante a assinatura de quaisquer 2 (dois) Diretores ou por um procurador em
-

a. 

Compliance -

e de Compliance b. 
Compliance 

Compliance

-
tor Jurídico e de Compliance

Compliance
Parágrafo 1º. A Companhia poderá ser representada por apenas 1 (um) Diretor ou 1 

-
te repartições públicas, sociedades de economia mista, Secretaria da Receita Federal, Secretarias das Fazendas Estaduais, Secretarias das Fazendas Municipais,

Parágrafo 2º.
-

Parágrafo 3º. Na ausência de determinação de período 
Artigo 19. São expressamente 

-
samente autorizados pela Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 20. As reuniões da Diretoria serão convocadas por qualquer dos Diretores, sempre que o interesse

Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo 21. O Conselho Fiscal somente será
Artigo 22. O Conselho Fiscal, quando

permitida a reeleição, com as atribuições e prazos de mandato previstos em lei. Parágrafo Único. A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será estabelecida
Capítulo VI - Exercício Social e Distribuição de Lucros - Artigo 23.

Parágrafo 1º. Do lucro líquido 

Parágrafo 2º. Os Acionistas têm direito a um dividendo anual não cumulativo de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do exercício, nos termos do 
Parágrafo 3º.

Parágra-
fo 4º. -
vel. Parágrafo 5º. -

Parágrafo 6º.
Artigo 24.

Capítulo VII - Dissolução e Liquidação da Companhia - Artigo 25. A Compa-
Capítulo

VIII - Disposições Finais e Transitórias - Artigo 26. A Companhia deverá observar, quando houver, os acordos de acionistas arquivados em sua sede, devendo a Di-

Artigo 27. Mesa: João 
Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente, Gabriela Elian Luz - Secretária. 

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata da Reunião 
do Conselho de Administração Realizada em 03 de abril de 2019 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 03 de abril de 2019 às
10:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A., localizada da Rua Bonnard (Green Valley I),
nº 980, Bloco 12, Alphaville Empresarial, Município de Barueri, Estado de São Paulo, CEP 06465-134. 2. Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, por conferência telefônica: Srs. Breno Toledo Pires de Oliveira, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Maurício 
Christovam. 3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a
mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir e votar sobre: (a) as contas da Diretoria, o relatório 

Assembleia Geral da Companhia; (b)
dezembro de 2018, bem como a sua submissão à apreciação da Assembleia Geral da Companhia; (c) a convocação da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia; e (d) a autorização para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos que forem 
necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discus-
são das matérias, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas e/ou restrições, 
deliberaram o quanto segue: (a) Demonstrações Financeiras: Aprovar as contas da Diretoria, o relatório da administração e as

termos do artigo 15(h) do Estatuto Social, arquivados na sede da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas,
bem como do Parecer dos Auditores Independentes emitido pela PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, devendo tais do-
cumentos ser submetidos ao exame, discussão e votação da Assembleia Geral da Companhia, nos termos da legislação aplicável. (b) 
Destinação de Resultados do exercício de 2018: Aprovar, nos termos do artigo 15(i) do Estatuto Social da Companhia, a proposta da 
Diretoria, a ser submetida à apreciação da Assembleia Geral da Companhia, para que o lucro líquido do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2018, no montante total de R$ 57.514.735,81 (cinquenta e sete milhões, quinhentos e quatorze mil, setecentos e
trinta e cinco reais, e oitenta e um centavos), com a seguinte destinação: (i) a retenção, para formação da reserva legal, do montante 
de R$ 2.875.736,79 (dois milhões, oitocentos e setenta e cinco mil, setecentos e trinta e seis reais e setenta e nove  centavos), 
correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, em atendimento ao disposto no artigo 193 da Lei das Sociedades 
por Ações; (ii) R$ 15.006.009,32 (quinze milhões, seis mil, nove reais e trinta e dois centavos), pagos pela Companhia a título de 
dividendos intercalares, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 27 de agosto de 2018, correspondente

previsto no §5º do artigo 23 do Estatuto Social da Companhia e artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações; e (iii) a distribuição de
dividendos adicionais, no montante de R$ 39.632.989,70 (trinta e nove milhões, seiscentos e trinta e dois mil, novecentos e oitenta
e nove reais e setenta  centavos), correspondente a, aproximadamente, 73% (setenta e três por cento) do lucro líquido ajustado. (c) 
Convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia: Aprovar, nos termos do artigo 15(d) do Estatuto Social da Companhia,
a convocação dos acionistas da Companhia para se reunirem em assembleia geral ordinária a realizar-se no dia 29 de abril de 2019
para deliberar acerca das matérias previstas no artigo 132 da Lei nº 6.404/76, conforme aplicável. (d) autorização para que os
administradores da Companhia: Autorizar os administradores da Companhia a praticar todos os atos necessários à efetivação e 
implementação das deliberações propostas e aprovadas pelos membros do Conselho de Administração da Companhia. 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi
assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa (Presidente da Mesa) e Gabriela Elian Luz (Secre-
tária). Membros Presentes: Adalmario Ghovatto Satheler do Couto, Breno Toledo Pires de Oliveira e Maurício Christovam. Anápolis, 03 
de abril de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa, 
Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 284.211/19-9 em 24/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A. - CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136 - Ata da Reunião
do Conselho de Administração Realizada em 04 de maio de 2019 - 1. Data, Horário e Local: Realizada em 04 de maio de 2019,
às 15:00 horas, por conferência telefônica centralizada na sede social da Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
(“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Rua Bonnard (Green Valley I), nº 980, Bloco 12, Alphaville 
Empresarial, CEP 06465-134. 2. Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, em virtude da presença
da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por conferência telefônica, os Srs. Breno Toledo Pires de
Oliveira, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Maurício Christovam. 3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos
o Sr. João Paulo Mello de Macedo Costa, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-lo. 4. Ordem do Dia: Analisar, discutir
e deliberar sobre (a) a eleição de membros da Diretoria; e (b) a autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos
os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas na presente reunião. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após
a discussão das matérias da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer
restrições, deliberaram o quanto segue: (a) Eleição dos membros da Diretoria: (a.1) Aprovar, em virtude do término do mandato dos 
atuais membros da Diretoria da Companhia, a eleição dos seguintes membros, todos com mandato até a data de realização da Reu-
nião do Conselho de Administração imediatamente posterior a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício
social a ser encerrado em 31 de dezembro de 2021, podendo se estender até a posse de seu substituto: (i) Sr. Adalmario Ghovatto
Satheler do Couto, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 27.874.283-X, expedida
pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 220.622.758-46, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 242, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para
o cargo de Diretor Financeiro; (ii) Sr. Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, advogado, portador da Cédula de Identidade RG nº
23.829.109-1, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 168.106.558-40, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Rua Nova Cidade, nº 404, Bairro Vila Olímpia, CEP 04547-070, para o cargo de Diretor Tributário; (iii) Sra.
Daniela Muassab Castanho, brasileira, solteira, farmacêutica e bioquímica, portadora da Cédula de Identidade RG nº 23.067.342-9,
expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 157.431.768-76, com endereço na cidade de Anápolis, estado de Goiás, na Rua
VP R1, Distrito Agroindustrial de Anápolis, CEP 75132-020, para o cargo de Diretora Geral de Operações; (iv) Sra. Juliana Aguinaga
Damião Salem, brasileira, casada, advogada, portador da Cédula de Identidade RG nº 20.587.380-5, expedida pela SSP/RJ e inscrita 
no CPF/MF sob o nº 104.685.497-65, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de
Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para o cargo de Diretora
Jurídica e de Compliance; (v) Sra. Juliane Dias Piotto Juabre, brasileira, casada, farmacêutica, portadora da Cédula de Identidade
RG nº 22.553.470-8, expedida pela SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 262.860.738-76, residente e domiciliada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro
Cidade Jardim, CEP 05676-120, para o cargo de Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento; e (vi) Sra. Vivian Karina Trujillo Angiolucci, 
brasileira, casada, engenheira, portadora da Cédula de Identidade RG n° 29.488.600-X, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob
o n° 290.160.738-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Magalhães de Castro, 4800, 
24º andar, Conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para o cargo de Diretora de Planejamento 
e Projetos. (a.2) Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercerem a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,

relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo

Sociedades por Ações, não ocuparem cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não terem,

Sociedades por Ações. (a.3) Consignar que os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus cargos mediante a assinatura,
dentro do prazo legal, dos seus termos de posse, lavrados no Livro de Atas da Diretoria da Companhia. (b) Autorização aos Adminis-
tradores: 
nos termos do Estatuto Social, a assinar todos os documentos e praticar quaisquer atos necessários à efetivação da deliberação
prevista acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi assinada pelos conselheiros presentes. Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa (Presidente), Gabriela Elian Luz 
(secretária). Conselheiros: Breno Toledo Pires de Oliveira, Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Maurício Christovam. Barueri/SP,
04 de maio de 2019. Confere com a original lavrada em livro próprio. Mesa: João Paulo Mello de Macedo Costa - Presidente da Mesa,
Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 320.578/19-7 em 13/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Companhia de Melhoramentos MP2
CNPJ/MF nº 11.508.615/0001-40 - NIRE 35. 300.375.688

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas, a se reunirem em (“AGO”), a ser 
realizada no dia 02/12/19, às 10 hs, na sede em SP/SP, na Rua 
Carlos Comenale, nº 281 – 6º andar, conjunto 62, para deliberarem: 
a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/16, 
31/12/17 e 31/12/18; b) deliberar sobre a destinação dos resultados 
dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da 
diretoria.” A Companhia informa que se encontra à disposição dos se-
nhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às maté-
rias que serão deliberadas na AGO. SP, 29/10/19. Diretoria. Maria Eve-
lina Melo Peixoto Ubersfeld, diretora. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

Santaneza – Empreendimentos Comerciais e Industriais S/A
CNPJ nº 60.586.526/0001-27 - NIRE 35.300.026.004 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convidados os senhores acionistas da Companhia, a se reunirem em AGO, a ser realizada em 02/12/19, às 12 hs, na 
sede localizada em SP/SP, na Rua Carlos Comenale 281, conjunto 62, para deliberarem: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais findos em 31/12/2016, 31/12/2017 e 31/12/2018; 
b) deliberar sobre a destinação dos resultados dos exercícios; e c) eleger e fixar a remuneração dos membros da diretoria.” A 
Companhia informa que se encontra à disposição dos senhores acionistas, em sua sede, a documentação pertinente às matérias 
que serão deliberadas na AGO. São Paulo, 29/10/19. Diretoria. Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld. (30, 31/10/2019 e 01/11/2019)

Comércio mundial 
pode ter pior 

desempenho em 
10 anos

O relatório Perspectivas do 
Comércio Internacional da 
América Latina e do Caribe 
2019, lançado ontem (29), pela 
Comissão Econômica para a 
América Latina e Caribe (Ce-
pal), analisa a desaceleração 
do comércio internacional, suas 
causas e consequências para as 
economias da região. 

O documento aborda três 
pontos principais: como a desa-
celeração mundial e regional do 
comércio tem agravado tensões; 
como o comércio pode contri-
buir na redução dos impactos 
climáticos; e o papel crucial da 
infraestrutura e da logística para 
o comércio exterior. 

O informe foi apresentado 
pela secretária-executiva da Ce-
pal, Alícia Bárcena, no México.

 relatório aponta que, em 
2019, o desempenho do comér-
cio mundial de bens pode ser o 
pior dos últimos dez anos. Para 
se ter ideia, em 2018, o comércio 
mundial de bens cresceu 2,7% e, 
em 2019, será de apenas 1,2%. 

A forte desaceleração do 
comércio exterior se deve a 
diversas razões, segundo o do-
cumento. Entre elas, a menor 
demanda mundial; a crescente 
substituição das importações 
pela produção nacional em 
algumas economias, como a da 
China; a menor proporção da 
produção chinesa destinada 
à exportação; o declínio nas 
cadeias globais de valor e o sur-
gimento de novas tecnologias. 

OMC 
As tensões comerciais refl e-

tem, segundo a Cepal, a com-
petição econômica e tecnológica 
entre a China e os Estados Uni-
dos, e as crescentes críticas ao 
funcionamento da Organização 
Mundial do Comércio (OMC). 
“As principais críticas que os 
Estados Unidos fazem à OMC 
são as seguintes: primeiro, que 
a OMC não conseguiu que a 
China se ajuste ao seu modelo 
econômico, ou seja, se ajuste 
às próprias regras da OMC. Em 
segundo lugar, que há países de 
altos ingressos, como é o caso 
de Cingapura, Emirados Árabes 
e Coreia, por exemplo, que se-
guem se autodesignando como 
países ‘em desenvolvimento’ 
e, portanto, têm tratamento 
favorecido. E terceiro, que o 
Órgão de Apelação (da OMC) 
excede suas atribuições e que a 
sua arbitragem não é totalmente 
neutra”, Alícia Bárcena. 

Bárcena disse que uma possí-
vel reforma na OMC cria muitas 
incertezas e “pode chegar ao 
ponto em que se paralise o 
Órgão de Apelação da OMC, 
que é o único órgão que tem 
dentes, porque é o que impõe 
as sanções. E isso é prejudicial 
para os países em vias de de-
senvolvimento”. 

De acordo com a secretária
-executiva da Cepal, Estados 
e China começaram a se “de-
sacoplar” e isso tem enormes 
impactos na economia mundial. 
A China já começa a substituir 
importações, o que signifi ca que 
tem investido mais na produção 
de seus próprios bens inter-
mediários, em vez de importar.
(ABr).

O ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) Leopoldo 
de Arruda Raposo suspendeu 
o julgamento do Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região 
(TRF4), previsto para hoje 
(30), que poderia anular a con-
denação do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva no processo 

STJ suspende julgamento que 
poderia anular sentença de Lula

do sítio em Atibaia (SP). Rapo-
so aceitou um pedido liminar 
feito pela defesa de Lula. 

Hoje, a 8ª Turma do TRF4, 
sediada em Porto Alegre, jul-
garia uma questão de ordem 
do relator do processo, desem-
bargador João Pedro Gebran 
Neto, para que fosse discutida 

a anulação da sentença de 
Lula, condenado a 12 anos e 11 
meses de prisão no caso pela 
juíza federal Gabriela Hardt, 
em fevereiro. 

O debate foi motivado pela 
decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) que reconheceu 
o direito de advogados de de-

latados poderem apresentar as 
alegações fi nais, última fase antes 
da sentença, após a manifestação 

da defesa dos delatores. A ques-
tão pode anular várias sentenças 
da Operação Lava Jato (ABr).
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Raposo aceitou um pedido liminar feito pela defesa de Lula.
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As fofocas podem 

começar de um 

jeito aparentemente 

inofensivo, como um 

boato, como uma 

piada ou até como um 

comentário maldoso

Às vezes, fi ca difícil iden-
tifi car como ela teve 
início, mas, mesmo sem 

grandes pretensões, não se 
engane, a fofoca pode ganhar 
força e criar um impacto tão 
negativo no clima organizacio-
nal que pode, inclusive, com-
prometer a produtividade e as 
motivações dos colaboradores 
de quererem permanecer nas 
empresas.

O assunto é tão delicado que 
em uma pesquisa realizada 
pelo LinkedIn, com cerca de 
17 mil usuários de 16 países, 
a fofoca apareceu como sendo 
o problema que mais irrita os 
brasileiros, com um índice de 
83%. Ou seja, quatro em cada 
cinco colaboradores apon-
taram-na como o fator mais 
irritante dentro do ambiente 
corporativo. As fofocas são co-
mentários desnecessários, de 
cunho pessoal ou profi ssional, 
com o objetivo de denegrir a 
imagem de alguém. 

Na maioria das vezes, elas 
aparecem e crescem em em-
presas que não tomam medidas 
de comunicação e transparên-
cia sufi cientes para coibir esse 
tipo de prática. Normalmente, 
o perfi l do autor de comentá-
rios maldosos tende a ser um 
profi ssional mais negativo, do 
tipo que prefere terceirizar 
responsabilidades. Há ainda os 
perfi s mais manipuladores, que 
usam a fofoca como prática de 
politicagem, a fi m de conquis-
tar benefícios próprios, típicos 
de quem faz parte das famosas 
“panelinhas”. 

O problema pode ocorrer 
nas mais diversas esferas da 
empresa e em todos os níveis 
da hierarquia. Independen-
temente de onde a fofoca se 
concentre, inevitavelmente, 
ela cria ambientes tóxicos, 
que favorecem a insegurança, 
o medo, a instabilidade emo-
cional e até a desmotivação. As 
vítimas dos boatos maldosos 
podem desenvolver síndromes 
como depressão e burnout, 
podendo aumentar, inclusive, 
o índice de absenteísmo. O 
problema é tão sério que a 
produtividade fi ca altamente 
comprometida. 

Segundo Sam Chapman, 
consultor e autor do livro “A 
empresa livre de fofoca”, os 
boatos consomem, em mé-

dia, 65 horas anuais de cada 
funcionário, prejudicando a 
empresa como um todo. Por 
isso, é inevitável que medidas 
sejam tomadas para evitar a 
prática. O ideal é que a em-
presa crie espaços para que 
os colaboradores sintam-se 
seguros e à vontade para fa-
larem abertamente sobre sua 
vida pessoal e profi ssional, com 
quem quiserem e se quiserem, 
criando um ambiente amigável 
e livre de julgamentos. 

Os feedbacks pontuais tam-
bém ajudam muito nessa 
política de transparência, prin-
cipalmente entre pares, líderes 
e subordinados. É importante 
que todos assumam responsa-
bilidades e sejam orientados 
a não propagar informações 
e comentários ofensivos e de 
origem duvidosa. O mal precisa 
ser cortado pela raiz. E, se 
algum boato surgir, é interes-
sante contra argumentá-lo com 
o que chamamos de “fofoca do 
bem”, onde em vez de enal-
tecer um defeito de alguém, 
fazemos o oposto, propagando 
uma qualidade sua.

Além de um trabalho preven-
tivo, companhas, exibição de 
vídeos e pesquisas, o RH deve 
ser acionado para atuar em 
casos mais extremos, devendo 
até adotar medidas severas. 
Dependendo das consequên-
cias causadas por uma fofoca, 
muitas vezes, advertências 
e demissão do causador da 
fofoca tornam-se necessárias, 
a fi m de evitar que mais danos 
aconteçam e que o ambiente 
de trabalho se torne tóxico. 

A empresa também deve 
implantar programas de bem
-estar, que valorizem a saúde 
mental e emocional de todos. 
O mais importante é que 
tanto colaboradores, quanto 
gestores e profi ssionais de RH 
entendam que um ambiente 
organizacional livre de fofocas 
depende da postura de cada 
um. Quem se sente vítima de 
um boato deve imediatamente 
se reportar ao seu gestor e ao 
RH. Da mesma forma, quem 
se depara com uma fofoca, 
tem obrigação de responder 
com o silêncio, não levando o 
assunto adiante. 

Quando cada um assume seu 
papel, todos saem ganhando. 
É aquela história de “não faça 
com os outros o que não gos-
taria que fi zessem com você”.

(*) - É administrador de empresas 
com especialização em Business 

pela Australian Professional Skills 
Institute, e headhunter na  Trend 

Recruitment, consultoria boutique 
de recrutamento e seleção para 

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

Como evitar a fofoca 
nas empresas?

Dalton Morishita (*)

Em 2018, cerca de 12 mil 
carros foram blindados no 
país, de acordo com levanta-
mento da Associação Brasilei-
ra de Blindagem (Abrablin). 
A proteção foi a alternativa 
buscada por cidadãos frente 
ao crescimento da violência 
urbana e da sensação de inse-
gurança. Mas, como é feito o 
processo de blindagem? Quais 
partes do veículo recebem a 
proteção?

“O processo exige equi-
pe altamente capacitada e, 
quanto mais tecnologia tiver 
o carro, mais complexo é o 
procedimento”, explica Mar-
celo Christiansen, presidente 
da Abrablin. O primeiro passo 
para a blindagem é a obten-
ção de autorização de sua 
execução junto ao Exército 
Brasileiro, órgão que fi scaliza 
o setor, bem como a escolha 
do nível de blindagem. O mais 
usado no país é o nível III-A, 
que resiste aos disparos de 
submetralhadoras (pistolas) 
9mm e revólveres .44 Mag-
num.

Após autorização e defi ni-
ção do nível de blindagem o 
carro segue até o pátio da 
blindadora. Ali, por com-
putador, são feitas todas 
as medidas do veículo, que 
servirão para os cortes das 
chapas de aço e dos painéis 
balísticos a serem instalados. 
Por dentro, o veículo é todo 
desmontado. Assim, pode-se 
instalar tanto o painel balísti-
co quanto as chapas de aço, 
que são introduzidas nos 
pontos considerados de maior 

O exame continua no dia 
10, com provas de ma-
temática e ciências da 

natureza. Todos as questões 
são elaboradas por especia-
listas e pré-testadas antes de 
integrarem o chamado Banco 
Nacional de Itens (BNI).

A prova de redação é a única 
prova subjetiva. As demais 
quatro provas terão 45 ques-
tões de múltipla escolha cada. 
Essas questões foram escolhi-
das a partir do BNI. Os itens 
do Enem são elaborados por 
especialistas selecionados por 
meio de chamada pública do 
Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Eles devem 
seguir a matriz de referência, 
guia de elaboração e revisão de 
itens estabelecidos pelo Inep. 
Após escritos, os itens passam, 
então, por revisores e depois 
por especialistas do Inep.

Finalmente, os itens são 
pré-testados em aplicações 
feitas em escolas. O processo 
é sigiloso e os estudantes não 
sabem que estão respondendo 
a possíveis questões do Enem. 
Com a aplicação, avalia-se a di-
fi culdade, o grau de discrimina-
ção e a probabilidade de acerto 
ao acaso da questão. Os itens 
aprovados passam a compor o 
BNI, que fi ca disponível para 
aplicações futuras do Enem. 
Esse banco, segue um proto-
colo de segurança. Todos os 
servidores e colaboradores com 
acesso aos itens assinam termos 
de sigilo e confi dencialidade. 
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Entenda como são elaboradas 
as questões do Enem

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) começa a ser aplicado neste domingo (3) para, aproximadamente, 
5,1 milhões de participantes, que farão provas de ciências humanas, linguagens e redação

Provas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro em todo país. 

EBC

No caso do Enem, assinam 
também uma declaração de 
não impedimento, para assegu-
rar que não possuem relações 
de parentesco, que confi guram 
nepotismo. O BNI é acessado 
no Ambiente Físico Integrado 
Seguro, localizado na sede 
do Inep, em Brasília, apenas 
por pessoas autorizadas. O 
ambiente é completamente 
isolado, possui salas que só 
podem ser acessadas pelo uso 
de digitais e computadores sem 
acesso à internet ou à intranet 
da autarquia.

Todo o processo de captação, 
elaboração e revisão de itens 
para compor o Enem e outros 
exames do instituto ocorre 
nesse espaço. Não se sabe ao 
certo quantas questões com-
põem o banco do Enem, pois 
a informação que é sigilosa. 

Neste ano, no BNI entrou em 
evidência por conta de uma 
medida do Inep, de revisar as 
questões. A autarquia criou 
uma comissão para defi nir o 
que não seria usado no Enem 
2019.

De acordo com nota técnica 
publicada pela autarquia, a 
comissão deveria “identifi car 
abordagens controversas com 
teor ofensivo a segmentos e 
grupos sociais, símbolos, tra-
dições e costumes nacionais” 
e, com base nessa análise, 
recomendar que tais itens não 
fossem usados na montagem 
do exame deste ano. O Inep 
esclareceu que como a elabora-
ção de um item é um processo 
longo e oneroso, nenhum item 
é descartado. 

Eles poderão ser posterior-
mente adequados. O presi-

dente do Inep, Alexandre 
Lopes, afirmou que o Enem 
não deverá ter mudanças 
substanciais já que as ques-
tões que serão usadas no 
exame deste ano “já estavam 
no banco de itens, então, não 
há nenhum tipo de direciona-
mento na prova”.

A orientação da atual ges-
tão foi, segundo ele, evitar 
polêmicas. Também o minis-
tro da Educação, Abraham 
Weintraub, disse que o Enem 
terá como foco conhecimentos 
objetivos. A preocupação do 
MEC é selecionar os melhores 
alunos para ocupar as vagas no 
ensino superior. “Não vai cair 
ideologia, a gente quer saber 
de conhecimento científi co, 
técnico, de capacidade de 
leitura, de fazer contas, de co-
nhecimentos objetivos” (ABr).

Como um veículo é blindado

Veículo é desmontado para o processo de blindagem.
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vulnerabilidade, como nas 
junções dos painéis balísticos. 

Todas as áreas internas, como 
colunas, maçanetas, laterais, 
inclusive teto, devem receber 
a proteção. Os vidros originais 
são substituídos por vidros 
blindados. Por conta do peso 
desse novo material, os siste-
mas de acionamento dos vidros 
elétricos são redimensionados 
de acordo com cada modelo. 
Por fi m, o veículo é novamente 
montado. 

Somente depois de passar 
por testes testes de verifi cação 
de eixo de gravidade, dinâ-
mica, detecção de barulhos, 
impermeabilidade, eletrônica 
e suspensão é que está pronto 
e devidamente protegido de 
modo a garantir segurança para 
seus ocupantes. De acordo com 
a Abrablin, o valor médio para a 
proteção no nível III-A em 2018 
foi de R$ 53.850,00.

No período, o Compass, mo-

delo da Jeep, foi o veículo mais 
blindado. O Corolla, da Toyota, 
foi o segundo. O XC-60, da Vol-
vo; o Discovery, da Landrover; 
e o X1, da BMW completam a 
lista dos cinco modelos mais 
blindados. Em 2018, São Paulo 
foi o estado que mais blindou. 
Foi responsável por 66% da 
produção. Rio de Janeiro 
ocupou a segunda posição, 
com 15,87% - quase o dobro 
do que foi registrado em 2017 
(8,45%).

Os estados de Pernambuco 
(5,96%); Ceará (4,01%); e 
Minas Gerais (2,43%) com-
põem a lista dos cinco esta-
dos que mais blindaram no 
ano passado. Rio Grande do 
Norte (2,07%); Pará (1,65%); 
Santa Catarina (0,45%); Goiás 
(0,37%); e Bahia (0,31%) 
fecham a lista dos dez es-
tados que mais produziram 
blindados no ano passado (AI/
Abrablin).

A Comissão Parlamentar 
Mista de Inquérito (CPMI) das 
Fake News ouviu ontem (29) 
autoridades e especialistas 
em nova audiência para dis-
cutir o assédio e a incitação 
a outras práticas prejudiciais 
na internet, bem como formas 
para combatê-las. O problema 
é um dos objetos de avaliação 
da comissão, para além de me-
didas contra as notícias falsas 
e a apuração de campanhas de 
desinformação nas eleições 
de 2018.

O professor de direito e 
diretor da organização não 
governamental (ONG) Safer-
Net, que recebe denúncias 
de crimes de violações de 
direitos humanos na web, 
Tiago Tavares, ressaltou que 
especialistas e autoridades 
de diversos países discutem 
os problemas relacionados 
aos conteúdos que circulam 
na rede, que chamam de “de-
sordem informacional”.

A desordem informacional é 
composta por notícias falsas, 
consideradas “desinforma-
ção”, mas também por outros 
tipos de mensagens voltadas a 
provocar dano, denominadas 
de “má informação”. Entre es-
sas mensagens, estão desde a 
incitação à violência e a outros 
crimes a conteúdos que visam 
intimidar, humilhar ou afetar a 
dignidade de outras pessoas.

Tavares diferenciou dois 
tipos de modalidade do assé-
dio online. Um primeiro teria 

CPMI das Fake News discute 
crimes na internet

caráter político e seria utilizado 
para, em disputas eleitorais 
e entre grupos partidários, 
atacar seus opositores. Esse 
tipo de conduta se benefi cia 
do modelo de negócios de em-
presas que coletam dados dos 
internautas e traçam seus per-
fi s, direcionando publicações 
específi cas de acordo com suas 
características e sentimentos.

O diretor da ONG mencionou 
relatório recente do Instituto 
de Estudos sobre Internet da 
Universidade de Oxford, no 
Reino Unido, que identifi cou 
práticas de campanha de mani-
pulação na internet, incluindo 
notícias falsas e assédio, em 
70 países nos últimos anos. 
Diversas táticas analisadas 
no estudo foram identifi cadas 
também no Brasil.

Uma outra forma de assé-
dio, disse o professor, seria 
a realizada entre crianças e 

adolescentes, também chama-
da de cyberbullying, no termo 
em inglês adotado também 
no Brasil. Nesse caso, jovens 
promovem ações na internet 
para constranger colegas, 
conhecidos ou terceiros. Se-
gundo o docente e ativista, as 
respostas são diferentes para 
esses problemas.

“Não existe bala de prata. A 
experiência internacional tem 
mostrado isso. As tentativas 
açodadas de criminalizar o 
envio de conteúdos têm se 
revelado um grande tiro no pé. 
Isso põe em risco a liberdade 
de expressão. O foco deve ser 
em estratégias multissetoriais, 
procurar aumentar a capacida-
de de instituições em detectar 
inferências, responder em 
tempo hábil e fortalecer ac-
countability [mecanismos de 
transparência e fi scalização]”, 
explicou Tiago Tavares (ABr).
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Balanço parcial divulgado pelo Ministério da 
Saúde (MS) indica que o Brasil atingiu a meta 
global de vacinação de sarampo para crianças de 6 
meses a menores de 1 ano, com o registro de 95% 
da população geral nessa faixa etária imunizada. O 
desempenho da cobertura vacinal não foi uniforme, 
no entanto, entre todos os estados (veja mapa).

Estão abaixo da meta de vacinação Acre, Ama-
pá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, 
Mato Grosso, Pará, Piauí, Rondônia, Roraima, Rio 
de Janeiro e Rio Grande do Norte. Em relação aos 
municípios, o ministério contabiliza que 34,5% 
(1.923 cidades) precisam reforçar os esforços 
para atender à meta de vacinação.

A segunda etapa da campanha de vacinação 
está prevista para começar em 18 de novembro. O 
governo federal tem expectativa de que agentes 
comunitários de saúde de combate às endemias 
façam busca ativa em residências para vacinação.

O foco é a população adulta. “Um novo grupo, 

composto por adultos de 20 a 29 anos que não 
estão com a caderneta de vacinação em dia terá a 
oportunidade de se vacinar até 30 de novembro, 
quando termina a campanha”, destacou nota 
divulgada ontem (29) pelo ministério.

Novo boletim epidemiológico do sarampo será 
publicado no dia 6 de novembro e “trará como 
registro, dos últimos 90 dias, 5.660 casos confi r-
mados” da doença, antecipa o Ministério da Saúde. 
“Dezenove estados estão na lista de transmissão 
ativa da doença e 90,5% dos casos confi rmados 
estão concentrados no estado de São Paulo”.

A pasta alerta que o sarampo é uma doença 
infecciosa grave que pode causar a morte, espe-
cialmente de crianças. “Nos últimos 90 dias, foram 
confi rmadas 14 mortes pela doença no Brasil, 
sendo sete em menores de 5 anos de idade, três 
na faixa etária de 20 a 29 anos e quatro em adultos 
maiores de 40 anos. Foram 13 óbitos registrados 
em São Paulo e um em Pernambuco” (ABr).

Brasil atinge meta global de 
vacinação contra o sarampo

Brasil conquista primeiro 
lugar em olimpíada de 
astronomia

O Brasil encerrou sua participa-
ção na décima primeira edição da 
Olimpía da Latino-Americana de 
Astronomia e Astronáutica (OLAA) 
no primeiro lugar no quadro geral 
de medalhas, realizado na cidade 
de Puebla, no México, entre os dias 
20 e 26 deste mês. Foram quatro 
medalhas de ouro e uma de prata, 
além de prêmios especiais. “Foi um 
excelente resultado”, comemorou um 
dos líderes da delegação, o astrôno-
mo Eugênio Reis, do Observatório 
Nacional (ON).

Conquistaram medalhas de 
ouro Sarah Leitão (18 anos), Caio 
Nascimento (18 anos) e Bismarck 
Moreira (18 anos), todos de Forta-
leza, além de Fabrizio Melges (15 
anos), natural de Mairiporã (SP). 
A medalha de prata foi ganha por 
Gabriel Oliveira (17 anos), de Mon-
tes Claros (MG). Completando a 
galeria de títulos, Sarah conquistou 
o prêmio de melhor prova teórica 
por equipe; Bismarck, o de melhor 
prova observacional, e Caio, o de 
melhor prova teórica individual.
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Na Era Digital, a 

evolução dos negócios 

exige um grau de 

adaptação nunca antes 

vivenciado. 

Junto à digitalização dos 
processos, os novos mode-
los de negócios e a efi ciên-

cia operacional, encontramos 
as adaptações nos ambientes 
de desenvolvimento. Essas, 
estão se tornando cada vez 
mais vital para a continuidade 
do negócio e do provimento 
de uma excelente experiência 
do usuário, implicando na 
criação de soluções cada vez 
mais robustas e ao mesmo 
tempo maleáveis, a ponto de 
serem modifi cadas, testadas e 
integradas com agilidade. 

A utilização de uma arquite-
tura em microsserviços, com 
o fi m de construir sistemas 
computacionais, contribui 
com o provimento destas vin-
dicadas aptidões. Este termo 
está posicionado como um dos 
principais temas no que tange 
a arquitetura de software, além 
de trazer consigo uma série de 
benefícios, carrega também um 
conjunto de complexidades 
para o seu desenvolvimento. 

Os desenvolvedores e arqui-
tetos são assombrados pelo 
questionamento “qual a melhor 
forma de se fazer a composição 
e organização dos microsservi-
ços de forma que os mesmos 
sejam efi cazes e reusáveis?”. 

É um fato constatado de que 
simplesmente desenvolver um 
sistema baseado em microsser-
viços não dá ao mesmo a robus-
tez requerida pelos sistemas 
modernos, em vista disso, faz-se 
necessário uma forma de orga-
nização em um nível funcional 
e descomplicado para possíveis 
modifi cações. Um dos maiores 
destaques dentre os modelos 
de composição de microsser-
viços está a orquestração. 

Essa permite uma integração 
de forma melodiosa e harmônica 
e, além do mais, com ritmo. E não 
menos importante, invocando 
cada microsserviço no momento 
de necessidade. Entretanto, 
com intuito de responder ao 
assombro dos desenvolvedores, 
algumas empresas desenvolvem 
seus próprios orquestradores de 
microsserviços, como a Netfl ix 
e a Uber. 

O problema neste tipo de de-
senvolvimento é a modelagem 
própria, que faz necessário a 
utilização de um desenvolvedor 
com certo grau de conhecimen-
to para projetá-la, orquestrá-la 
e, ou, alterá-la, tornando-se 
uma alternativa inviável para 
ser utilizada por todas as com-
panhias. 

Uma saída lógica para este 
problema é a utilização de uma 
modelagem de orquestração 
baseada em uma linguagem pa-
dronizada e de cunho funcional 
que é um padrão para modela-
gem de processos de negócios 
que fornece uma notação gráfi ca 
para a especifi cação destes. 
Estamos falando da orquestra-
ção baseada em processos de 
negócios (BPMN) e BPEL. 

Segundo a OMG (Object Ma-
nagement Group), o principal 
objetivo do BPMN é fornecer 
uma notação que seja compre-
ensível por todos os usuários 
dentro do âmbito de negócios, 
dos analistas e desenvolvedo-
res aos empresários que irão 
gerenciar e monitorar esses 
processos. O emprego desta 
modelagem para a orquestra-
ção de microsserviços contribui 
para uma maior agilidade de 
criação e manutenção porque 
permite que uma equipe funcio-
nal possa realizar alterações do 
fl uxo sem a necessidade de uma 
equipe de desenvolvimento. 

Ao construirmos APIs ba-
seadas em microsserviços 
espera-se que, mesmo em um 
ambiente de acesso massivo, 
se comportem com desempe-
nho invejável a ponto de ser 
utilizado tanto internamente 
quanto externamente e, pos-
teriormente, monetizado. Para 
isso, é necessário que qualquer 
orquestração destes microsser-
viços sejam realizados por uma 
ferramenta adequada. 

(*) - É senior solution architect de Digital Labs da 
Engineering, companhia global de TI e Consultoria 

especializada em Transformação Digital (http://
br.engineering). 

Quer inovar? 
Orquestre seus 
microsserviços 

Denys Gonçalves (*) 

Data, Horário e Local: Dia 13/08/2019, às 10:00 horas, na sede social da Sociedade, na Alameda Itapecuru nÀ 506, Alphaville, Barueri/SP. Convoca-
ção e Presença: Convocação dispensada, nos termos do § 4À, do artigo 124, da Lei nÀ 6.404/76, em virtude da presença da totalidade das Acionistas,
conforme registro no Livro de Presença de Acionistas. Mesa: Presidente, Claudia Pohlmann Gonzaga da Silva; Secretário, Caio de Faria Campos.
Ordem do Dia: Deliberar sobre (1) a ratificação das atividades desenvolvidas pela matriz; (2) a alteração do objeto social da Companhia; (3) a alteração
da administração da Companhia; (4) a alteração das formas de representação da Companhia e do número de membros que compõem a Diretoria; e (5)
a eleição e ratificação de membros da Diretoria da Companhia; e (6) a consolidação do Estatuto Social da Sociedade a fim de refletir as mudanças
aprovadas. Deliberações: Iniciados os trabalhos, os acionistas discutiram e aprovaram, por unanimidade de votos, (1) ratificação das atividades desen-
volvidas pela matriz da Companhia (escritório administrativo), tendo como redação: Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro em Barueri/SP, na Alameda
Itapecuru, 506, Alphaville, CEP 06454-080, podendo ser criadas e encerradas filiais, escritórios, depósitos ou representações em qualquer localidade do
Território Nacional e no exterior, a juízo e por deliberação da Diretoria, observadas as exigências legais, ficando consignado que a sede social tem como
atividade principal a consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE 7020-4/00) e como atividades secundárias, a inter-
mediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90-1/04), bem como, para fins de harmonização de dados
perante o sistema REDESIM, as seguintes demais atividades secundárias:o comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não espe-
cificados anteriormente (CNAE 46.84-2/99); o comércio atacadista de matérias primas agrícolas não especificadas anteriormente (CNAE 46.23-1/99); a
produção de sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto (CNAE 01.41-5/01); os serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrí-
colas e pecuárias (CNAE 74.90-1/03); comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas (CNAE 46.23-1/06 Comércio atacadista de defensivos
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE 4683-4/00) e a Fabricação de Defensivos Agrícolas (CNAE 2051-7/00), sendo que estas e as
demais atividades descritas no objeto social da Sociedade são desenvolvidas pelos demais estabelecimentos filiais da Sociedade; (2) a alteração da
redação do Artigo 3À do Estatuto Social, que dispõe sobre o objeto social da Sociedade, para que sejam incluídas as seguintes atividades:
beneficiador, reembalagem e armazenagem de sementes; certificação de sementes ou de mudas; e para que sejam excluídas as seguintes ativida-
des que não fazem mais escopo do objeto social: fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de
terceiros ou para terceiros, fibras, fios e filamentos sintéticos e artificiais, fibras aramidas, tecidos à prova de balas produzidos com os produtos retro
mencionados, não tecidos e telas para pneumáticos; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de
terceiros ou para terceiros, de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), roupas e acessórios para segurança industrial e pessoal em geral e de roupas
profissionais, confeccionados com fibras, filamentos sintéticos e não tecidos; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por
conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de tecidos, mantas, tecidos laminados, tecidos sintéticos compostos de fibra de aramida para uso em
painéis, placas e chapas para blindagem; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou
para terceiros, bem como a prestação de serviços de instalação, assistência técnica e manutenção, por conta própria e/ou por terceiros, de chapas,
painéis e placas para blindagem; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para tercei-
ros, bem como a prestação de serviços de instalação, assistência técnica e manutenção, por conta própria e/ou por terceiros, de vidros laminados desti-
nados à blindagem; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, bem
como a prestação de serviços, por conta própria e por terceiros, de instalação, assistência técnica e manutenção de conjuntos (kits) de blindagem
projetados para instalação em veículos, compreendendo vidros laminados, chapas, painéis e placas; fabricação, comércio atacadista, distribuição, impor-
tação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de placas e luvas de fotopolímero flexográfico, incluindo filmes, chapas e cami-
sas flexográficas, filmes diazo e filmes e pastas de prata; de substratos de impressão; de dispositivos de imagem para aplicações de impressão
flexográfica; de sistemas e equipamentos de processamento de chapas flexográficas; sistemas de provas digitais; sistemas montadores de chapas
flexográficas; papéis e tintas para impressão digital para a indústria gráfica; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por
conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de materiais e processos para criação de iluminação LED (diodo emissor de luz); de materiais e
tecnologias de display LCD (display de cristal líquido), PDP (painel de plasma) e OLED (diodo orgânico emissor de luz); e de materiais
eletroluminescentes; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de mate-
riais para circuitos híbridos, rígidos e flexíveis; cerâmica técnica, polímero de filme espesso (PTF) e cerâmicas para sinterização à baixa temperatura;
semicondutores e materiais para embalagens; de filmes de poliimida; de tintas condutivas, resistivas e dielétricas para circuitos impressos; fabricação, co-
mércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de materiais e componentes fotovoltaicos,
incluindo materiais elétricos e estruturais, encapsulantes, filmes e metalizações fotovoltaicas e outros; fabricação, comércio atacadista, distribuição, impor-
tação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de resinas termoplásticas, resinas adesivas de coextrusão, resinas vinílicas,
polietilenos, copolímero de etileno e acetato de viniletileno (EVA), redes e outros artefatos de plástico para usos industriais; filmes e materiais para aplica-
ção em embalagens de variados setores industriais, como alimentos e cosméticos; aditivos e modificadores de uso industrial; plastificantes biodegradáveis
e plásticos primários e semi acabados em diversas formas e suas ligas; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta
própria ou de terceiros ou para terceiros, de embalagens para alimentos, bebidas e de produtos diversos; fabricação, comércio atacadista, distribuição,
importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de materiais para compósitos, interlayers e laminados para aplicações nas
indústrias e mercados automotivo, arquitetura, construção e indústria naval; fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por
conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de polímeros de performance, incluindo polímeros de engenharia, poliamidas, polímeros e monômeros
biodegradáveis; elastômeros, substâncias e produtos químicos abrasivos e materiais isolantes; adesivos e selantes e produtos de ligação para usos in-
dustriais. Em decorrência das alterações acima mencionadas, os Acionistas aprovam a nova redação do Artigo 3À, como segue: Artigo 3º - A sociedade
tem por objeto: “(i) produção, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produ-
tos agrícolas em geral, incluindo-se sementes, grãos e cereais, substâncias ao tratamento de produtos agrícolas, seus insumos, componentes e deriva-
dos em geral, in natura ou industrializados; produção, pesquisa e desenvolvimento, melhoramento, certificação e análise de sementes e mudas destina-
das ao plantio; comercialização desses produtos no mercado interno e externo; produção, compra, venda, exportação e importação de produtos,
insumos e equipamentos agrícolas e para a pecuária em geral, inclusive produtos microbiais, e prestação de serviços e assistência técnica a empreendi-
mentos agrícolas e pecuários; (ii) produção, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para tercei-
ros, de cereais e sementes oleaginosas, bem como de todos os seus derivados e sucedâneos; (iii) fabricação, comércio atacadista, distribuição, compra
e venda, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, quer seja em comissão ou consignação, ou de outra forma, de
defensivos agrícolas e de produtos e materiais correlatos; (iv) fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria
ou de terceiros ou para terceiros, de produtos alimentícios, incluindo ingredientes alimentícios à base de soja, tais como proteínas isoladas de soja,
proteínas concentradas de soja, proteínas estruturadas de soja, “nuggets”, lecitinas de soja e fibras de soja; (v) fabricação, comércio atacadista, distribui-
ção; importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos alimentícios; (vi) fabricação, comércio atacadista, distribui-
ção, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de insumos, aditivos, ingredientes, enzimas e demais produtos quími-
cos enzimáticos, matérias - primas, componentes, subprodutos, derivados, correlatos e sucedâneos em geral para uso na fabricação de alimentos, suple-
mentos alimentares e de bebidas; (vii) fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para
terceiros, de insumos, aditivos, ingredientes, enzimas e demais produtos químicos enzimáticos e matérias-primas, para uso na fabricação de ração animal
e alimentos para animais ou em quaisquer outros produtos destinados à saúde e nutrição animal, bem como quaisquer atividades correlatas; (viii) fabri-
cação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de aditivos de uso industrial;
(ix) fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de insumos farmacêuticos;
(x) fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de insumos, aditivos, ingre-
dientes, enzimas e demais produtos químicos enzimáticos, biomateriais derivados de fontes renováveis, destinados a indústrias diversas, incluindo, saúde
e nutrição animal, cosméticos e produtos de higiene e cuidados pessoais, produtos de limpeza, produtos têxteis, papel e celulose, biocombustíveis e
outras; (xi) a indústria, o comércio e a pesquisa e desenvolvimento, por conta própria ou de terceiros, de produtos derivados da biotecnologia por
processamento de vegetais, de subprodutos agrícolas e de fontes renováveis, incluindo-se biocomponentes para combustíveis e biocombustíveis;
(xii) produção, comércio, distribuição, marketing, importação, exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos e serviços de
gerenciamento em segurança, inclusive segurança industrial e comercial, medicina do trabalho, segurança do trabalho e saúde ocupacional e outras
áreas correlatas e afins; materiais de treinamento, consultoria, seminários, treinamento especializado em segurança; (xiii) produção, comércio, distribui-
ção, marketing, importação, exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos para treinamento, formação e educação em
geral de trabalhadores, incluindo segurança, capacitação (recursos humanos) e saúde ocupacional, adotando-se meios tais como vídeos, CD ROMs,
DVDs, Vídeo (VHS), e-learning, outras mídias eletrônicas ou não, e ainda, livros, revistas, apostilas, pôsteres e materiais assemelhados; (xiv) produção,
comércio, distribuição, marketing, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de materiais de treinamento, educacional,
seminários, consultoria e correlatos e prestação de serviços de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; (xv) produção, comércio, distri-
buição, marketing, importação, exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos e serviços de consultoria e assessoria em
excelência operacional, gerenciamento de riscos operacionais, gestão de capital, sustentabilidade, responsabilidade e valor social, (xvi) produção, co-
mércio atacadista e varejista, distribuição, marketing, importação, exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos e serviços
gerais de marketing, de informática e/ou de sistemas, incluindo, mas não se limitando, comércio de softwares e/ou sistemas e prestação de serviços de
instalação, suporte técnico, assistência técnica, manutenção, consultoria, treinamento, materiais de treinamento, pesquisas, palestras, organização, pro-
gramação, planejamentos e correlatos, prestados e/ou comercializados no meio físico e/ou eletrônico, incluindo-se por “websites” e “Internet”; (xvii) pres-
tação de serviços técnicos de engenharia, incluindo-se a elaboração, realização, supervisão e gerenciamento de projetos de engenharia; (xviii) presta-
ção de serviços de ensaios de materiais e de produtos, de análises, ensaios e inspeções de produtos, materiais, processos e a prestação de serviços
relacionados às características de desempenho, de realização de provas de resistência e inspeção de materiais e de serviços técnicos relacionados aos
produtos fabricados e comercializados pela Sociedade; (xix) pesquisa e desenvolvimento envolvendo pesquisas e experiências para criação, desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento de materiais, produtos, dispositivos, processos, sistemas e serviços; (xx) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
físicas e naturais, incluindo laboratório de pesquisas, comercial e não comercial; (xxi) laboratório de pesquisa, comercial e não comercial, para realização
de testes e análises técnicas, inclusive testes físicos, químicos e outros testes analíticos de todos os tipos de materiais e de produtos, de origem vegetal,
animal ou mineral; (xxii) prestação de serviços relacionados à organização do transporte de carga, incluindo agenciamento de cargas para o transporte
rodoviário e a organização logística do transporte de carga; (xxiii) prestação de serviços de intermediação de contratos; (xxxviii) transporte rodoviário
de produtos próprios e de terceiros; (xxiv) prestação de serviços de assessoria ou consultoria geral, organização, programação e planejamento estraté-
gico, bem como assessoria, consultoria e coordenação técnica, em assuntos financeiros e administrativos; (xxv) a prestação de serviços sociais de infor-
mação e orientação à comunidade e a promoção e adoção de programas e atividades sociais; (xxvi) importação e exportação das mercadorias e servi-
ços acima referidos, bem como o comércio, distribuição, agência, representação comercial, importação e exportação de outras mercadorias, quer sejam
manufaturados, agrícolas ou matérias-primas minerais ou não, quer sejam mercadorias cuja conveniência as condições de mercado indicar, eventualmen-
te processando-as ou embalando-as; (xxvii) representação de firmas nacionais e estrangeiras; (xxviii) a participação em outras sociedades como sócia
ou acionista; (xxix) descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos e (xxx) intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários; (xxxi) beneficiador, reembalagem e armazenagem de sementes; e (xxxii) certificação de sementes ou de mudas; (3) a alteração do
Artigo 12 do Estatuto Social, que dispõe sobre a administração da Sociedade, para que seja alterado o número total de membros que compõem a
Diretoria de 10 membros para 11 membros, sendo 1 Diretor(a) Presidente e 10 Diretores(a) sem designação específica. Em decorrência da alteração
acima mencionada, os Acionistas aprovam a nova redação do Artigo 12, como segue: Artigo 12 - A Sociedade será administrada por uma Diretoria
composta de, no máximo, 11 membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor(a) Presidente e 10
Diretores(a) sem designação específica. (2) a alteração do Artigo 20À, caput, do Estatuto Social, que dispõe sobre a forma de representação da Socie-
dade, para seja incluída a hipótese de assinatura de 1 Diretor, agindo individualmente e para que seja excluída a hipótese de assinatura de 2
Diretores, agindo em conjunto do caput¸do Artigo 20À; (3) a alteração do Artigo 20À, § 2À, do Estatuto Social, que dispõe sobre a forma de assinatura de
atos e documentos da Sociedade, para que seja incluída a hipótese de assinatura de 1 Diretor, agindo individualmente, e para que seja excluída a
hipótese de assinatura por 1 Diretor e 1 procurador legalmente constituído e autorizado; (4) a alteração do Artigo 20À, § 3À, que dispõe sobre os atos
que deverão ser obrigatoriamente celebrados e assinados por 2 representantes legais da Sociedade, para que sejam incluídos os seguintes atos:
instrumentos particulares ou públicos de contratos de qualquer tipo, espécie e natureza que o valor total ultrapasse o limite de R$ 5.000.000,00; instru-
mentos particulares ou públicos de contratos de qualquer tipo, espécie e natureza em que o objeto seja alheio ao Objeto Social da Sociedade; aquisi-
ção, venda, alienação, oneração, arrendamento, locação, doação, cessão ou transferência da propriedade ou direitos reais sobre bens imobilizados e
bens imóveis pertencentes à Sociedade e que os valores da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade, observado o disposto
no Artigo 11, § 2À, letra „l‰ e „m‰ deste Estatuto; constituição de ônus reais sobre bens da Sociedade e a concessão de garantias reais em que os valores
da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade, observado o disposto no Artigo 11, § 2À, letra „l‰ e „m‰ deste Estatuto; transmis-
são e recebimento de posse, domínio, direito de ação e assinatura de instrumentos públicos ou particulares de compra e venda de bens imóveis, bem
como das respectivas escrituras públicas e todo e qualquer documento ou instrumento necessário à lavratura de escrituras e à tradição de bens imóveis,
em que os valores da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade; prestação de aval ou fiança perante instituições financeiras
com relação a obrigações contraídas pela Sociedade e/ou por sociedades controladas ou coligadas, direta ou indiretamente à Sociedade, ou à sua
controladora, em que os valores da operação ultrapassem o limite no valor de R$ 5.000.000,00; prestação de fiança perante as Fazendas Públicas
Federais, Estaduais ou Municipais, entidades paraestatais, autárquicas ou de economia mista, destinada a garantir quaisquer responsabilidades da Soci-
edade ou de sociedades controladas ou coligadas, direta ou indiretamente, à Sociedade, ou de sua controladora, em que os valores da operação
ultrapassem o limite no valor de R$ 5.000.000,00; e atos que não possuam forma de representação especificada no Estatuto Social; e para que sejam
excluídos os seguinte atos: transigência, desistência, renúncia a direitos e celebração de compromissos; celebração de quaisquer contratos de interes-
se da Sociedade; concessão de créditos ou realização de empréstimos a sociedades controladas ou coligadas, direta ou indiretas da Sociedade, ou à
sua controladora; prestação de garantia, incluindo-se fiança e aval, perante instituições financeiras em operações de financiamento, incluindo-se opera-
ções de crédito rural e operações de abertura de linha de crédito e promessa de financiamento („Vendor‰), celebradas por clientes e fornecedores da
Sociedade, cujos recursos assim obtidos sejam destinados exclusivamente ao pagamento de compras efetuadas perante a Sociedade pelos referidos
clientes ou fornecedores, bem como a celebração de todos e quaisquer documentos, contratos e instrumentos; prestação de garantia, incluindo-se aval
ou fiança, relativamente à linha de crédito concedida em decorrência de contrato de financiamento de crédito; operações de financiamento de importa-
ção; operações de desconto de saque e operações de financiamento ou empréstimo de qualquer espécie, firmados entre bancos ou instituições finan-
ceiras e clientes da Sociedade, dos quais a Sociedade seja avalista ou fiadora com referência a transações de interesse da Sociedade; prestação de
fiança em contratos de locação celebrados entre os respectivos proprietários dos imóveis e administradores e funcionários ou empregados da Sociedade
ou de sociedades direta ou indiretamente controladas ou coligadas da Sociedade ou da sociedade controladora da Sociedade, ou das sociedades
direta ou indiretamente controladas ou coligadas à referida sociedade controladora; prestação de garantia, incluindo-se fiança e aval, perante institui-
ções financeiras em operações de financiamento, incluindo-se operações de capital de giro, leasing, lease back e Finame („Compror‰), celebradas por
fornecedores da Sociedade, ou de suas controladas ou coligadas, direta ou indiretamente, cujos recursos assim obtidos sejam destinados exclusivamen-
te ao fornecimento de produtos e serviços adquiridos pela Sociedade ou de suas controladas ou coligadas, direta ou indiretamente, pelos respectivos
fornecedores, bem como a celebração de todos e quaisquer documentos, contratos e instrumentos necessários; abertura e encerramento de contas
correntes, bem como todos os atos envolvendo a movimentação dessas contas correntes da Sociedade mantidas em instituições financeiras, bancárias
ou congêneres, incluindo, sem limitação, emissão de cheques, autorização de débitos e transferências bancárias, exclusivamente para quitação de débi-
tos e obrigações da Sociedade e o endosso de cheques, exclusivamente para depositá-los em conta corrente da Sociedade; recebimento de bens
imóveis em hipoteca e bens móveis em penhor como garantia de pagamento de dívidas; liberação de hipotecas constituídas a favor da Sociedade e
receber, como dação em pagamento, bens imóveis e móveis; aplicações no mercado financeiro e de capitais em títulos nominativos; abertura de linhas
de crédito, empréstimos para pagamento antecipado de exportações, empréstimos com repasse de recursos captados internamente ou por meio de
empréstimos externos, operações de colocação de obrigações, debêntures, commercial papers, notes, bônus e demais títulos e valores mobiliários desti-
nados à distribuição, primária ou secundária, em mercados de capitais, bem como a contratação de operações de empréstimos e financiamentos de
qualquer natureza ou espécie no interesse dos objetivos da Sociedade; transferência, cessão de crédito, emissão ou assunção de dívidas em nome da
Sociedade; s) a assinatura de instrumentos públicos e particulares de confissão, novação e consolidação de dívida, de limite de crédito rotativo, de
penhor mercantil, de delegação e assunção de dívida, podendo fixar preços, modos e condições de pagamento, taxas de juros, multas, sinal, foro,
concordar com cláusulas contratuais que eles acreditem convenientes, receber preços, sinal em pagamento e juros, dando quitação; e celebração e
assinatura de instrumentos particulares ou públicos de contratos de qualquer tipo, espécie e natureza, contanto que o objeto de referidos instrumentos
se destine à consecução do Objeto Social da Sociedade. Em decorrência das alterações acima mencionadas, os Acionistas aprovam a nova redação do
Artigo 20, como segue: Artigo 20 - Como regra geral, além das hipóteses previstas nos parágrafos deste Artigo, a Sociedade obrigar-se-á validamente
pela assinatura dos seguintes representantes legais: a) qualquer 1 dos Diretores, agindo individulamente; b) quaisquer 2 Diretores, agindo em conjunto;
c) dois procuradores, em conjunto, quando assim for estabelecido no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que
nele se contiverem; ou e) um procurador, isoladamente, quando assim for estabelecido no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a exten-
são dos poderes que nele se contiverem, observadas as disposições do § 4º deste Artigo 20. § 1º - Os atos para os quais este Estatuto exige a autoriza-
ção prévia da Assembleia Geral e/ou da Diretoria, somente serão praticados, uma vez preenchida tal condição. § 2º - Com exceção dos atos elencados
no § 3º deste Artigo 20, todos os atos e documentos que acarretem responsabilidade ou obrigação da Sociedade ou exonerarem de terceiros para com
a Sociedade, especificados neste Estatuto, deverão ser, obrigatoriamente, assinados por 1 Diretor, agindo individualmente, ou por procuradores, isola-
damente ou em conjunto, legalmente constituídos e autorizados, nos termos especificados em seus instrumentos de mandato específicos. § 3º - Os atos
a seguir deverão ser obrigatoriamente celebrados e assinados por 2 Diretores em conjunto, ou 1 Diretor, em conjunto com 1 procurador com poderes
regularmente constituídos em seu instrumento de mandato: a) instrumentos particulares ou públicos de contratos de qualquer tipo, espécie e natureza
que o valor total ultrapasse o limite de R$ 5.000.000,00; b) instrumentos particulares ou públicos de contratos de qualquer tipo, espécie e natureza em
que o objeto seja alheio ao Objeto Social da Sociedade; c) aquisição, venda, alienação, oneração, doação, cessão ou transferência da propriedade ou
direitos reais sobre investimentos e participações societárias pertencentes à Sociedade, observado o disposto no Artigo 11, § 2º, letra “l” e “m” destes
Estatutos; d) aquisição, venda, alienação, oneração, arrendamento, locação, doação, cessão ou transferência da propriedade ou direitos reais sobre
bens imobilizados e bens imóveis pertencentes à Sociedade e que os valores da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade,
observado o disposto no Artigo 11, § 2º, letra “l” e “m” deste Estatuto; e) constituição de ônus reais sobre bens da Sociedade e a concessão de garanti-
as reais em que os valores da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade, observado o disposto no Artigo 11, § 2º, letra “l” e
“m” destes Estatutos; f) transmissão e recebimento de posse, domínio, direito de ação e assinatura de instrumentos públicos ou particulares de compra e
venda de bens imóveis, bem como das respectivas escrituras públicas e todo e qualquer documento ou instrumento necessário à lavratura de escrituras
e à tradição de bens imóveis, em que os valores da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade; g) prestação de aval ou fiança
perante instituições financeiras com relação a obrigações contraídas pela Sociedade e/ou por sociedades controladas ou coligadas, direta ou indireta-
mente à Sociedade, ou à sua controladora, em que os valores da operação ultrapassem o limite no valor de R$ 5.000.000,00; h) prestação de fiança
perante as Fazendas Públicas Federais, Estaduais ou Municipais, entidades paraestatais, autárquicas ou de economia mista, destinada a garantir quais-
quer responsabilidades da Sociedade ou de sociedades controladas ou coligadas, direta ou indiretamente, à Sociedade, ou de sua controladora, em
que os valores da operação ultrapassem o limite no valor de R$ 5.000.000,00; i) licenciamento ou qualquer outro modo de transferência de tecnologia,
patenteada ou não, informação técnica, know-how ou qualquer outro direito de propriedade intelectual da Sociedade; e j) atos que não possuam
forma de representação especificada no Estatuto Social.; e (5) a eleição do Sr. Douglas Borges Ribeiro, brasileiro, casado, agrônomo, RG nÀ
21.369.675 SSP/SP, CPF/MF nÀ 152.184.938-21; da Sra. Fabiana Moreira Barboza Prada, brasileira, casada, administradora de empresas, RG nÀ
26.426.712-6 (SSP/SP), CPF/MF nÀ 254.612.108-13; da Sra. Keylla Elisangela Rodrigues, brasileira, casada, advogada, RG nÀ 36.777.708-3
(SSP/SP), CPF/MF nÀ 949.375.756-00; do Sr. Marcelo Oliveira Bueno, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, RG nÀ 20.159.266 SSP/SP, CPF/MF
nÀ 717.714.096-49; a Sra. Paula Lima Monteiro, brasileira, casada, advogada, RG nÀ 28.685.573-2, CPF/MF nÀ 295.679.648-82; do Sr. Rodrigo
Neves, brasileiro, separado, engenheiro agrônomo, RG nÀ 70.538.352-08 SSP/RS e CPF/MF nÀ 525.784.020-00, no Estado de São Paulo; e do Sr.
Ney Tooru Wakamatsu, brasileiro, casado, RG nÀ 22.886.708-3 SSP/SP e CPF/MF nÀ 255.534.358-03, residentes e domiciliados em São Paulo/SP, e
com endereço comercial em Barueri/SP, na Alameda Itapecuru, nÀ 506, Bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville, CEP 06454-080; todos
com a designação de Diretor(a) sem designação específica; e ratificação dos seguintes nomes que compõem a Diretoria: (a) Sr. Roberto Hun, brasilei-
ro, casado, administrador de empresas, RG nÀ 13.048.636 (SSP/SP), CPF/MF nÀ 125.711.298-80; com a designação de Diretor Presidente, eleito na
A.G.E. datada de 01/09/2017 registrada na JUCESP sob nÀ 516.810/17-0 de 14/11/2017; (b) Carlos Walter Hentschke, brasileiro, casado, engenhei-
ro agrícola, RG nÀ 9036748557 (SSP/RS), CPF/MF nÀ 496.646.970-87, com a designação de Diretor sem designação específica, eleito na A.G.O.E.
datada de 30/04/2018 registrada na JUCESP sob nÀ 267.465/18-0 de 07/06/2018; (c) Cláudia Pohlmann Gonzaga da Silva, brasileira, casada, admi-
nistradora de empresas, RG nÀ 18.673.321-5 (SSP/SP), CPF/MF nÀ 151.685.508-60, residentes e domiciliados em São Paulo/SP, e com endereço comer-
cial em Barueri/SP, na Alameda Itapecuru, nÀ 506, Bairro Alphaville Centro Industrial e Empresarial/Alphaville, CEP 06454-080, com a designação de Dire-
tora sem designação específica, eleita na A.G.O.E. datada de 30/04/2018 registrada na JUCESP sob nÀ 267.465/18-0 de 07/06/2018; e (d) Jair Afonso
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Swarowsky, brasileiro, casado, contabilista, RG nÀ 4.034.978.579 (SSP/PC/RS), CPF/MF  nÀ 540.811.810-04, residente e domiciliado em Goiânia/GO, e
com endereço comercial na Rua João de Abreu, nÀ 116, 17À andar, Edifício Euro Working Concept, Setor Oeste, em Goiânia/GO, com a designação
de Diretor sem designação específica, reeleito na A.G.O.E. datada de 30/04/2018 registrada na JUCESP sob nÀ 267.465/18-0 de 07/06/2018; e
(6) Consolidar o Estatuto Social da Sociedade, a fim de refletir as últimas alterações, que passa a vigorar com a redação prevista no anexo I desta
ata. Encerramento: A Sra. Presidente colocou a palavra à disposição para quem dela quisesse fazer uso, não havendo, contudo, qualquer manifesta-
ção. Nada mais havendo a tratar, a Sra. Presidente suspendeu os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata que, depois de reaber-
ta a sessão, foi lida, unanimemente aprovada e assinada pelos presentes. Trata-se de cópia fiel lavrada no livro próprio. Barueri, 13 de agosto de 2019.
Mesa: Claudia Pohlmann Gonzaga da Silva - Presidente da Mesa, Caio de Faria Campos - Secretário da Mesa. JUCESP nÀ 513.406/19-0, em 26/09/2019.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral. Anexo I. Consolidação do Estatuto Social da Du Pont do Brasil S.A. Capítulo I - Da Denominação,
Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º - Sob a denominação de Du Pont do Brasil S.A., opera a sociedade anônima de capital fechado que se rege
pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A sociedade tem sede e foro em Barueri/SP, na Alameda Itapecuru, 506,
Alphaville, CEP 06454-080, podendo ser criadas e encerradas filiais, escritórios, depósitos ou representações em qualquer localidade do Território Nacio-
nal e no exterior, a juízo e por deliberação da Diretoria, observadas as exigências legais, ficando consignado que a sede social tem como atividade
principal a consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica (CNAE 7020-4/00) e como atividades secundárias, a intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE 74.90-1/04), bem como, para fins de harmonização de dados perante o siste-
ma REDESIM, as seguintes demais atividades secundárias:o comércio atacadista de outros produtos químicos e petroquímicos não especificados anteri-
ormente (CNAE 46.84-2/99); o comércio atacadista de matérias primas agrícolas não especificadas anteriormente (CNAE 46.23-1/99); a produção de
sementes certificadas, exceto de forrageiras para pasto (CNAE 01.41-5/01); os serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuári-
as (CNAE 74.90-1/03); comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gramas (CNAE 46.23-1/06); Comércio atacadista de defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes e corretivos do solo (CNAE 4683-4/00) e a Fabricação de Defensivos Agrícolas (CNAE 2051-7/00), sendo que estas e as demais
atividades descritas no objeto social da Sociedade são desenvolvidas pelos demais estabelecimentos filiais da Sociedade. Artigo 3º - A sociedade tem
por objeto: „(i) produção, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos
agrícolas em geral, incluindo-se sementes, grãos e cereais, substâncias ao tratamento de produtos agrícolas, seus insumos, componentes e derivados
em geral, in natura ou industrializados; produção, pesquisa e desenvolvimento, melhoramento, certificação e análise de sementes e mudas destinadas
ao plantio; comercialização desses produtos no mercado interno e externo; produção, compra, venda, exportação e importação de produtos, insumos e
equipamentos agrícolas e para a pecuária em geral, inclusive produtos microbiais, e prestação de serviços e assistência técnica a empreendimentos
agrícolas e pecuários; (ii) produção, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de
cereais e sementes oleaginosas, bem como de todos os seus derivados e sucedâneos; (iii) fabricação, comércio atacadista, distribuição, compra e ven-
da, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, quer seja em comissão ou consignação, ou de outra forma, de defen-
sivos agrícolas e de produtos e materiais correlatos; (iv) fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de
terceiros ou para terceiros, de produtos alimentícios, incluindo ingredientes alimentícios à base de soja, tais como proteínas isoladas de soja, proteínas
concentradas de soja, proteínas estruturadas de soja, „nuggets‰, lecitinas de soja e fibras de soja; (v) fabricação, comércio atacadista, distribuição; impor-
tação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos alimentícios; (vi) fabricação, comércio atacadista, distribuição, impor-
tação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de insumos, aditivos, ingredientes, enzimas e demais produtos químicos
enzimáticos, matérias - primas, componentes, subprodutos, derivados, correlatos e sucedâneos em geral para uso na fabricação de alimentos, suplemen-
tos alimentares e de bebidas; (vii) fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para
terceiros, de insumos, aditivos, ingredientes, enzimas e demais produtos químicos enzimáticos e matérias-primas, para uso na fabricação de ração animal
e alimentos para animais ou em quaisquer outros produtos destinados à saúde e nutrição animal, bem como quaisquer atividades correlatas; (viii) fabri-
cação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de aditivos de uso industrial;
(ix) fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de insumos farmacêuticos;
(x) fabricação, comércio atacadista, distribuição, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de insumos, aditivos, ingre-
dientes, enzimas e demais produtos químicos enzimáticos, biomateriais derivados de fontes renováveis, destinados a indústrias diversas, incluindo, saúde
e nutrição animal, cosméticos e produtos de higiene e cuidados pessoais, produtos de limpeza, produtos têxteis, papel e celulose, biocombustíveis e
outras; (xi) a indústria, o comércio e a pesquisa e desenvolvimento, por conta própria ou de terceiros, de produtos derivados da biotecnologia por
processamento de vegetais, de subprodutos agrícolas e de fontes renováveis, incluindo-se biocomponentes para combustíveis e biocombustíveis;
(xii) produção, comércio, distribuição, marketing, importação, exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos e serviços de
gerenciamento em segurança, inclusive segurança industrial e comercial, medicina do trabalho, segurança do trabalho e saúde ocupacional e outras
áreas correlatas e afins; materiais de treinamento, consultoria, seminários, treinamento especializado em segurança; (xiii) produção, comércio, distribui-
ção, marketing, importação, exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos para treinamento, formação e educação em
geral de trabalhadores, incluindo segurança, capacitação (recursos humanos) e saúde ocupacional, adotando-se meios tais como vídeos, CD ROMs,
DVDs, Vídeo (VHS), e-learning, outras mídias eletrônicas ou não, e ainda, livros, revistas, apostilas, pôsteres e materiais assemelhados; (xiv) produção,
comércio, distribuição, marketing, importação e exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de materiais de treinamento, educacional,
seminários, consultoria e correlatos e prestação de serviços de treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial; (xv) produção, comércio, distri-
buição, marketing, importação, exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos e serviços de consultoria e assessoria em
excelência operacional, gerenciamento de riscos operacionais, gestão de capital, sustentabilidade, responsabilidade e valor social, (xvi) produção, co-
mércio atacadista e varejista, distribuição, marketing, importação, exportação, por conta própria ou de terceiros ou para terceiros, de produtos e serviços
gerais de marketing, de informática e/ou de sistemas, incluindo, mas não se limitando, comércio de softwares e/ou sistemas e prestação de serviços de
instalação, suporte técnico, assistência técnica, manutenção, consultoria, treinamento, materiais de treinamento, pesquisas, palestras, organização, pro-
gramação, planejamentos e correlatos, prestados e/ou comercializados no meio físico e/ou eletrônico, incluindo-se por „websites‰ e „Internet‰; (xvii) pres-
tação de serviços técnicos de engenharia, incluindo-se a elaboração, realização, supervisão e gerenciamento de projetos de engenharia; (xviii) presta-
ção de serviços de ensaios de materiais e de produtos, de análises, ensaios e inspeções de produtos, materiais, processos e a prestação de serviços
relacionados às características de desempenho, de realização de provas de resistência e inspeção de materiais e de serviços técnicos relacionados aos
produtos fabricados e comercializados pela Sociedade; (xix) pesquisa e desenvolvimento envolvendo pesquisas e experiências para criação, desenvolvi-
mento e aperfeiçoamento de materiais, produtos, dispositivos, processos, sistemas e serviços; (xx) pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências
físicas e naturais, incluindo laboratório de pesquisas, comercial e não comercial; (xxi) laboratório de pesquisa, comercial e não comercial, para realização
de testes e análises técnicas, inclusive testes físicos, químicos e outros testes analíticos de todos os tipos de materiais e de produtos, de origem vegetal,
animal ou mineral; (xxii) prestação de serviços relacionados à organização do transporte de carga, incluindo agenciamento de cargas para o transporte
rodoviário e a organização logística do transporte de carga; (xxiii) prestação de serviços de intermediação de contratos; (xxxviii) transporte rodoviário
de produtos próprios e de terceiros; (xxiv) prestação de serviços de assessoria ou consultoria geral, organização, programação e planejamento estraté-
gico, bem como assessoria, consultoria e coordenação técnica, em assuntos financeiros e administrativos; (xxv) a prestação de serviços sociais de infor-
mação e orientação à comunidade e a promoção e adoção de programas e atividades sociais; (xxvi) importação e exportação das mercadorias e servi-
ços acima referidos, bem como o comércio, distribuição, agência, representação comercial, importação e exportação de outras mercadorias, quer sejam
manufaturados, agrícolas ou matérias-primas minerais ou não, quer sejam mercadorias cuja conveniência as condições de mercado indicar, eventualmen-
te processando-as ou embalando-as; (xxvii) representação de firmas nacionais e estrangeiras; (xxviii) a participação em outras sociedades como sócia
ou acionista; (xxix) descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos e (xxx) intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários; (xxxi) beneficiador, reembalagem e armazenagem de sementes; (xxxii) certificação de sementes ou de mudas.” Artigo 4º - O prazo
de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações - Artigo 5º - O capital social da Sociedade, totalmente subscrito e
integralizado, é de R$ 3.725.115.217,06, representado por 3.725.115.217 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas entre os
Acionistas: Acionista: Du Pont Holdco Spain III, SL, Número de ações: 3.725.115.206; Acionista: E.I. Du Pont De Nemours And Company, Núme-
ro de ações: 11. Artigo 6º - As ações terão a forma nominativa. Artigo 7º - Cada ação dá direito a um voto nas resoluções da Assembléia Geral,
respeitadas as disposições legais. Artigo 8º - Os certificados de ações, se e quando emitidos, serão assinados por dois Diretores, sendo um deles o
Presidente ou quem legalmente o estiver substituindo. § Único - A Sociedade poderá emitir certificados de múltiplos de ações e, provisoriamente, caute-
las que as representem. Artigo 9º - Os Acionistas preexistentes terão o direito de preferência na subscrição de novas ações na proporção da participa-
ção acionária que possuírem no capital social, podendo a integralização ser efetuada em dinheiro, créditos ou bens, conforme deliberar a Assembléia
Geral. Artigo 10 - Na hipótese de desistência ou do não exercício do direito de preferência por qualquer Acionista, nos termos do Artigo anterior, este
direito passará aos demais Acionistas e, se nenhum deles o exercer, a Assembleia Geral poderá permitir a subscrição por terceiros. Capítulo III - Da
Assembleia Geral - Artigo 11 - As reuniões da Assembleia Geral de Acionistas, Ordinárias e Extraordinárias, sua convocação, instalação, e procedimen-
tos de deliberação, assim como os seus poderes e competência, obedecerão ao que estabelecer a Lei nÀ 6.404/76 e suas alterações posteriores, bem
como as demais Leis aplicáveis a este Estatuto Social. § 1º - O Presidente da Mesa das Assembleias Gerais será eleito pelos Acionistas presentes, caben-
do a ele escolher o Secretário dos trabalhos. § 2º - Compete privativamente à Assembleia Geral deliberar a respeito das seguintes matérias, sem prejuízo
das demais hipóteses previstas em Lei e neste Estatuto Social: a) reforma do Estatuto social da Sociedade; b) alterações na composição do capital social;
c) aumento do capital social, mediante subscrição de novas ações e qualquer outra forma de aumento; d) redução do capital social; e) desdobramento
ou grupamento de ações, resgate, amortização, reembolso, ou compra de ações para cancelamento ou manutenção em tesouraria; f) autorização de
negociação de ações de emissão da Sociedade; g) destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos, bem como distribuição de
dividendos intermediários na forma do disposto no Artigo 27 deste Estatuto Social; h) pagamento ou crédito de juros aos Acionistas, a título de remune-
ração do capital próprio, conforme previsto no Artigo 28 deste Estatuto Social, ou qualquer forma de remuneração aos Acionistas, a qualquer título;
i) estabelecimento de reservas estatutárias, incluindo-se reserva de lucros acumulados, reservas para contingências, reserva de incentivos fiscais, reten-
ção de lucros, reservas de lucros a realizar e outras resultantes de imposição legal ou autorizadas por lei; j) emissão ou venda de quaisquer títulos ou
valores mobiliários, conversíveis ou não em ações, incluindo-se, sem limitação, criação e emissão de debêntures, bônus de subscrição, partes
beneficiárias ou opções de compra ou subscrição de ações; k) autorização prévia de compra, venda e oneração de bens imóveis de qualquer valor;
l) autorização prévia de aquisição ou venda ou qualquer forma de oneração de investimentos e participações detidos pela Sociedade em outras socie-
dades; m) fusão da Sociedade com outra sociedade; incorporação da Sociedade em outra sociedade; incorporação de outra sociedade pela Socieda-
de; cisão da Sociedade, ou sua transformação, ou qualquer outra forma de reorganização societária ou realização de negócio societário com qualquer
entidade; n) autorização aos administradores da Sociedade para confessar falência ou pedir recuperação judicial ou extrajudicial; o) autorização para a
prática de qualquer ato de gestão extraordinária não compreendido, por disposição da Lei ou destes Estatutos Sociais, na competência de outros ór-
gãos societários; p) dissolução, liquidação e extinção da Sociedade; e q) nomear e destituir auditores independentes da Sociedade; § 3º - As delibera-
ções da Assembleia Geral serão tomadas por maioria do capital social com direito a voto, ressalvadas as hipóteses em que a Lei exigir maior número e
qualificação de voto. Capítulo IV - Da Administração - Artigo 12 - A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de, no máximo, 11
membros, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pela Assembleia Geral, sendo 1 Diretor(a) Presidente e 10 Diretores(a) sem designação específi-
ca. § 1º - Os membros da Diretoria serão investidos em seus respectivos cargos mediante assinatura de Termo de Posse, lavrado no Livro de Atas de
Reuniões da Diretoria, independentemente de caução. § 2º - As reuniões da Diretoria serão feitas por sistema de folhas soltas, através de editoração
eletrônica em computador e posteriormente encadernadas, formando o livro de atas de reuniões e será assinado por todos os membros presentes à
reunião; § 3º- Compete à Assembleia Geral fixar a remuneração dos membros da Diretoria, na forma prevista em lei e vigente à época de sua eleição,
podendo, no entanto, a deliberação estabelecer que os Diretores não perceberão qualquer remuneração. Artigo 13 - O mandato dos Diretores será
de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § Único - Os membros da Diretoria cujos mandatos tenham terminado, permanecerão em seus cargos até a
posse de seus sucessores. Artigo 14 - No caso de impedimento ou ausência temporária de qualquer Diretor, competirá à Diretoria nomear, dentre seus
membros, o respectivo substituto durante o período de impedimento ou ausência temporária. No caso de vacância ou impedimento de qualquer cargo,
a Diretoria designará, dentre seus membros, o substituto que preencherá o referido cargo até a primeira Assembleia Geral que vier a se realizar. Artigo
15 - A Diretoria reunir-se-á ordinariamente uma vez por ano e extraordinariamente sempre que qualquer Diretor assim o convocar. § 1º - As reuniões
serão instaladas com a presença da maioria dos membros, observado o quórum mínimo de 2 membros. § 2º - As resoluções da Diretoria serão sempre
tomadas por maioria de votos de seus membros e, na hipótese de empate, o Diretor que presidir a reunião terá, além de seu voto pessoal, o voto de
desempate. § 3º - A reunião ordinária da Diretoria poderá não ser realizada, caso não haja nenhuma matéria relevante a ser analisada na mesma.
Artigo 16 - Observadas as disposições da Lei, deste Estatuto, em especial as disposições do Artigo 20, e as matérias de competência privativa da
Assembleia Geral, a Diretoria tem plenos e gerais poderes para representar a Sociedade ativa e passivamente em suas relações com terceiros, em juízo
ou fora dele, podendo praticar todos os atos necessários para atingir o objeto social da Sociedade e para garantir a sua regular operação. Artigo 17 -
Dentre os poderes para representar a Sociedade ativa e passivamente e para a prática dos atos necessários ao seu regular funcionamento, a Diretoria
poderá praticar os seguintes atos, sem que se restrinja a estes: a) nomear e constituir procuradores de acordo com o disposto no Artigo 21 deste
Estatuto, especificando no instrumento de mandato os atos e operações que poderão praticar, em conjunto ou separadamente de acordo com o man-
dato; b) aprovar novos projetos de investimentos; c) manifestar-se previamente sobre o encaminhamento de qualquer proposta à Assembleia Geral,
incluindo-se aumentos do capital social da Sociedade; d) convocar a Assembleia Geral; e) submeter à Assembleia Geral o relatório, as contas e as de-
monstrações financeiras, elaborados pela Diretoria e, quando houver, o parecer do Conselho Fiscal, inclusive sobre a destinação dos lucros, distribuição
de dividendos, pagamento ou crédito de juros aos Acionistas, ou qualquer remuneração aos Acionistas, bem como eventual balanço semestral e
balancetes mensais e proposta de declaração de dividendos intermediários à conta de lucros existentes; f) fixar e supervisionar a orientação geral da
política dos negócios da Sociedade, visando à expansão e penetração desses negócios no âmbito nacional e da América Latina, bem como em outros
mercados globalmente considerados; g) estabelecer diretrizes e planos estratégicos gerais, de modo que a Sociedade alcance um crescimento internaci-
onal que reflita a globalização de mercados e a integração de economias regionais; h) coordenar e supervisionar o exercício das atividades da Socieda-
de e das unidades estratégicas de negócios da Sociedade; i) supervisionar os negócios sociais, tomando as deliberações necessárias ou encaminhando
à apreciação da Assembleia Geral os assuntos de sua competência; j) estabelecer e propor à Assembleia Geral, quando for o caso, metas e implementa-
ção de planos de melhoria, incluindo-se, sem que se restrinja a estas, reorganizações, restruturações, reformas, aquisições, alienações, associações e
outras operações, visando incremento do desempenho da Sociedade em âmbito nacional e internacional e, em especial, na região da América Latina.
Artigo 18 - Compete ao Diretor Presidente: a) estabelecer as políticas gerais a serem observadas pela Diretoria de acordo com as diretrizes estabeleci-
das pela Assembleia Geral de Acionistas; b) organizar as atividades da Sociedade juntamente com os demais Diretores, fixar os cargos e funções e as
respectivas remunerações, observando as políticas gerais de salários e recursos humanos determinadas pela Assembleia Geral; c) preparar o relatório
anual juntamente com os demais Diretores; d) coordenar e supervisionar as atividades das áreas que estejam diretamente subordinadas ao mesmo, bem
como outras atividades dos demais Diretores; e) atribuir a cada Diretor atividades e tarefas extraordinárias, independente das atividades ordinariamente
atribuídas a cada Diretor, incluindo-se a substituição temporária de outro Diretor; f) cumprir e fazer com que sejam cumpridas a política e as diretrizes
gerais dos negócios da Sociedade, estabelecidas pela Assembleia Geral de Acionistas; g) implementar e fazer com que sejam implementadas as políticas
e diretrizes dos negócios da Sociedade a nível nacional, buscando a expansão comercial, penetração, fortalecimento e liderança da Sociedade no mer-
cado local e externo; h) elaborar e propor à Assembleia Geral a adoção de metas e objetivos de negócios, estratégias e novos investimentos que propici-
em resultados financeiros superiores e efetivos. Artigo 19 - Compete aos Diretores sem designação específica exercer as funções que lhes sejam atribu-
ídas pelo Diretor Presidente observando-se, em qualquer caso, as normas administrativas gerais, o processo e os procedimentos de gestão da Socieda-
de fixados pela Assembleia Geral, pelos dispositivos deste Estatuto pela Lei e determinações do Diretor Presidente. Artigo 20 - Como regra geral, além
das hipóteses previstas nos parágrafos deste Artigo, a Sociedade obrigar-se-á validamente pela assinatura dos seguintes representantes legais: a) qual-
quer 1 dos Diretores, agindo individulamente; b) quaisquer 2 Diretores, agindo em conjunto; c) dois procuradores, em conjunto, quando assim for esta-
belecido no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; ou e) um procurador, isoladamente,
quando assim for estabelecido no respectivo instrumento de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem, observadas as
disposições do § 4º deste Artigo 20. § 1º - Os atos para os quais este Estatuto exige a autorização prévia da Assembleia Geral e/ou da Diretoria, somen-
te serão praticados, uma vez preenchida tal condição. § 2º - Com exceção dos atos elencados no § 3º deste Artigo 20, todos os atos e documentos que
acarretem responsabilidade ou obrigação da Sociedadeou exonerarem de terceiros para com a Sociedade, especificados neste Estatuto, deverão ser,
obrigatoriamente, assinados por 1 Diretor, agindo individualmente, ou por procuradores, isoladamente ou em conjunto, legalmente constituídos e autori-
zados, nos termos especificados em seus instrumentos de mandato específicos. § 3º - Os atos a seguir deverão ser obrigatoriamente celebrados e
assinados por 2 Diretores em conjunto, ou 1 Diretor, em conjunto com 1 procurador com poderes regularmente constituídos em seu instrumento de
mandato: a) instrumentos particulares ou públicos de contratos de qualquer tipo, espécie e natureza que o valor total ultrapasse o limite de
R$ 5.000.000,00; b) instrumentos particulares ou públicos de contratos de qualquer tipo, espécie e natureza em que o objeto seja alheio ao Objeto
Social da Sociedade; c) aquisição, venda, alienação, oneração, doação, cessão ou transferência da propriedade ou direitos reais sobre investimentos e
participações societárias pertencentes à Sociedade, observado o disposto no Artigo 11, § 2º, letra “l” e “m” destes Estatutos; d) aquisição, venda, aliena-
ção, oneração, arrendamento, locação, doação, cessão ou transferência da propriedade ou direitos reais sobre bens imobilizados e bens imóveis
pertencentes à Sociedade e que os valores da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade, observado o disposto no
Artigo 11, § 2º, letra “l” e “m” deste Estatuto; e) constituição de ônus reais sobre bens da Sociedade e a concessão de garantias reais em que os
valores da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade, observado o disposto no Artigo 11, § 2º, letra “l” e “m” destes
Estatutos; f) transmissão e recebimento de posse, domínio, direito de ação e assinatura de instrumentos públicos ou particulares de compra e
venda de bens imóveis, bem como das respectivas escrituras públicas e todo e qualquer documento ou instrumento necessário à lavratura de
escrituras e à tradição de bens imóveis, em que os valores da operação ultrapassem o limite de 3% do Capital Social da Sociedade; g) prestação
de aval ou fiança perante instituições financeiras com relação a obrigações contraídas pela Sociedade e/ou por sociedades controladas ou coliga-
das, direta ou indiretamente à Sociedade, ou à sua controladora, em que os valores da operação ultrapassem o l imite no valor de
R$ 5.000.000,00; h) prestação de fiança perante as Fazendas Públicas Federais, Estaduais ou Municipais, entidades paraestatais, autárquicas ou
de economia mista, destinada a garantir quaisquer responsabilidades da Sociedade ou de sociedades controladas ou coligadas, direta ou indireta-
mente, à Sociedade, ou de sua controladora, em que os valores da operação ultrapassem o limite no valor de R$ 5.000.000,00; i) licenciamento
ou qualquer outro modo de transferência de tecnologia, patenteada ou não, informação técnica, know-how ou qualquer outro direito de proprie-
dade intelectual da Sociedade; e j) atos que não possuam forma de representação especificada no Estatuto Social.. Artigo 21 - Na constituição
de procuradores observar-se-ão as seguintes regras: a) todas as procurações serão assinadas isoladamente por um Diretor; b) quando o
mandato tiver por objeto a prática de atos que dependam de prévia autorização da Assembleia Geral, a sua outorga ficará expressamente condici-
onada à obtenção dessa autorização, que será mencionada em seu texto; c) todos os instrumentos de mandato deverão conter poderes expres-
sos, limitados e específicos, não se admitindo a outorga de qualquer mandato tácito ou verbal pela Sociedade; d) exceto nos casos de representa-
ção judicial ou similar em que seja da essência do mandato seu exercício até o encerramento do litígio, todas as procurações „ad negotia‰ terão
prazo de validade não superior a 2 anos e, se porventura omissas quanto ao prazo de validade, serão consideradas automaticamente expiradas
ao final do exercício em que foram outorgadas; e) exceto nos casos de representação judicial ou similar, as procurações outorgadas pela Socieda-
de não poderão ser substabelecidas; f) as procurações para representação judicial (Ad Judicias), poderão ser substabelecidas. § Único - Serão
nulos e não gerarão responsabilidades para a Sociedade os atos praticados em descumprimento às regras estabelecidas neste Estatuto. Capítulo
V - Do Conselho Fiscal - Artigo 22 - A Sociedade terá um Conselho Fiscal de 3 membros efetivos e suplentes de igual número que, entretanto,
não funcionará em caráter permanente, instalando-se apenas nos exercícios sociais em que seu funcionamento for solicitado por Acionistas na
forma e condições previstas em Lei, quando então serão eleitos os seus membros. Capítulo VI - Do Exercício Social, Demonstrações Financei-
ras e Destinação do Lucro Social - Artigo 23 - O exercício social terá início em 01 de janeiro de cada ano e encerrar-se-á em 31 de dezembro
do mesmo ano, quando a Diretoria fará elaborar as demonstrações financeiras previstas em Lei. Artigo 24 - Do resultado do exercício, após a
dedução dos prejuízos acumulados e da provisão para o imposto de renda, serão destinados, antes de qualquer outra dedução, 5% para a
reserva legal, que não excederá a 20% do capital social. Artigo 25 - A Assembleia Geral deliberará a respeito da formação das reservas previstas
em Lei. Artigo 26 - Do lucro líquido ajustado na forma da Lei, será destinado, „ad referendum‰ da Assembleia Geral o percentual de 5% para ser
distribuído aos Acionistas, a título de dividendo mínimo obrigatório. § Único - Os dividendos atribuídos não vencerão juros e, uma vez não reclama-
dos após 3 anos, contados da data em que tenham sido postos à disposição dos Acionistas, reverterão em benefício da Sociedade. Artigo 27 - A
Sociedade poderá, a critério da Assembleia Geral, levantar balanços semestrais ou de períodos menores, podendo declarar, por deliberação da Assem-
bleia Geral, dividendos à conta de lucros apurados nestes balanços. Artigo 28 - Observadas as disposições legais aplicáveis e por deliberação da Assem-
bleia Geral, a Sociedade poderá efetuar o pagamento ou crédito de juros aos Acionistas, a título de remuneração do capital próprio, calculados sobre as
contas do patrimônio líquido. § Único - O valor atribuído à remuneração do capital, pago ou creditado, poderá ser imputado ao valor dos dividendos
mínimos obrigatórios de que trata o Artigo 26 deste Estatuto. Capítulo VII - Da Transformação - Artigo 29 - Por deliberação de Acionistas representan-
do dois terços do capital social com direito a voto, a Sociedade poderá alterar a sua forma societária para qualquer outra, observadas as disposições legais.
Capítulo VIII - Da Dissolução e Liquidação - Artigo 30 - A Sociedade dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos e na forma previstos em Lei.
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Especial

Helicon Alvares (*)

Fazer um intercâmbio sempre foi o sonho 
de muitos brasileiros.

A experiência de aprender uma nova língua 
de forma mais natural, em contato com uma 
cultura nativa, além de acrescentar novas 
experiências profi ssionais ao currículo en-
quanto se viaja e se vive novos horizontes 
culturais, sempre pareceu a perfeita união 
entre aprendizado e lazer.

Hoje em dia, realizar esse sonho é muito 
mais fácil. Diversos países facilitam processos 
de visto, a escolha da escola e da moradia. Há 
agências de confi ança que ajudam a planejar a 
viagem, tornando o sonho muito mais possível 
e simplifi cado. Tanto é que já se formaram 
polos de destinos favoritos em diversos países. 

Um deles é Dublin, capital da Irlanda. A 
localização no coração da Europa é apenas um 
dos muitos atrativos desse destino. A cidade é 
a favorita para aqueles que buscam aprimorar 
o inglês "britânico", e oferece facilidade com 
documentação. O visto pode ser renovado, o 
que permite que o aluno possa fi car até dois 
anos no país.

Além disso, a Irlanda é um dos poucos países 
que permitem que o estudante trabalhe meio 
período durante as aulas, e até em período 
integral nas férias. Sem contar que a região 

tem o maior salário mínimo da zona do Euro 
(9,55/hora Euros). Essa possibilidade faz com 
que muitos estudantes consigam até recuperar 
o valor investido nessa experiência.

Só pelos aspectos "técnicos", esse já seria 
um destino muito interessante para aqueles 
que estão de olho na parte prática. 

Há boas escolas, com destaque para a Seda 
College, que é reconhecida pelo Departamento 
de Educação e Capacitação da Irlanda, e possui 
a certifi cação Acels - a maior certifi cação de 
qualidade para escolas de ensino de inglês na 
Irlanda, além da Eaquals (Avaliação e Acredi-
tação de Qualidade das Escolas de Línguas), 
outra certifi cação de prestígio dentro do campo 
de ensino de inglês. Essa escola foi eleita como 
a melhor do país por três anos consecutivos.

Só por esses motivos, a Irlanda já fi guraria 
no topo da lista de desejos de muitos estu-
dantes. Mas, além de tudo isso, o país ainda 
oferece muitas outras vantagens no quesito 
cultura e lazer. A Irlanda é um dos países mais 
ricos culturalmente da Europa. Há inúme-
ros museus, castelos medievais, bibliotecas 
históricas, além de festas típicas, como St. 
Patrick's Day, e um povo hospitaleiro, o que 
garante a oportunidade de se divertir muito 
enquanto aprende.

Por ser um polo mundial de intercâmbio, 
o estudante tem ainda a oportunidade de se 

Euro Dicas

A localização no coração da Europa é apenas um dos muitos atrativos desse destino.
A cidade é a favorita para aqueles que buscam aprimorar o inglês "britânico",

e oferece facilidade com documentação.
relacionar com pessoas de muitos outros países, 
ampliando a experiência e a troca cultural. Isso 
sem falar no clima ameno e na oportunidade 
ímpar de conhecer vários países europeus.

É por esses e tantos outros motivos que Dublin 
vem se tornando um dos destinos favoritos dos 
intercambistas brasileiros. 

A cidade respira cultura e o aprendizado vai 
muito além da sala de aula. Um destino imper-
dível para quem procura educação de primeira 
linha somada a uma experiência intensa de lazer.

(*) - É CEO da Seda Intercâmbios, única agência de inter-
câmbio do Brasil com uma escola própria em Dublin

(www.sedaintercambios.com.br).

Dublin: a capital dos estudantes 
brasileiros na Europa

Um mercado em transformação, 
com novos consumidores potenciais 
e a carência de estratégias para 
a formação de novos leitores é 
a descrição do mercado literário 
brasileiro, feita por escritores

Mariana Tokarnia/Agência Brasil 

O mercado reúne profi ssionais apaixonados pelo que 
fazem. "Nós todos que trabalhamos com escrita, 
com texto, com formas de abstração, somos todos 

sonhadores", diz a autora e editora na Página Editora, de 
Belo Horizonte, Cláudia Rezende. "Acredito muito na lite-
ratura, na força de formar um leitor fl uente, na diferença 
que isso faz na vida das pessoas", acrescenta. 

Cláudia publicou o primeiro livro este ano, Poli Escolhe, 
que tem como tema o processo de escolha das crianças. 
O lançamento vem junto com um trabalho já conhecido 
de autores, de divulgação, de lançamento da obra, de dis-
tribuição e vendas. "Há crise no mercado, temos editoras 
fechando, livrarias em difi culdade, mas, por outro lado, 
temos também uma facilidade maior de publicar. Na editora 
recebemos muita procura por publicação", diz. Segundo 
ela, editoras pequenas, como a Página são as que "estão 
realizando sonhos. Antes, dependia-se de grandes editoras, 
agora não", afi rma. 

Cláudia destaca, no entanto, que a concorrência editorial 
é alta, sobretudo com livros impressos em outros países, 
de baixo custo. "A gente nem visa a determinados públicos 
porque não há como concorrer com dois livros a R$ 10", 
diz. A estratégia tem sido, então, segundo ela, recorrer à 
maior qualidade, à busca por obras que refl itam as ideias 
de cada autor.

Editais e vaquinhas
Além das editoras, editais públicos e vaquinhas aparecem 

como alternativa, sobretudo para novos autores. A escri-
tora Sílvia Amélia de Araújo, de Cidade de Goiás, recorreu 
às duas estratégias. Ela já tem livros publicados e outros 
ainda na gaveta, quase prontos para serem lançados. Foi 
com recursos do edital de Literatura do Fundo de Arte e 
Cultura do Estado de Goiás que Sílvia publicou o livro No 
meio do caminho. 

A obra, vendida a R$ 15, reúne histórias de pessoas que 
compartilharam com ela viagens em transportes públicos. 

Mercado literário brasileiro está em 
transformação, dizem escritores

O Dia Nacional do Livro, comemorado ontem, foi instituído em homenagem à fundação da Biblioteca Nacional, 
instalada no Rio de Janeiro em 29 de outubro de 1810.

Fernando Frazão/ABr

De quem sentava ao lado e falava da vida. "Fiz o livro voltado 
para pessoas de baixa escolaridade, pessoas adultas que se 
alfabetizaram recentemente ou que têm pouco estudo, que 
não vão conseguir ler um livro denso de letra pequena, mas 
que também não se interessam por livros infantis", conta. 

O edital, segundo ela, tornou a obra mais acessível. "O 
brasileiros têm um hábito de leitura ainda muito baixo, mas 
valor da leitura é alto no país. As pessoas acham importante 
ler, acham valioso e esperam que seus fi lhos sejam leitores. 
Acho que existe campo para trabalhar e, nesse sentido, 
os editais são importantes porque permitem esse tipo de 
coisa que eu propus, distribuir os livros ou vender muito 
baratinho", diz. A estimativa é que 44% dos brasileiros sejam 
não leitores, o que signifi ca que não leram nenhum livro 
nos últimos três meses, de acordo com a última pesquisa 
Retratos da Leitura no Brasil, do Instituto Pró-Livro. 

A autora conseguiu ainda, por meio de uma vaquinha 
online, fi nanciamento para lançar mais dois livros: Álbum 
de histórias e Guia Casar Bonito. Como está grávida, a 
contagem para o lançamento é também pelo tempo do 
bebê. Ela pretende lançar um livro antes do nascimento, 
previsto para fevereiro, e outro depois. Apesar dos projetos 
em andamento, Sílvia diz: "é difícil viver só da literatura, só 
da venda de livros, é raríssimo encontrar alguém que viva 
só disso. Mas, é possível construir uma carreira em torno 
disso. Eu dou ofi cinas de escrita, é algo que me dá uma 
renda e tem relação com o que eu quero fazer".

Cenário de transformações
Para a diretora executiva da Câmara Brasileira do Livro 

(CBL), Fernanda Garcia, o livro no Brasil está passando 
por transformações. O Painel do Varejo de Livros no Bra-
sil, pesquisa da Nielsen Brasil e do Sindicato Nacional dos 
Editores de Livros (Snel), mostra leve melhora de 0,96% 

das vendas de livros entre setembro e outubro de 2019, 
em comparação com o mesmo período do ano passado. 
Em 2018 foram vendidos 2,9 milhões de livros e, em 2019, 
3 milhões entre o início de setembro e o início de outubro 
de cada ano. Em valores, o aumento foi de 3,74%, passando 
de R$ 112,7 milhões para R$ 116,9 milhões.

 "[A pesquisa] este ano mostrou, pela primeira vez, um 
crescimento, pequeno, mas a curva para cima. A gente 
está feliz com isso", diz Fernanda. "Embora não seja uma 
recuperação, demonstra um cenário, uma curva de cresci-
mento". Apesar do crescimento no mês, no acumulado do 
ano, de janeiro a outubro, 2019 ainda está abaixo de 2018. 
O volume de livros vendidos acumula até agora queda de 
10,26% e o valor das vendas, queda de 9,53%. 

Fernanda cita várias mudanças no consumo de obras lite-
rárias, como o surgimento de diversos clubes de leitura, o 
fortalecimento dos audiolivros e livros digitais, o avanço de 
livrarias independentes e de nicho, ao mesmo tempo que o 
enfraquecimento de grandes redes. "Paralelamente a isso, 
há uma geração que vem fazendo livro de forma diferente, 
mais conectada a um tipo específi co de público", diz. Ela

defende que para que o hábito da leitura se perpetue e 
para que o mercado de livros se sustente, é preciso um 
trabalho, principalmente do Poder Público, na formação 
de leitores. 

Para isso, a CBL defende a regulamentação da Política 
Nacional de Leitura e Escrita (PNLE), sancionada em lei no 
ano passado. Entre outros pontos, a política visa à univer-
salização do direito ao acesso ao livro, à leitura, à escrita, à 
literatura e às bibliotecas e, para isso, prevê a formação de 
pessoal e o fortalecimento dos acervos. "A gente acredita 
muito no livro como elemento transformador da sociedade, 
da educação, do país", defende.

A estimativa é que 44% dos brasileiros sejam não 
leitores, o que signifi ca que não leram nenhum

livro nos últimos três meses.
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Continua

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
FERNANDO THEOPHILO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em Sub-
distrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.221 CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de março de mil novecentos e setenta e um (11/03/1971), residente e domici-
liado Rua Allegros e Surdinas, 93, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Dorotéia Therezinha Theophilo. GRACIELA DE MACÊDO SIL-
VA MOREIRA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Jacobina, 
Estado da Bahia, Jacobina, BA no dia oito de março de mil novecentos e oitenta (08/03/1980), 
residente e domiciliada Rua Allegros e Surdinas, 93, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gabriel Ribeiro da Silva e de Adinalva de Macêdo Silva.

MILLER VIEIRA BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão corretor, nascido em Subdistrito Vila 
Formosa, nesta Capital (CN;LV-A 072.FLS.043-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (23/09/1985), residente e domici-
liado Rua Inácio Bernardes, 109, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Antonio Batista e de Ana Maria Vieira Batista. BRUNA APARECIDA DIAS 
DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão corretora de imóveis, nascida em Praia Grande, neste 
Estado (CN;LV-A 017.FLS.065-ITARIRI/SP), Praia Grande, SP no dia primeiro de agosto de 
mil novecentos e noventa e três (01/08/1993), residente e domiciliada Rua Inácio Bernardes, 
109, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Ferreira 
de Lima e de Lucirene Aparecida Dias.

ISAC TORRES DURÃES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/160.FLS.005-BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e nove (19/10/1999), residente 
e domiciliado Rua Bardana, 30, A, Jardim Ruth, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Roberto 
Carlos Durães e de Patricia Silva Torres. ERIKA BARRENSE DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/585.FLS.061-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de dois mil e um (04/10/2001), resi-
dente e domiciliada Rua Tenente-Coronel Luiz Grant, 70, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Lopes dos Santos e de Aldenir Barrense Santos.

ARIOVALDO ARAUJO URBANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em neste Distrito (CN;LV-A-068,FLS.253V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de maio de mil novecentos e oitenta e três (28/05/1983), residente e domiciliado Rua Criú-
va, 1237, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ariovaldo Urbano da Silva e de 
Carmela Giannetti Araujo Leite da Silva. JULIANA SARATIELLO, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 036,FLS.049-VI-
LA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(19/07/1982), residente e domiciliada Rua São José do Limoeiro, 171, Parque Guarani, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Flávio Lourenço Saratiello e de Gildete Saratiello.

WESLEM RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enfermagem, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e 
noventa e um (20/06/1991), residente e domiciliado Rua Germano Limeira, 324, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emilio Rodrigues de Souza e de Ivonete Maria da 
Conceição de Souza. LUCIANA DE ABREU MUNIZ, estado civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em Diadema, neste Estado, Diadema, SP no dia doze de maio de mil novecentos e 
noventa e sete (12/05/1997), residente e domiciliada Rua Casemiro Polanovski, 130, Jardim 
Marek, 1º Subdistrito de Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lha de Raimundo da 
Costa Muniz Filho e de Francisca Carlos de Abreu. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil 
das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Santo André, neste Estado.

RAFAEL RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador de vendas, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.020 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e um (24/09/1991), residente e 
domiciliado Rua Confi ssão, 786, casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Carlos de Souza e de Sonia Maria Rodrigues. GISELI COELHO CASSIMIRO, 
estado civil solteira, profi ssão recepcionista de caixa, nascida em São Sebastião, neste Esta-
do (CN:LV.A/018.FLS.145-SÃO SEBASTIÃO/SP), São Sebastião, SP no dia três de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (03/09/1991), residente e domiciliada Rua Confi ssão, 786, 
casa 02, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué de Oliveira Cassimiro 
e de Dalvani Coelho de Almeida.

NEUCELIO TIAGO ESTEVÃO PERRONE, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/193.FLS.177-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e cin-
co (10/09/1985), residente e domiciliado Avenida Padre Gregório Mafra, 401, casa 03, Vila 
Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neucelio Perrone e de Zelinda Estevão do 
Rozário Perrone. ELISANGELA SOARES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/003.FLS.015V-JUQUITIBA/SP), São Paulo, SP no 
dia onze de outubro de mil novecentos e oitenta e um (11/10/1981), residente e domiciliada 
Avenida Padre Gregório Mafra, 401, casa 03, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdevino Gregorio de Souza e de Ana Cristina Soares.

ANDRE CHENCE SCHIEZARI, estado civil solteiro, profi ssão analista de seguros JR., nas-
cido em Santos, neste Estado (CN:LV.A/175.FLS.019-1º SUBDISTRITO DE SANTOS/SP), 
Santos, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e noventa e três (02/09/1993), resi-
dente e domiciliado Rua Floriano de Toledo, 93, A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio Leandro Schiezari e de Cleide Chence Bertolli. GABRIE-
LA DE MELO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/095.FLS.011-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
seis de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (26/08/1994), residente e domiciliada 
Rua Floriano de Toledo, 93, A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Fernando Silva Santos e de Cristina Bezerra de Melo.

EDUARDO ROGERIO FERREIRA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/142.FLS.059-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (16/01/1975), 
residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 569, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauro Ferreira de Carvalho e de Maria Lidia Marchetti de 
Carvalho. VANESSA GONÇALVES FERRARI, estado civil divorciada, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil nove-
centos e setenta e sete (25/12/1977), residente e domiciliada Estrada do Itapeti, 100, quadra 
98, lote 38, Parque Residencial Itapeti, Mogi das Cruzes, neste Estado, Mogi das Cruzes, SP, 
fi lha de Oriovaldo Ferrari e de Tania Gonçalves Ferrari.

AUGUSTO PEDRO ALMEIDA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público 
aposentado, nascido em Teresina, Estado do Piauí, Teresina, PI no dia dez de novembro de mil 
novecentos e cinquenta e seis (10/11/1956), residente e domiciliado Rua Landirana, 150, Jardim 
Santa Maria, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Machado da Silva e de Maria José de 
Almeida Melo da Silva. ADELIA RIBEIRO PASSOS, estado civil viúva, profi ssão costureira, nas-
cida em Colatina, Estado do Espirito Santo, Colatina, ES no dia quatro de abril de mil novecentos 
e quarenta e quatro (04/04/1944), residente e domiciliada Avenida Diogo José Machado, 142, 
Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vitalino Ribeiro e de Maria Pires Ribeiro.

RAFAEL HARUKY SUMIMOTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/169.FLS.174 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco 
de outubro de mil novecentos e noventa e dois (05/10/1992), residente e domiciliado Rua 
Paravisco, 611, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cassio Sumimoto e 
de Gilvania Sumimoto. MARTINELLE VIEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Paraisópolis, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/075.FLS.003-PARAI-
SÓPOLIS/MG), Paraisópolis, MG no dia onze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(11/02/1993), residente e domiciliada Rua Paravisco, 611, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Damásio Rezende de Oliveira e de Maria Rosa Vieira de Oliveira.

LEONARDO GABRIEL SOARES RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de carga e descarga, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.285-
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/03/1995), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 578, casa 04, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose Rodrigues e de Izabel Cristina Soares. DÉBORA 
VITÓRIA APARECIDA CUSTÓDIO JUSTINO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/269.FLS.164-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (24/01/1997), 
residente e domiciliada Rua Elói Porteli, 217, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dirceu Justino e de Aparecida Custódio Justino.

RENAN DENER PEREIRA BERNARDO, estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV A-123,FLS.065-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (05/11/1994), residente e domici-
liado Rua Senador Amaral Furlan, 769, bloco 05, apartamento 31, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Rodrigues Bernardo e de Leonice Pereira. DAIANE DE 
CARVALHO DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão fi scal de caixa, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN;LV-A 461,FLS.086-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de julho de mil novecentos e noventa e sete (03/07/1997), residente e domiciliada Rua 
Senador Amaral Furlan, 769, bloco 05, apartamento 31, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Egilson Cruz do Carmo e de Andreia de Carvalho do Carmo.

JEAN CARLO COSTA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão repositor fl v, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/109.FLS.025 SÃO CAETANO DO SUL/SP), São 
Caetano do Sul, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa e quatro (30/04/1994), 
residente e domiciliado Praça Capitão Antônio dos Santos Medeiros, 34, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eloe Rodrigues e de Maria Aparecida Costa Rodrigues. 
KAREN MIDORI OKABE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão gerente de compras, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/175.FLS.233 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de janeiro de mil novecentos e noventa e três (28/01/1993), residente e domiciliada 
Praça Capitão Antônio dos Santos Medeiros, 34, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edson Roberto de Oliveira e de Katia Shizuko Okabe de Oliveira.

DIEGO PHILIPE SILVA LUZ, estado civil divorciado, profi ssão serralheiro, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (03/01/1982), 
residente e domiciliado Avenida das Monções, 08, A, Parque Recanto Mônica, Itaquaquecetuba, 
neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Clovis Tito Luz e de Maria Lucia da Silva Luz. SUEL-
LEN APARECIDA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente de agendamento, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e noventa 
(03/11/1990), residente e domiciliada Rua Rainha da Noite, 56, A, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos Vieira e de Maria Eunice de Araujo. Cópia Enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.

MURILO SILVA FURLAN, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cálculos trabalhistas, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/316.FLS.298-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
três de agosto de mil novecentos e noventa e oito (03/08/1998), residente e domiciliado Rua 
Imbacal, 573, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Furlan 
e de Simone Regina de Souza Silva Furlan. MILENA TAVARES FRANCISCO, estado civil 
solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Angatuba, neste Estado (CN:LV.A/035.FLS.137 
ANGATUBA/SP), Angatuba, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e noventa 
e nove (16/02/1999), residente e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 08, casa 03, Vila Brasil, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Francisco Neto e de Judeene Maria Tavares.

PAULO CÉSAR DA SILVA PINTO, estado civil divorciado, profi ssão mecãnico de manuten-
ção, nascido em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de outubro 
de mil novecentos e setenta e seis (03/10/1976), residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 
196, bloco B, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Manoel da Silva Pinto e de Maria José da Silva Pinto. RITA DE CÁSSIA OLIVEIRA 
DE MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão operadora de máquinas, nascida em neste 
Distrito (CN;LV-A-106,FLS.231 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil 
novecentos e setenta e dois (15/07/1972), residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 196, 
bloco B, apartamento 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz José de Mendonça e de Ana Célia de Oliveira.

VALDIR VELOZO MARCIANO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/239.FLS.198 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (29/09/1995), residente e domiciliado 
Rua Taj Mahal, 329, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Valdir Velozo Marciano e de Ana Paula Xavier. TALITA FERRAZ GOMES PEREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Subdistrito Paraíso, nesta Capital 
(CN:LV.A/384.FLS.234V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de outubro de dois 
mil (16/10/2000), residente e domiciliada Rua Emílio Serrano, 85, bloco C, apartamento 12, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Pereira e 
de Cilmara Ferraz Gomes Pereira.

ROGER CARDOSO VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/131.FLS.269 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (01/10/1995), residente e domiciliado 
Rua José Melani, 134, bloco A, apartamento 111, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio José Vieira e de Patricia Aparecida Cardoso Vieira. JEN-
NIFER ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/123.FLS.013V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
três de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (03/10/1994), residente e domiciliada 
Rua José Melani, 134, bloco A, apartamento 111, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma Gomes da Silva e de Alessandra Perla Alves.

FABRICIO DIAS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão operador de dobradeira júnior, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/452.FLS.137 SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de março de mil novecentos e noventa e sete (13/03/1997), residente 
e domiciliado Avenida Caititu, 622, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Dias de Sousa e de Lucineia da Silva Dias de Sousa. TAWA-
NE SOUSA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Icó, Estado 
Ceará (CN:LV.A/054.FLS.068-1º OFÍCIO DE ICÓ/CE), Icó, CE no dia sete de abril de dois 
mil e um (07/04/2001), residente e domiciliada Rua Piava, 18, Vila Campanela, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marciano José da Silva e de Maria de Lourdes Monte de Sousa Silva.

LEONARDO QUIJARRO FALCÃO, estado civil solteiro, profi ssão atendente academico, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/215.FLS.278V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (10/01/1997), 
residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 221, apartamento 54, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Geldo Barreto Falcão e de Mirian Pereira Quijarro Falcão. LARIS-
SA NASCIMENTO DAMETO, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/296.FLS.255-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
novembro de mil novecentos e noventa e sete (22/11/1997), residente e domiciliada Rua Porto 
Xavier, 221, apartamento 54, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando 
Dameto e de Geovania Aparecida do Nascimento.

EDMILSON ALVES DA SILVA SOBRINHO, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN;LV-A-096,FLS.254V ITAQUERA/SP), Guarulhos, SP no dia vin-
te de maio de mil novecentos e oitenta e cinco (20/05/1985), residente e domiciliado Rua Serra 
do Ouro Branco, 229, casa 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Batista Alves da Silva e de Ana Maria da Silva. MICHELLE MELO DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-081,-
FLS.125 TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e 
dois (02/06/1992), residente e domiciliada Rua Serra do Ouro Branco, 229, casa 03, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Tadeu de Oliveira e de Cássia Maria Melo 
de Santana Oliveira.

ADILSON HILARIO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/016.FLS.015-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil 
novecentos e setenta e três (20/01/1973), residente e domiciliado Rua Rafael Albarini, 120, 
bloco F, apartamento 41, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Hilario 
Filho e de Floripes Pereira de Carvalho. KARLA MARIA MARQUES TENÓRIO, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia onze de 
maio de mil novecentos e setenta e sete (11/05/1977), residente e domiciliada Rua Rafael 
Albarini, 120, bloco F, apartamento 43, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Alfredo Marques Tenório e de Maria Lúcia Tenório.

ITALO BRENO NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/146.FLS.003V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de maio de mil novecentos e noventa e um (17/05/1991), residente e 
domiciliado Rua Itaueira, 45, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos 
Avelino da Silva e de Maria do Socorro da Silva do Nascimento. MICHELE NASCIMEN-
TO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/203.FLS.274 ITAQUERA/SP), São Paulo - Capital, SP no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e noventa e quatro (25/05/1994), residente e domiciliada Rua das Violetas, 
12, Jardim Pérola II, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Miguel Paulino dos Santos e de 
Sonia Maria do Nascimento.

RICARDO CORREIA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão policial militar, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e setenta e oito 
(08/10/1978), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 172, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Correia da Silva e de Maria José Alexandre 
Correia. BIANCA PEREIRA MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão farmacêutica, nasci-
da em Arujá, neste Estado, Arujá, SP no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
e quatro (19/02/1984), residente e domiciliada Avenida Júlio Prestes, 213, bloco Bonanza, 
apartamento 18, Vila Galvão, 1° Subdistrito de Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha 
de José Francisco Martins e de Gilda Pereira da Silva Martins. Cópia Enviada pelo Ofi cial de 
Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Guarulhos, neste Estado.

VALDEMAR ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Andradina, neste Estado, Andradina, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos 
e cinquenta e um (27/09/1951), residente e domiciliado Rua Adaíra, 84, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laurindo Alves de Oliveira e de Maria Taranti de Oliveira. 
VÉRA FELIPE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Vargem Grande do Sul, neste 
Estado (CN:LV-A-054,FLS.008V-VARGEM GRANDE DO SUL/SP), Vargem Grande do Sul, 
SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e cinquenta e oito (01/06/1958), residente e 
domiciliada Rua Adaíra, 84, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
Felipe e de Margarida Generosa Felipe.

PAULO ROBERTO DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão trabalhador da avicultura de 
corte, nascido em Biritiba Mirim, neste Estado (CN:LV.A/002.FLS.081-BIRITIBA MIRIM/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e oitenta e dois (29/05/1982), 
residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, 487, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Maria Rosa de Aguiar. ELAINE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/018.FLS.174-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (06/12/1982), residente e domiciliada 
Rua Tineciro Icibaci, 487, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Francisco dos 
Santos e de Rosely do Nascimento Batista.

EDUARDO MADEIRA FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/046.FLS.160V 1º SUBDISTRITO DE SÃO 
BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e seis de outubro de 
mil novecentos e setenta e oito (26/10/1978), residente e domiciliado Rua Anibal Padovano, 
10, bloco A, apartamento 301, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton 
Alves Figueiredo e de Aparecida de Lourdes Madeira Figueiredo. ELAINE ESPINHA, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/062.FLS.032-AL-
TO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (24/09/1975), residente e domiciliada Rua Anibal Padovano, 10, bloco A, 
apartamento 301, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidney Espinha e de 
Marlene de Oliveira Espinha.

LUIZ FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão profi ssional de 
educação fi síca, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/116.FLS.243V-ALTO DA MOÓ-
CA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(14/01/1994), residente e domiciliado Rua Paes Landim, 100, apartamento 41, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Adilson Pereira dos Santos e de Sueli Pereira dos Santos. DEY-
SE CAROLINE MIGUEL LIMA, estado civil solteira, profi ssão professora de educação infan-
til, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/219.FLS.138V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e cinco (09/02/1995), residente e domiciliada 
Rua Paes Landim, 100, apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Denilson Lucio 
Pedroso Lima e de Rosaria Maria Miguel.

ANTÔNIO CARLOS DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido em 
Jaguaquara, Estado da Bahia (CN:LV-A 031,FLS.215-JAGUAQUARA/BA), Jaguaquara, BA 
no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e três (26/05/1973), residente e domi-
ciliado Rua Goiti, 311, B, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alves 
da Silva e de Ivete Dias da Silva. ELIZ PEDRO DA PAZ FRANÇA, estado civil solteira, pro-
fi ssão confeiteira, nascida em Jaguaquara, Estado da Bahia (CN:LV-A 005,FLS.067V-APUA-
REMA/BA), Jaguaquara, BA no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e setenta e dois 
(29/06/1972), residente e domiciliada Rua Goiti, 311, B, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Emilio José de França e de Maria da Paz França.

EDUARDO MITANI, estado civil solteiro, profi ssão técnico em Optica, nascido em Subdistri-
to Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/074.FLS.061V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia de-
zesseis de janeiro de mil novecentos e noventa e um (16/01/1991), residente e domiciliado 
Rua Paes Landim, 100, apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elcio Mitani 
e de Raquel Rodrigues de Moraes Mitani. SARA FERNANDA DE ANDRADE SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão assistente fi scal, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital 
(CN:LV.A/157.FLS.238V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de 
mil novecentos e noventa e dois (23/02/1992), residente e domiciliada Rua Luz do Sol, 74, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Pereira 
Santos e de Maria do Carmo Souza de Andrade.

SANDRA REGINA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/079.FLS.263-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia de-
zoito de maio de mil novecentos e sessenta e cinco (18/05/1965), residente e domiciliada 
Rua Giovanni Quadri, 166, bloco 14, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria da Conceição da Costa. RAIMUNDA DE JESUS, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Ituberá, Estado da Bahia, Ituberá, BA no 
dia treze de julho de mil novecentos e setenta e um (13/07/1971), residente e domiciliada Rua 
Giovanni Quadri, 166, bloco 14, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ramira de Jesus.

EDIMIR PEREIRA DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em Subdis-
trito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A 050,FLS.439-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, 
SP no dia três de novembro de mil novecentos e setenta e nove (03/11/1979), residente e 
domiciliado Rua Ione Pinelli, 22, C, casa 02, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonio Pereira da Cruz e de Miriam Gomes Campos da Cruz. LEILA PINHEIRO DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A
-094,FLS.230 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e oitenta 
e seis (06/05/1986), residente e domiciliada Rua Ione Pinelli, 22, C, casa 02, Vila Gil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zequia Pinheiro de Souza e de Odesina Pinheiro de Souza.

CARLOS HENRIQUE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de infraestrutura, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/106.FLS.002 ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e dois (11/09/1992), residente e domici-
liado Rua Adriano Alvarez, 55, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Cardoso de Souza e de Maria Aparecida da Silva. 
STEFANY ARAUJO AQUINO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de ven-
das, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/370.FLS.194V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de março de dois mil (31/03/2000), residente e domiciliada Rua Coração Brasileiro, 
33, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de James Aquino 
dos Santos e de Antonia Araujo Loureiro.

RONAN VIANA MARTINES, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.250-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezoito de setembro de mil novecentos e setenta e oito (18/09/1978), residente e do-
miciliado Rua Joana D'Arc, 745, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito Martines Ruiz e de Edilene Viana da Silva. LUCIENE ALVES 
DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital 
(CN:LV.A/034.FLS.183 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro de mil nove-
centos e setenta e nove (13/02/1979), residente e domiciliada Rua Joana D'Arc, 745, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Zacarias Alves da 
Cruz e de Genetina Francisca da Cruz.

ADEMIR OLIVEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Subdistrito Vila Maria, nesta Capital (CN:LV-A 013,FLS.200-VILA MARIA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e setenta e oito (25/09/1978), residente 
e domiciliado Rua Morubixaba, 712, bloco 05, apartamento 95, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Josuel Paz do Nascimento e de Dineide Maria Oliveira do Nascimento. 
DENISE PINTO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão compradora, nascida em nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e setenta e seis 
(28/08/1976), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 712, bloco 05, apartamento 95, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ayres Pinto da Silva e de Clarice Lopes Lopes.

ANDRÉ CEVERIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão digitador, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/055.FLS.033-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de junho de mil 
novecentos e oitenta e um (12/06/1981), residente e domiciliado Rua Flores do Piauí, 94, casa 
02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Juraci Ceveriano da Silva e de Linda Ceveriano da 
Silva. LUCILENE PARENTE DA PAZ, estado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de julho de mil novecentos e 
oitenta (08/07/1980), residente e domiciliada Rua Flores do Piauí, 94, casa 02, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Boaventura Parente da Paz e de Maria Lucia Parente da Paz.

THALYSON DOS ANJOS ESPINDOLA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em Olinda, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/090.FLS.299B-OLINDA/PE), Olinda, PE no dia 
vinte e cinco de fevereiro de mil novecentos e noventa e nove (25/02/1999), residente e domi-
ciliado Rua Subragi, 200, bloco 11, apartamento 41, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fla-
viano Claudio Espindola e de Edjane Rodrigues dos Anjos. VITORIA PEDROSA PINHEIRO, 
estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/391.FLS.028V-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de janeiro de dois mil e um (09/01/2001), residente 
e domiciliada Rua Subragi, 200, bloco 11, apartamento 42, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco Marcilon Pedrosa de Oliveira e de Maria Nivia Pinheiro Lima.

VIRGILIO PAIXÃO DA PASCOA, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em neste 
Distrito (CN:LV-A-070,FLS.125-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de agosto de mil 
novecentos e oitenta e três (02/08/1983), residente e domiciliado Rua Sebastião Ivo, 350, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos De Jesus Lourenço da Pascoa 
e de Maria Luiza Paixão da Pascoa. TATIANE SILVA DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão tatuadora, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-102,FLS.244-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (10/02/1988), residente e 
domiciliada Rua França Velho, 54, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Claudio de Carvalho e de Vilma Maria José da Silva.

MÁRCIO ALEXANDRE MARIM, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em São Mi-
guel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/184.FLS.153-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (14/11/1974), residente 
e domiciliado Rua Antão Leme da Silva, 317, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de José Marim e de Maria do Carmo Marim. SOLANGE LUIZA DE LIMA OMENA, estado 
civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e nove (19/01/1979), residente e domiciliada 
Rua Antão Leme da Silva, 317, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gui-
lherme Alves de Omena e de Maria Luiza de Omena.

GILMAR LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista fi scal, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/029.FLS.013-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de julho de mil novecentos e setenta e nove (29/07/1979), residente e domiciliado Rua 
Paulo Frontim, 499, apartamento 13, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Raimundo José da Silva e de Francisca Lopes da Silva. FÁTIMA APARECIDA DA SILVA OLI-
VEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta 
Capital (CN:LV.A/049.FLS.160V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (28/02/1979), residente e domiciliada Rua Paulo 
Frontim, 499, casa 13, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aparecido 
de Oliveira e de Maria da Silva Oliveira.

GEORGE SANTOS LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão digitador, nascido em Subdistrito Ja-
baquara, nesta Capital (CN:LV.A/249.FLS.194V CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta e oito (30/08/1988), residente e domiciliado 
Rua Coração Brasileiro, 80, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus Luiz e de Generosa de Jesus Santos. 
THABATA STRAIOTTO REZENDE, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.057V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (19/11/1988), residente e 
domiciliada Rua Coração Brasileiro, 80, bloco A, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salmanazar Rezende e de Marcia Straiotto 
Prada Rezende.

YURI AZEVEDO TELES, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/246.FLS.213V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de abril de mil novecentos e noventa e seis (13/04/1996), residente e domiciliado Avenida 
Ernesto Souza Cruz, 25, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Ediraldo Alves Teles e de Luzia Elda Reis Azevedo Teles. NATÁLIA RODRIGUES 
MELLO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/337.
FLS.241 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de março de mil novecentos e 
noventa e nove (25/03/1999), residente e domiciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 25, Cida-
de Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleber Rocha Mello e 
de Margarete Rodrigues Feitosa.

EFRAIM CARDOZO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em São 
Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos 
e setenta e nove (19/10/1979), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 799, bloco C, 
apartamento 24, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eronides Cardozo da Silva e de Juliana 
Augusta da Silva. ANGELICA KLUG, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em 
Blumenau, Estado de Santa Catarina, Blumenau, SC no dia três de março de mil novecentos 
e oitenta (03/03/1980), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 799, bloco C, apartamen-
to 24, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gido Klug e de Laurita Klug.

RICARDO DE MELLO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nasci-
do em neste Distrito (CN;LV-A-086,FLS.102V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
nove de novembro de mil novecentos e oitenta e cinco (29/11/1985), residente e domiciliado 
Rua Cachoeira Buriti, 57, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir 
José de Oliveira e de Marisa de Mello Oliveira. KATIA ARAUJO PEREIRA, estado civil soltei-
ra, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-075,FLS.202V
-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta 
e nove (21/07/1989), residente e domiciliada Rua Confi ssão, 58, B, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edwar Pereira e de Edenize Maria de Araujo Silva.

LUCAS FERNANDES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão adesivador C, nascido 
em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/187.FLS.076V-VILA PRUDENTE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e quatro (20/07/1994), re-
sidente e domiciliado Rua Sugao Suzuki, 100, bloco 06, apartamento 52-A, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Jose de Oliveira e de Maria de Fatima Fernandes da 
Costa. THALITA TEIXEIRA MENESES, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/388.FLS.298V-CERQUEIRA CÉSAR/
SP), São Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e noventa e seis (06/05/1996), 
residente e domiciliada Rua Sugao Suzuki, 100, bloco 06, apartamento 52-A, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Elicio Meneses e de Maria Aparecida de Lima Teixeira.

LEUVAS DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em Boa Nova, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/043.FLS.387-BOA NOVA/BA), Boa Nova, BA no dia cinco de no-
vembro de mil novecentos e oitenta e oito (05/11/1988), residente e domiciliado Rua Giovanni 
Quadri, 166, bloco 10, apartamento 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Leopoldino Rodrigues Rocha e de Maria Da Silva Rocha. GRAZIELA 
LOPES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/072.FLS.016V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil 
novecentos e noventa (05/12/1990), residente e domiciliada Rua Giovanni Quadri, 166, bloco 
10, apartamento 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antenor Souza da Silva e de Edna Pereira Lopes.

HOMERO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.019V TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e oitenta e seis (15/07/1986), residente e 
domiciliado Rua Orlando Pellicci, 95, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Orlando Gonçalves e de Dirce Merizio Gonçalves. KÁREN SILVESTRE DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante de cabeleireira, nascida em Diadema, neste Es-
tado (CN:LV.A/178.FLS.203 DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia primeiro de outubro 
de mil novecentos e noventa e dois (01/10/1992), residente e domiciliada Rua Orlando 
Pellicci, 95, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erinaldo Silvestre da 
Silva e de Adelina Barbosa de Oliveira da Silva.

MATEUS POSSIDÔNIO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
operacional, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-292,FLS.
206V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete (09/10/1997), residente e domiciliado Rua Marcos Liberi, 57, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José do Nas-
cimento Constantino Neto e de Maria Stela Possidônio de Araujo. JULIANA ALVES 
PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A 088,FLS.111V-PARELHEIROS/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de abril de dois mil e dois (01/04/2002), residente e domiciliada Rua 
Nova Beira, 204, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Pereira da Silva e de 
Luci Helena Alves dos Santos.

MARCIO DE ANDRADE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de manu-
tenção, nascido em Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/286.FLS.
025-13º OFÍCIO DE RIO DE JANEIRO/RJ), Rio de Janeiro, RJ no dia seis de julho 
de mil novecentos e setenta e quatro (06/07/1974), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 551, bloco I, apartamento 63, Colônia, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Inacio Francisco Pereira e de Maria de Andrade Pereira. ELIANE 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em Gandu, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/005.FLS.229-GANDU/BA), Gandu, BA no dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta (15/12/1980), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 
551, bloco I, apartamento 63, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias 
de Jesus Santos e de Maria Dulce Santos.

ERENILDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de obras, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/025.FLS.066 1º DISTRITO DE 
GOIANA/PE), Recife, PE no dia quatorze de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(14/06/1988), residente e domiciliado Estrada Aricanduva, 3000, casa 01, Jardim 
São Gonçalo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lenildo José da Silva e de Lucie-
ne Maria da Silva. ANA CRISTINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão copeira, 
nascida em Goiana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/009.FLS.146 CONDADO/PE), 
Goiana, PE no dia onze de maio de mil novecentos e oitenta e sete (11/05/1987), 
residente e domiciliada Estrada Aricanduva, 3000, casa 01, Jardim São Gonçalo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Lindolfo da Silva e de Aurea Lúcia Pereira 
da Silva.

DIEGO ALMEIDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de funeleiro, nas-
cido em Juazeiro, Estado da Bahia (CN:LV.A/028.FLS.044 PESQUEIRA/PE), Juazeiro, 
BA no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e seis (07/04/1996), residente e 
domiciliado Rua Sestílio Melani, 84, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Renato Almeida da Silva e de Ivanete da Silva. CARLA 
RENATA MURIN, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia nove de agosto de mil novecentos e 
setenta e nove (09/08/1979), residente e domiciliada Rua Sestílio Melani, 84, Conjunto 
Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Roberto Murin e 
de Elizete Evangelista do Prado.
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Continuação

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

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

ALEX JUNIO SALVADOR, estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido em 
Goiania, Estado de Goiás, Goiania, GO no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos 
e setenta e cinco (25/09/1975), residente e domiciliado Rua Barra de Guabiraba, 97, 
apartamento 31, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marconi Edson Salvador e de Sandra 
Incelli Salvador. ROBERTA SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 9CN;LV-A 034,FLS.172-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e dois 
(01/05/1982), residente e domiciliada Rua Barra de Guabiraba, 97, apartamento 31, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro José da Silva e de Maria Ines de Sousa Silva.

CLOVIS DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão assistente de logística, nascido 
em Presidente Epitácio, neste Estado (CN:LV.A/149.FLS.71-PRESIDENTE EPITÁCIO/SP), 
Presidente Epitácio, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e setenta e sete 
(26/12/1977), residente e domiciliado Rua Norival Aparecido Costa, 97, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Clovis dos Santos e de Luzinete Alves dos Santos. MONICA CRISTINA 
DA SILVA BRAZÃO, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e 
setenta e nove (17/07/1979), residente e domiciliada Rua Norival Aparecido Costa, 97, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Norberto da Silva e de Juraci Aleixo da Silva.

JOHNNY AQUINO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/152.FLS.205V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de agosto de mil novecentos e noventa e um (19/08/1991), residente e 
domiciliado Rua Harry Danhenberg, Travessa Particular, 31, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ribeiro e de Sonia Nunes de Aquino. JESSICA 
OLIVEIRA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão assistente operacional, nascida em 
Subdistrito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/015.FLS.141-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de setembro de mil novecentos e noventa e um (13/09/1991), residente e domiciliada 
Rua Harry Danhenberg, Travessa Particular, 31, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdenor Aparecido Rodrigues e de Alcione Oliveira dos Santos.

ALEXANDRE SANTOS DO CARMO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
julho de mil novecentos e setenta e seis (24/07/1976), residente e domiciliado Rua Joaquim 
Meira de Siqueira, 1020, casa 26 - fundos, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valter Tomaz de Souza e de Antonia Santos do Carmo de Souza. 
ANDREIA APARECIDA LOZARIO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.030-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de dezembro de mil novecentos e setenta e quatro (10/12/1974), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 1020, casa 26 - fundos, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Lozario e de Laura Barros dos Santos.

 

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:

THIAGO MENDONÇA PEIXE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A 319,FLS.259-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia nove de março de mil novecentos e oitenta e 
cinco (09/03/1985), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 66, bloco A, apartamento 
22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amauri 
Tadeu Peixe e de Lucia Marta Mendonça. ALINE JOSIANE ZAMBONI, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-105,FLS.295-
ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil 
novecentos e noventa e dois (17/09/1992), residente e domiciliada Rua Giúlio Ferro, 
66, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Altair Aparecido Zamboni e de Elisabete Grosso Zamboni.

RUBENS VICALVI JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão execultivo de vendas, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/203.FLS.205-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de maio de mil novecentos e noventa e quatro (27/05/1994), residente 
e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, bloco B, apartamento 41, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Vicalvi e de Arlete Carminato Rodrigues. 
THAIS APARECIDA RABAQUIM BATISTA, estado civil divorciada, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de setembro de 
mil novecentos e noventa (24/09/1990), residente e domiciliada Rua São Félix do 
Piauí, 360, bloco B, apartamento 41, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Celio Batista e de Isabel de Fatima Rabaquim Batista.

DIÊGO ALMEIDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em 
Itapetinga, Estado da Bahia (CN:LV-A-049,FLS.252V MACARANI/BA), Itapetinga, BA 
no dia nove de agosto de mil novecentos e noventa e seis (09/08/1996), residente e 
domiciliado Rua Alfredo Costa, 215, casa 01, Jardim Liderança, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Augusto Santos e de Maricelia Sousa Almeida. JULIANA 
SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-170,FLS.240V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de 
outubro de mil novecentos e noventa e dois (24/10/1992), residente e domiciliada Rua 
Alfredo Costa, 215, casa 01, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cicero Ailton Cabral dos Santos e de Maria das Dores Viana da Silva.

ELIEVALDO LIMA SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profissão autônomo, 
nascido em Valente, Estado da Bahia, Valente, BA no dia vinte e oito de abril de 
mil novecentos e setenta e sete (28/04/1977), residente e domiciliado Rua Arraial 
de São Bartolomeu, 427, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Lourival Pereira Silva e de Eber Lima Santos Silva. BRENDA DE OLIVEIRA 
CHAVES, estado civil solteira, profissão monitora de transporte escolar, nascida em 
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/823.FLS.088-1° SUBDISTRITO 
DE BELO HORIZONTE/MG), Belo Horizonte, MG no dia três de dezembro de mil 
novecentos e noventa e oito (03/12/1998), residente e domiciliada Rua Arraial do 
Bonfim, 111, B, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Lindomar 
Alves Chaves e de Regiane Aparecida da Silva Oliveira.

RICARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/059.FLS.171-GUAIANASES/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de março de mil novecentos e oitenta e quatro (30/03/1984), 
residente e domiciliado Rua Sal da Terra, 54, bloco 04, apartamento 01, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helio dos 
Santos e de Maria das Dores dos Santos. GLEYSE FERNANDA MENDES, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia quatro de maio de mil novecentos e setenta e sete (04/05/1977), residente e 
domiciliada Rua Sal da Terra, 54, bloco 04, apartamento 01, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nelson Laurentino Mendes 
e de Zuleika Teixeira Mendes.

RICARDO BRITO CALDEIRA, estado civil divorciado, profissão técnico de 
enfermagem, nascido em Diadema, neste Estado, Diadema, SP no dia onze de 
abril de mil novecentos e oitenta e um (11/04/1981), residente e domiciliado Rua 
Senador Georgino Avelino, 743, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Luiz Caldeira e de Sueli Marques de Brito. JOSIE BENVENUTO DE ALENCAR, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/040.FLS.124 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de julho 
de mil novecentos e setenta e nove (01/07/1979), residente e domiciliada Rua 
Senador Georgino Avelino, 743, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Benvenuto de Alencar e de Geralda Zuza de Alencar.

VLADIMIR GONÇALVES DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário 
público, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/296.FLS.022V-1º SUBDISTRITO 
DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta 
e quatro (10/05/1984), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, bloco 
02, apartamento 107, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmirio 
Gonçalves de Araujo e de Cleuza Teixeira de Araujo. MARIA EDINEUZA PEREIRA 
MENEZES, estado civil divorciada, profi ssão diretora técnica, nascida em Antônio 
Gonçalves, Estado da Bahia, Antônio Gonçalves, BA no dia vinte e cinco de agosto 
de mil novecentos e oitenta e dois (25/08/1982), residente e domiciliada Rua Carolina 
Fonseca, 297, bloco 02, apartamento 107, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Marculino Pereira e de Maria de Lourdes dos Santos Pereira.

ADRIANO CARLOS BRONZE, estado civil solteiro, profissão porteiro, nascido 
em Nova Europa, neste Estado (CN:LV.A/004.FLS.030-NOVA EUROPA/SP), Nova 
Europa, SP no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e sete (10/05/1987), 
residente e domiciliado Rua Frecheirinha, 22, casa A, Vila Corberi, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de João Carlos Bronze e de Isilda Adriana Caldas Bronze. 
ÂNGELA MARIA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão cozinheira, nascida 
em Mariana, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/015.FLS.189 PIRANGA/MG), 
Mariana, MG no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e dois (09/07/1982), 
residente e domiciliada Rua Frecheirinha, 22, casa A, Vila Corberi, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Pedro Rodrigues e de Maria Margarida Rodrigues.

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

O pretendente: ANDRE CARMO DE GODOY, profi ssão: ofi cial de trafego, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Antonio de Godoy e de Neide de Souza Carmo Godoy. A 
pretendente: DANIELA OLIVEIRA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Jurandir Pedro da Silva e de Marilene Matias de Oliveira Silva.

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

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

O pretendente: JORGE LUIZ DE SOUZA DOS SANTOS, profi ssão: técnico enfermagem, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/03/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Jorge dos Santos e de Juscelina de Souza 
dos Santos. A pretendente: BIANCA ARAUJO DE BRITO, profi ssão: técnica enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adelmo Henrique de Brito e de Vanilda Araujo da Silva.

O pretendente: MARCELINO VENTURA MARTINS, profi ssão: pintor industrial, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/03/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Benedito Martins e de Valdina Ventura da Silva Martins. 
A pretendente: LADJANE MARIA DA SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Monteiro, PB, data-nascimento: 04/07/1979, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Balbino da Silva e de Margarida Alexandre da Silva.

O pretendente: GABRIEL FERREIRA DOS SANTOS, profi ssão: aux.rede telefonia, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Ferreira dos Santos e de Solange Aparecida 
dos Santos. A pretendente: BEATRIZ FERREIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/2000, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Ferreira da Silva e de Joselma Cicera da Silva.

O pretendente: IGOR DE SOUZA SILVA, profi ssão: estagiário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1998, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcelo da Silva e de Rosangela Augusta de Souza Silva. A pretendente: 
NATÁLIA SALES ROBERTO, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Marcio da Silva Roberto e de Marcia Sales de Souza Roberto.

O pretendente: ALEXANDRE MUNIZ SILVA, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Soares da Silva e de Maria das Neves Frazao Muniz. 
A pretendente: CAMILA BRUNA GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: aj.diversos, 
estado civil: solteira, naturalidade: Taguatinga, DF, data-nascimento: 18/06/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Pereira Gonçalves Junior e de Luciana 
Martelo dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO SOUZA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Felix Souza Santos e de Neli Farias dos Santos. A pretendente: CLAUDINE 
DE CÁSSIA DA COSTA CAÇADOR, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Osasco, SP, data-nascimento: 22/02/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ziglinda Taneco da Costa Caçador.

O pretendente: LUCAS VERZANI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/12/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Ricardo Verzani e de Lucia Helena Santos da Silva. A pretendente: ISABELLA CAROLINA 
DE MORAES DAL BOM, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 03/07/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Leonidas Dal 
Bom Junior e de Marcia Regina Dutra de Moraes Dal Bom.

O pretendente: RODRIGO SOARES BARBOSA, profi ssão: instalador e reparador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adelmir Soares Barbosa e de Ana Paula de Souza 
Barbosa Soares. A pretendente: ANNE CAROLINE DIAS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/2001, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Elisangela de Fatima Dias.

O pretendente: AUGUSTO CESAR VICENTE DA SILVA, profi ssão: técnico em edifi cações, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/02/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Gomes da Silva e de Gloria Aparecida Vicente 
da Silva. A pretendente: RAYANE STHEFANI BRAZIL DOS SANTOS, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Pereira dos Santos e de Marcia Silva Brazil.

O pretendente: EDVAN TADEU DE JESUS, profi ssão: gerente de hotel, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 05/11/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Emidio de Jesus e de Eliete de Souza Lima Jesus. 
A pretendente: ELIZAMA DE JESUS SILVA, profi ssão: engenheira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Várzea Nova, BA, data-nascimento: 19/08/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Gilberto Ribeiro de Jesus e de Maria Sirlêne Nunes da Silva.

O pretendente: MATEUS RODRIGUES VIANA, profi ssão: pescador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 19/09/1995, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues Soares e de Maria da Solidade Viana. A pretendente: 
FABIANA EVANGELISTA SILVA DE FREITAS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 18/04/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Cavalcante de Freitas e de Ana Rita Evangelista Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE NUNES DA SILVA, profi ssão: auxiliar cabista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/2000, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Paulo Batista da Silva e de Maria Lucia Nunes de Oliveira. 
A pretendente: MARIA JANAINA FREIRE DE MARIZ, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/2000, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Freire de Mariz e de Margarida Vicente da Silva de Mariz.

O pretendente: TIAGO DE JESUS SILVA, profi ssão: engenheiro civil, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 23/06/1992, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Gebardo Pereira da Silva e de Luciene de Jesus Silva. A pretendente: 
FLAVIANNA ARAUJO DE ALMEIDA, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: Alagoinhas, BA, data-nascimento: 25/04/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Maria Jeruze Araujo de Almeida.

O pretendente: MARCOS FERNANDES, profi ssão: metalúrgico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1972, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Mario Fernandes Neto e de Joana Ferreira Fernandes. A pretendente: 
PATRICIA DAS DORES COSTA FEITOSA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Lopes Feitosa e de Marlene Costa Feitosa.

O pretendente: STANLEY IKECHUKWU DIKE, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ohaji-Nigeria, data-nascimento: 29/09/1985, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Festus Igwe e de Fidelis Ohaka. A pretendente: NATALIA LIMA DOS 
SANTOS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 20/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Renildo Lopes 
dos Santos e de Mônica de Cassia Lima.

O pretendente: EDUARDO LAGAMAR DA SILVA, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1978, residente e domiciliado em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Jose Lagamar da Silva e de Enedina Maniçoba da Silva. A 
pretendente: JOSENICE AQUINO FREIRE, profi ssão: vigilante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Curaçá, BA, data-nascimento: 22/02/1978, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Lourival Freire e Assunção e de Raimunda Aquino Costa.

O pretendente: RODRIGO PEREIRA DA SILVA ANHELLI, profi ssão: açougueiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Anhelli e de Creusa Pereira da Silva Anhelli. A pretendente: 
ACÁCIA VOLANSKI DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: João 
Dourado, BA, data-nascimento: 05/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Deocleciano Alves de Souza e de Alvina Volanski.

O pretendente: SERGIO GONÇALVES DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sergio Bispo dos Santos e de Elisabete Jesus Gonçalves. A 
pretendente: ANIELLE PAULA DA SILVA CASTRO, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jamilton de Castro e de Ana Paula Sales da Silva Castro.

O pretendente: ROBSON DA CONCEIÇÃO LUIZ DA SILVA, profi ssão: agente operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nilton Luiz da Silva e de Santa da Conceição Wilson. A 
pretendente: SUELEN CRISTINA OSÓRIO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteira, naturalidade: Poá, SP, data-nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Gomes da Silva e de Vera Lucia de Oliveira Osório da Silva.

O pretendente: FRANCISCO RAMON ORTIZ LEZCANO, profi ssão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Paraguai, data-nascimento: 07/03/2992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Luis Ortiz Lugo e de Norma Beatriz Lezcano Barreto. A 
pretendente: VANESSA SOUZA DE OLIVEIRA, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Rodrigues de Oliveira e de Ivania de Souza de Oliveira.

O pretendente: ROBSON NUNES PEREIRA JÚNIOR, profi ssão: supervisor de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Robson Nunes Pereira e de Telma Maria Pereira. A 
pretendente: VANIA CLEMENTINO MENDONÇA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/08/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Daniel dos Santos Mendonça e de Irene Clementino Mendonça.

O pretendente: WELLINGTON HENRIQUE GONZAGA, profi ssão: aplicador de adesivos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/04/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sandra Aparecida Gonzaga. A pretendente: MICHELI 
DESIDERIO LUQUETI, profi ssão: estagiária de pedagogia, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Osmar Antonio Luqueti e de Maria Cristina Desiderio Luqueti.

O pretendente: CLÉBER AMARAL SANTOS, profi ssão: auxiliar de produção, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edilson Francisco Santos e de Arlete Amaral 
Santos. A pretendente: ADRIANA PANICIO, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/11/1981, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Lauro Panicio e de Maria Aparecida Panicio.

O pretendente: WESLEY VICALVI, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Eliseu Vicalvi e de Raquel Andrade Vicalvi. A pretendente: GESSILENE SOUSA DE 
MORAIS, profi ssão: inspetora de alunos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/05/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo 
Ferreira de Morais e de Gilma Sousa de Morais.

O pretendente: RENAN AMARILHA CARRILHO, profi ssão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/12/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Carrilho Neto e de Petrona Elizabete Amarilha Carrilho. A pretendente: 
ELISANDRA MUNIZ COSTA, profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 31/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Manoel 
da Silva Costa e de Eulina Pereira Muniz Costa.

O pretendente: LEONARDO THEBAS BUCCINI, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1996, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Buccini e de Lourdes Thebas Buccini. A pretendente: 
LUANA MARTINS JARDIM, profi ssão: auxiliar contábil, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Manoel Passos de Souza Jardim e de Edna Martins Jardim.

O pretendente: EVANDRO LEONCIO DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1994, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Ezequias Leoncio de Souza e de Maria Aparecida Marques. A pretendente: 
DAIANA DE ALMEIDA SILVA, profi ssão: assistente jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 27/04/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José Luiz da Silva e de Marinalva Maria de Almeida Silva.

O pretendente: JONATHAN DO NASCIMENTO SILVA, profi ssão: policial militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/10/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Orlando da Silva e de Valeria do Nascimento Silva. A pretendente: 
GYOVANNA CRISTINA SOUSA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Teresina, PI, data-nascimento: 19/08/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Celso José dos Santos e de Marlene de Sousa Cruz.

O pretendente: MAX EDUARDO CAVALCANTE, profi ssão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Mirabela, MG, data-nascimento: 19/02/1973, residente e domiciliado 
em Suzano, SP, fi lho de José Venito Mendes Cavalcante e de Maria Noivia Cavalcante. 
A pretendente: IDA LETICIA QUINTEIRO, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Goiana, PE, data-nascimento: 07/08/1978, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Pedro Quinteiro e de Mariliana de Oliveira Quinteiro.

O pretendente: RENAN OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/02/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Leonice Gomes da Silva e de Lucilei Machado Oliveira. A pretendente: 
TATIANE SERAFIM DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Cicero Silvestre da Silva e de Maria Arlete Serafi m da Silva.

O pretendente: MARCELO DE MORAES LANGAMER LEITE, profi ssão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/09/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Soares Leite Filho e de Sueli de Moraes. 
A pretendente: ANA VITÓRIA DE OLIVEIRA, profi ssão: administradora de empresas, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz David de Oliveira e de Maristela da Penha Loredo.

O pretendente: ARLINDO DA SILVA, profi ssão: eletricista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/07/1976, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Isaurina Maria da Silva. A pretendente: DANIELI MARTINS 
DIAS, profi ssão: assistente de relacionamento, estado civil: divorciada, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 13/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Anair Martins Dias.

O pretendente: EDICEU JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, profi ssão: estoquista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 16/05/1997, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ediceu José da Silva e de Edivânia Bezerra Teixeira. A pretendente: 
TAMARA GOMES DOS SANTOS, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: 
Teófi lo Otoni, MG, data-nascimento: 14/06/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Antonio Carlos Costa dos Santos e de Helena Gomes do Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON DE LIMA OLIVEIRA, profi ssão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Severiano Barbosa de Oliveira e de Rita Goncalves de Lima. 
A pretendente: PRISCILA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/12/1996, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jesus Souza Oliveira e de Mariete da Silva Ferreira.

O pretendente: GABRIEL MARTINS DE BRITO, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/03/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marcos de Brito e de Mirian Alice Santana 
Martins. A pretendente: CASSIA SANTOS LOPES, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/05/1997, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Batista Lopes e de Rosa Maria dos Santos Lopes.

O pretendente: PAULO HENRIQUE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: supervisor de 
carga, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/04/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Oliveira Santos e de Maria Luisa 
dos Santos. A pretendente: NATHALIA MONTEIRO DUQUE, profi ssão: vendedora 
interna, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Felicissimo Nunes Duque e de Norma 
Alves Monteiro.

O pretendente: FELIPE DE OLIVEIRA SENA, profi ssão: técnico administrativo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/02/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Vanderlei de Sena e de Nadir Lopes de Oliveira Sena. A pretendente: 
STEPHANIE BIANCA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Eli Francisco de Oliveira e de Josileide Rosa da Silva.

O pretendente: SIDNEY ANDRÉ ABRANTE DOS SANTOS, profi ssão: policial militar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Wagner Laurentino dos Santos e de Neide Maria 
Aparecida Abrante dos Santos. A pretendente: CRISLAINE APARECIDA LOPEZ, profi ssão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/08/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Lopez e de Sineide Pereira 
da Silva Lopez.

O pretendente: MAURICIO SOUSA VALDIVINO, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 30/07/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Noé Valdivino de Sousa e de Maria do 
Socorro Sousa Valdivino. A pretendente: FRANCINNE TYCIANE DA SILVA, profi ssão: 
técnica de farmácia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e 
de Aparecida Solange de Araujo Silva.

O pretendente: GUILHERME DE CASTRO SILVA, profi ssão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de José Luiz da Silva Filho e de Fernanda de Castro da Silva. A pretendente: 
JORDANA DE AQUINO CAVALCANTI, profi ssão: supervisora de eventos, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/12/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Marcello Aires de Sá Cavalcanti e de Ivani Dias de Aquino Aires 
de Sá Cavalcanti.

O pretendente: DOUGLAS APARECIDO DA SILVA ALVES, profi ssão: assistente de RH, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/07/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luciano Aparecido Alves e de Cicera Maria da 
Silva Sousa. A pretendente: KATHLEEN HONNORIO DE SOUSA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/12/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando Jose de Sousa e de Ana Lucia Honnorio 
Barbosa.

O pretendente: SANDERSON PEDRO DE OLIVEIRA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 10/08/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sandro Pedro da Silva e de Cicera Maria de Oliveira. 
A pretendente: JOSSIMARA DOS SANTOS MELO, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Carlos de Melo e de Vera Lucia dos Santos Melo.

O pretendente: MATHEUS SPINOLA VILELA, profi ssão: almoxarife, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1999, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Marcelo Seixas Vilela e de Silvani Spinola Vilela. A pretendente: KARINA 
PEREIRA FREIRE, profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Nerival Nascimento Freire e de Maria José Pereira da Silva.

O pretendente: JÚNIOR CARDOSO LAU, profi ssão: feirante, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/01/1985, residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho 
de Borges Mendes Lau e de Maria Faris Cardoso de Menezes Lau. A pretendente: PALOMA 
DE MOURA E SILVA, profi ssão: feirante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 31/03/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Carlos de Moura e Silva e de Sueli Aparecida Ferreira Silva.

O pretendente: WESLEY VENÂNCIO FEITOSA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Assis, SP, data-nascimento: 21/06/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro Lopes Feitosa e de Rosana Aparecida Pereira Venancio 
Feitosa. A pretendente: MAYARA DEMETINO ALVES, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdecir Pereira Alves e de Sonia Francisco 
Demetino Alves.

O pretendente: MARCOS ROBERTO LUIZ, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Santa Cecília do Pavão, PR, data-nascimento: 11/02/1974, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Itamar Luiz e de Maria Madalena da Silva. A pretendente: 
LIDEANE VIEIRA BEZERRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, 
AL, data-nascimento: 24/03/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Angelo 
Martins Bezerra e de Inez Vieira Bezerra.

O pretendente: MANUEL MESSIAS FERREIRA MUNIZ, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Catende, PE, data-nascimento: 24/09/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ivaldo Caetano Muniz e de Lindaci Ferreira Muniz. A pretendente: 
MAIARA DA SILVA FIGUEREDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 09/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Fernando Leite de Figueredo e de Monica da Silva Pereira.

O pretendente: BRUNO COSTA DE JESUS, profi ssão: estagiário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1997, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Oliveira Marcondes de Jesus e de Solange Macedo da Costa de Jesus. 
A pretendente: THAYNÁ BIAGGI DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/03/1999, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Marcos Cardoso dos Santos e de Cristiane Biaggi dos Santos.

O pretendente: AGEU CLAUDIO DA SILVA, profi ssão: controlador de acesso, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/08/1971, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ferreira da Silva e de Ormilda Maria da Silva. A pretendente: 
MARIA REGINA DE MENEZES, profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Santo Inacio, PR, data-nascimento: 18/04/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Valmir Dias de Menezes e de Maria Helena Dias de Menezes.

O pretendente: RAIMUNDO SANTOS, profi ssão: agente de saúde, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Luiz, MA, data-nascimento: 30/12/1975, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Maria de Jesus Santos. A pretendente: EDNA NORMA SILVA, profi ssão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/10/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Miguel José da Silva e de Eliza de Almeida 
Silva.

O pretendente: EDINEY PROTASIO GOMES, profi ssão: locutor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Feira de Santana, BA, data-nascimento: 16/04/1980, residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Artumiro Bonfi m Gomes e de Evanilda 
Protasio Gomes. A pretendente: KAMILA DOS SANTOS NOGUEIRA, profi ssão: 
educadora fi sica, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronacio Carlos Nogueira 
e de Vera Lucia dos Santos Nogueira.

O pretendente: LUIZ OTÁVIO LOPES, profi ssão: engenheiro mecatrônico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 01/10/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Lopes e de Sonia de Lourdes Moreira 
Lopes. A pretendente: ESTELA ALVES FERREIRA DA SILVA, profi ssão: analista de 
qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/06/1989, 
residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Espedito Ferreira da Silva e de Maria de 
Jesus Alves da Silva.
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netjen@netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal,

consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171 - 3106-4171

Em 10 de outubro passado foi publicado 

o Decreto assinado pelo Presidente Jair 

Bolsonaro que dá mais um passo no projeto 

de um cadastro único nacional de fácil 

compartilhamento entre os órgãos públicos 

federais, através do qual serão unifi cadas 

as informações biográfi cas, biométricas e 

cadastrais do cidadão a partir do seu CPF.

Também há previsão em aludido decreto sobre 
a troca de dados entre os entes públicos 
como regra da administração. Ficam de 

fora dados da Receita Federal.

Os dados considerados restritos ou específicos 
exigirão autorização prévia para compartilhamento. 

O intuito é que o Cadastro Base do Cidadão 

resulte em um meio unificado de identificação 

junto a serviços públicos, com cruzamento a 

partir do CPF. Por isso, a chamada ‘base integra-
dora’ nasce a partir do Cadastro de Pessoa Física, 
mas será acrescida de outros dados, provenientes 
de bases temáticas, nessa ordem:

I - número de inscrição no CPF;
II - situação cadastral no CPF;
III - nome completo;
IV - nome social;
V - data de nascimento;
VI - sexo;
VII - filiação;
VIII - nacionalidade;
IX - naturalidade;
X - indicador de óbito;
XI - data de óbito, quando cabível; e
XII - data da inscrição ou da última alteração 

no CPF.

Eduardo Moisés

Cadastro Base do Cidadão

 Como é previsto o compartilhamento e agrega-
ção das bases temáticas à integradora, o Decreto 
já prevê caminhos para a interoperabilidade das 
diferentes bases governamentais. Para tanto, 
determina que “os custodiantes de dados dispo-
nibilizarão aos órgãos e às entidades os dados de 
compartilhamento amplo e restrito hospedados 
em suas infraestruturas tecnológicas, por meio das 
plataformas de interoperabilidade, condicionado 
à existência de solicitação de interoperabilidade 
e à ciência ao gestor dos dados”.

 Se houver inadequação entre o mecanismo 
de compartilhamento de dados fornecido pelo 
custodiante ao solicitante “o recebedor de dados 
arcará com os eventuais custos de operacionaliza-
ção”. E embora seja responsabilidade dos órgãos 
os custos de adaptação de suas bases temáticas 
para viabilizar a interoperabilidade com a base 
integradora, também é previsto que eles podem 
ser eventualmente assumidos pela Secretaria de 
Governo Digital do Ministério da Economia, que 
vai pilotar o processo. 

 O Comitê Central de Governança de Dados de-
terminará regras, orientações e diretrizes sobre 
compartilhamento, aprovará a inclusão de novos 
dados na base e criará a estratégia de viabilização 
do Cadastro Base do Cidadão. Referido Comitê será 
composto por dois representantes do Ministério 
da Economia, “dentre os quais um da Secretaria 
Especial de Desburocratização, Gestão e Governo 
Digital, que o presidirá, e um da Secretaria Especial 
da Receita Federal do Brasil”, além de represen-
tantes da Casa Civil, CGU, Secretaria-Geral da 
Presidência da República, AGU e INSS.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Maria (?),
cantora

do CD "Re-
descobrir"

O líder 
que incen-
tiva os em-
pregados

Pigmento
do tomate
(Quím.)

Esfero-
gráfica,
tinteiro e
hidrocor

Tempero
mais

usado no
mundo 

(?) Her-
manos,
banda

brasileira

Formato
da parte
sinuosa
da pista

Escritor
de "Clara

dos
Anjos"

Minoria 
dominante

na so-
ciedade

Número de
cilindradas
de carros
populares
Graus de
avaliação 
no boletim

escolar

Rápido, 
em inglês

Material
que liga
peças

metálicas

O azul da
Bandeira
Nacional

Auxiliar,
em inglês

Local de
venda de
carnes e
frangos

Fêmea de
mamífero 
que hiberna
no inverno

"La Vie
(?) Rose",
sucesso
de Piaf

Elemento do hormônio
tireoidiano (Fisiol.)

Atrevidos;
provocadores

Othon Bas-
tos, ator
Prisio-
neiro

Otomanas
Zombaria
feita ao
telefone

Ligação
Ângulo
saliente

de móveis

Pássaro
canoro
Iguaria
mineira

Local de
prática do
"rafting"
Botequim

(?) Gore,
político

Marcação
na agenda

Recolha
um a um
Aparar,

em inglês

Morador de prédios
Possível causa de

hipertensão e
diabetes em adultos

Ações típicas dos
"black blocks" 

Pavilhão do Parque
do Ibirapuera 

Governa-
dor (?),

cidade de
Minas

Carta do
baralho

3/aid. 4/fast — trim. 6/cativo. 8/caroteno.

Refl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon 

Taphorn

Transformação. Uma nova fase está começando. Você 
está entrando em uma nova fase de sentidos aprimorados 
e habilidades psíquicas. Isso também pode trazer novas 
aventuras, empreendimentos e parcerias, até mesmo um 
novo relacionamento ou aprimoramento dos já existentes. 
Seja o que for que você escolha expandir, essas possibilida-
des são exponenciais nestes tempos de grande potencial. 
Pensamento para hoje: Este é um momento de eventos 
signifi cativos, mudanças na vida e expansão. Abra suas asas 
e voe. E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. 
Os Anjos e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

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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PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
Empresa pretende pagar ajuda de custo ao funcionário, terá incidência 
de encargos, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR A DEMISSÃO DE FUNCIONÁRIO QUE 
RETORNA DE FÉRIAS?

Esclarecemos que perante a legislação trabalhista não há estabilidade ao 
empregado que retorna de férias, podendo ser feita a demissão, exceto 
se constar cláusula de estabilidade em convenção coletiva de trabalho.

ANOTAÇÕES FORA DE ORDEM NA CTPS
Empresa efetuou as anotações de férias fora da ordem cronológica do 
período aquisitivo da concessão, como proceder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA
Quando o funcionário paga pensão alimentícia e tem o valor descon-
tado em folha de pagamento, quando está afastado por auxílio doença, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA DEMISSÃO POR ACORDO MÚTUO A EMPRESA DEVE INDENIZAR 
O PERÍODO DE ESTABILIDADE, COMO PROCEDER? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, porém, entendemos 
que ao empregado estável não é possível rescisão por acordo, devendo, se 
for da vontade do empregado, pedir demissão conforme art.500 da CLT.

AVISO PRÉVIO PROPORCIONAL
Funcionário possui direito a 60 dias de aviso prévio. Na rescisão por 
mútuo acordo, como deve ser efetuado o cálculo sobre os dias trabalha-
dos e ou indenizados? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMISSÃO DE NOTA FISCAL DO PRODUTOR RURAL
Produtor Rural, ao emitir nota de venda de sua produção de alface e 
demais produtos hortícolas, para empresa enquadrada no Simples 
Nacional deve reter a contribuição previdenciária. Qual a alíquota? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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A Secretaria Municipal de 
Agricultura é a respon-
sável pela articulação 

e coordenação das políticas 
públicas de Segurança Alimen-
tar e Nutricional (Caisan), que 
tabalha de maneira articulada 
e conjunta para garantir que o 
Direito Humano à Alimentação 
Adequada em quantidade e em 
qualidade seja uma realidade no 
âmbito municipal.

O programa está integrado 
aos Objetivos de Desenvolvi-
mento Sustentável – ODSs, da 
ONU, dos quais São José do Rio 
Preto é signatário. Também está 
em sintonia com a resolução da 
Assembleia Geral da ONU, que 
fi rmou o período de 2019 a 2028 
como a Década da Agricultura 
Familiar. O município passou 
a implementar hortas próprias 
para garantir uma quantidade 
mínima de gêneros alimentícios 
para atendimento da demanda 
dos equipamentos públicos 
municipais. 

Assim, foi criada a Horta de 
Schmitt e reorganizada a Estufa 
Hidropônica com capacidade 
de produção de 20 ton/mês, 
revertida ao Banco Municipal 
de Alimentos. Além disso, fo-
ram incentivadas as hortas em 
escolas e entidades parceiras. 
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Programa Municipal de Segurança 
Alimentar e Nutricional

O Programa Alimenta Rio Preto começou a ser estruturado um ano antes a fi m de integrar o abastecimento 
alimentar do município, envolvendo o clico de atividades desde a produção no campo à mesa do cidadão

Produtores rurais de Rio Preto contam com apoio de programa 

de aquisição de alimentos desenvolvido pela Prefeitura.

As ações são de suporte ao ho-
mem no campo, sendo o poder 
público responsável por: dispo-
nibilização de maquináriospara 
as lavouras; recuperação das 
estradas rurais; incentivo ao 
cooperativismo; garantia de re-
cursos oriundos dos Programas 
de Aquisição de Alimentos e 

Programa Nacional de Alimen-
tação Escolar.

No primeiro semestre deste 
ano, foram realizadas 730 horas 
em assistência de maquinários e 
implementos para mecanização 
das lavouras e, anualmente, é 
realizada, em média, a recu-
peração de 8 km de estradas 

rurais. O número de agricul-
tores familiares benefi ciados 
pelas compras públicas saltou 
de 48 (2016) para 150 (2018). 
As compras realizadas da 
Agricultura Familiar saltaram 
de R$ 677.552,06 (2016) para 
R$ 3.056.900,59 (2018). A va-
riedade de gêneros produzidos 
passou de 13 para 19 e a renda 
anual por produtor/DAP/ano 
poderá atingir R$ 46.500,00 
em 2020. 

A Alimentação Escolar: de 
segunda a sexta-feira, 137 mil 
refeições são servidas aos 40 mil 
alunos – que têm de 4 meses a 
14 anos de idade – da rede mu-
nicipal de ensino em São José 
do Rio Preto. A Alimentação 
Escolar é tratada com a máxima 
responsabilidade, tendo como 
característica a aquisição de 
produtos da Agricultura Fa-
miliar. Nos pratos, a variedade 
e a qualidade dos alimentos 
frescos, direto dos pequenos 
produtores para os refeitórios, 
fazem toda a diferença.

O Programa Alimenta Rio 
Preto fortalece as compras 
públicas da Agricultura Fami-
liar, cria projetos de produção 
própria e organiza o abaste-
cimento alimentar em todo o 
município (ABr).
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Trento, na região do Trenti-
no-Alto Ádige, foi avaliada pela 
primeira vez como a cidade 
“mais verde” da Itália, segundo 
um relatório elaborado pela 
ONG Legambiente e divulga-
do na segunda-feira (28). A 
capital do Trentino-Alto Ádige 
assumiu a ponta do ranking, 
que avaliou nesta edição 104 
cidades, por ter apresentado os 
melhores índices de qualidade 
do ar, utilização de transpor-
te público pela população e 
mobilidade, como o uso de 
bicicletas.

Trento ficou na liderança 
da lista com uma pontuação 
de 81,20%, sendo seguido por 
Mântua (80,6%), na Lombar-

Trento é avaliada como a cidade ‘mais verde’ da Itália
dia, e Bolzano (76,4%), no 
Trentino-Alto Ádige. Entre os 
50 primeiros mais bem posicio-
nados estão grandes cidades 
como Bolonha (13º), Florença 
(24º), Perugia (26º) e Milão, que 
perdeu nove lugares e ocupa a 
32ª colocação.

A capital italiana terminou 
na 89ª colocação, com apenas 
39,8% pontos. Turim, por sua 
vez, está uma posição a frente 
de Roma, com 40,3% pontos. Já 
a cidade de Catania fi cou com 
o último posto. A cidade que 
ganhou mais posições na lista 
foi Agrigento (59º), que subiu 
44 degraus. Já Isernia (99º) 
despencou 43.

Confi ra as 10ª primeiras co-

Trento apresentou os melhores índices de qualidade do ar. 

locadas: 1º - Trento - 81,20%; 
2º - Mântua - 80,59%; 3º - Bol-
zano - 76,40%; 4º - Pordenone 
- 75,45%; 5º - Parma - 74,72%; 

6º - Pesaro - 70,63%; 7º - Treviso 
- 70,41%; 8º - Belluno - 70,18%; 
9º - Oristano - 69,01%; e 10º - 
Ferrara - 68,55% (ANSA).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

www.netjen.com.br

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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: CLÁUDIO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
logistica, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (27/01/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Heyder Ferreira de Oliveira e de Luzinete Maria 
dos Santos. A pretendente: MARLUCIA CALIXTO LOBATO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1976), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marlucio Marques Lobato 
e de Maria Jose Calixto Cavalcanti Lobato.

O pretendente: LUCAS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/06/1995), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Paulo Roberto Damasceno da Silva e de Maria Antonia 
Lima Gomes da Silva. A pretendente: ANITA SILVA SOUSA, estado civil solteira, 
profissão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/11/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Igor Teodoro de Jesus Sousa e 
de Maria Jeane Silva Sousa.

O pretendente: GLAUCIO MOTA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante, 
nascido em Suzano, SP, no dia (30/03/1989), residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo, SP, filho de Hernani da Silva e de Maria Cleonice Mota da Silva. A 
pretendente: LILIAN MARIA MUNIZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/06/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Alberto dos Santos e de Vilma Maria 
Muniz dos Santos.

O pretendente: EDER OLIVEIRA DA MOTA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/04/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Edicledio Farias da Mota e de Ivanete Oliveira 
da Mota. A pretendente: KETLYN KAUANY LIMA DA ASSUNÇÃO, estado civil sol-
teira, profissão operadora de tele atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(24/01/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo 
Moreira da Assunção e de Lindamara Lima da Assunção.

O pretendente: JOVELINO DA MOTA, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em Cruzeiro, SP, no dia (18/11/1961), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joaquim Salvador da Mota e de Isaura Maria Mota. A preten-
dente: APARECIDA DONIZETI PEREIRA, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Urânia, SP, no dia (28/08/1964), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Juvenal Pereira dos Santos e de Laurinda Domingos Mendonça.

O pretendente: VALMIR LUIZ DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido em Calumbi, PE, no dia (29/06/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Elias do Nascimento e de Maria Alexandrina do 
Nascimento. A pretendente: ELISABETH ROSA VIEIRA, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Miguel Vieira e de Rosa Dias Mendes.

O pretendente: FERNANDO SALES DE SOUZA MORAES, estado civil solteiro, pro-
fissão marcineiro, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (04/05/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rudnei de Moraes e de Maria 
de Fátima Sales de Souza Moraes. A pretendente: BIANCA HELENA BRAGA DA 
SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de vendas, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (09/07/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Elias da Silva e de Ana Amelia da Silva Braga.

O pretendente: ELIAS RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
metalurgico, nascido em Prazeres, PE, no dia (29/11/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Samuel Rodirgues da Silva e de Edna Rodrigues 
da Silva. A pretendente: KATIA TEIXEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profis-
são agente comunitaria de saude, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/10/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Josias Jose da Silva 
e de Maria Teixeira.

O pretendente: ALCIDES MARCIANO, estado civil solteiro, profissão aposentado, 
nascido em Agudos, SP, no dia (21/08/1943), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de José Marciano e de Ana Vitoria Ramos. A pretendente: 
ROSALVA MOREIRA DO SACRAMENTO, estado civil divorciada, profissão do lar, 
nascida em Salvador, BA, no dia (30/07/1960), residente e domiciliada no Jardim 
dos Ipês, São Paulo, SP, filha de Magno Moreira do Sacramento e de Astrogilda 
Moraes Sacramento.

O pretendente: JOSÉ RENATO ALVES GOMES, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de maquinas, nascido em Pedro II, PI, no dia (20/05/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Valdo Gomes e de Antonia Alves Gomes. 
A pretendente: ZILMA LIMA DE SOUSA, estado civil solteira, profissão domestica, 
nascida em Encruzilhada, BA, no dia (07/03/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Alves de Sousa e de Cleusa Fernandes Lima.

O pretendente: BRUNO BARBOZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/04/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Terezinha Barboza da Silva. A pretendente: JULIANY 
DA SILVA FREIRE, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Guarulhos, SP, 
no dia (04/05/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jose Maria Pereira Freire e de Roseneide Oliveira da Silva.

O pretendente: ARTHUR VALERIANO OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1991), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Valeriano da Silva e de 
Adriana Aparecida de Oliveira. A pretendente: SABRINA DOS SANTOS JUSTINO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(04/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Justino Neto e de Maria da Glória Dos Anjos.

O pretendente: LUIS GUSTAVO SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (09/04/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Augusto Lima da Silva e de Valeria Sou-
za Lima. A pretendente: KATHLEEN FERNANDES DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de produção, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/01/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Miguel Luiz de Lima e 
de Antonia Fernandes de Oliveira.

O pretendente: DOMINGOS BISPO DE ARAUJO NETO, estado civil solteiro, pro-
fissão recepcionista, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (28/01/1995), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Dourival Bispo de Araujo 
e de Marlene Souza Batista. A pretendente: ALINE LEITE DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Arapiraca, AL, no dia (08/10/1986), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Anoibe Leite da Silva e de 
Tereza Maria da Silva.

O pretendente: ANDERSON JULIO CESAR, estado civil divorciado, profissão mo-
torista, nascido em Santo André, SP, no dia (08/09/1978), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Julio Cesar e de Zilda da Silva Cesar. A 
pretendente: ELIANA SANTOS DE JESUS, estado civil divorciada, profissão cabe-
leireira, nascida em Jaguaquara, BA, no dia (18/11/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elias Arcanjo de Jesus e de Maria dos Santos.

O pretendente: DANILO DE JESUS COSTA, estado civil solteiro, profissão opera-
dor de estacionamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1996), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joselinho Braga da Costa e de 
Jandira Jesus da Costa. A pretendente: FLAVIANE DE SOUZA SANTOS, estado 
civil solteira, profissão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Edivaldo de Souza 
Santos e de Maria Benta Pires de Souza Santos.

O pretendente: ALBERTO ALVES DOS ANJOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fissão mecanico de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/07/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Geraldo dos Santos e 
de Elza Alves dos Anjos Santos. A pretendente: CRISTIANE PATRICIA SILVA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão analista de sistemas, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Claudeci Lopes de Oliveira e de Iracilda da Silva Oliveira.

O pretendente: LUIZ CARLOS SANTOS SOUZA, estado civil divorciado, profissão 
tecnico de maquinas, nascido em Santa Luzia, BA, no dia (10/12/1964), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Beroaldo Honorato de Souza e 
de Nelita Pereira dos Santos. A pretendente: ERIKA BENTO FREIRE, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Carpina, PE, no dia (27/11/1977), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Elson Martins Freire e 
de Marilda Lagos Bento Freire.

O pretendente: SANDRO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletri-
cista, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (13/04/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Luiz da Silva e de Neuza Maria Pereira. A 
pretendente: MARCELA DA CONCEIÇÃO JORGETO, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/05/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Laerte Jorgeto e de Marlene Lino da Conceição.

O pretendente: ALEFY PAES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão pizzaiolo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Joquinha Paes da Silva e de Maria Aparecida Martins da 
Silva. A pretendente: ANTONIA ELINALVA DA SILVA PEREIRA, estado civil solteira, 
profissão baba, nascida em Coroatá, MA, no dia (26/08/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Pereira e de Teresa da Silva Pereira.

O pretendente: ALEX DA SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profissão tecnico 
de celular, nascido em Teolândia, BA, no dia (16/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Marcelino de Jesus Souza e de Hilda 
da Silva Souza. A pretendente: TATIANE BARBOSA GUILHERME, estado civil 
solteira, profissão auxiliar tecnico de educação, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(27/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Elias 
Ferreira Guilherme e de Marcia Barbosa.

O pretendente: ADELSON FURTADO DE LIMA, estado civil solteiro, profissão co-
brador de ônibus, nascido em Ribeirão Preto, SP, no dia (31/05/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de João Furtado de Lima e de Maria 
Santa Aguiar de Lima. A pretendente: MICHELLE DE JESÚS SILVA, estado civil 
solteira, profissão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1981), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Lucinéia de Jesús Silva.

O pretendente: EFERSON BERNARDES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
empresario, nascido em Suzano, SP, no dia (20/05/1986), residente e domiciliado, neste 
distro, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Lima e de Maria de Socorro de Lima. A 
pretendente: ALINE MARIA DE LIMA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/02/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Firmo de Lima e de Maria das Dores de Sousa.

O pretendente: REGINALDO CIPRIANO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
tapeceiro, nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (27/10/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Cipriano dos Santos e de 
Eliene Pereira dos Santos. A pretendente: JÉSSICA GUEIROS DA GAMA, estado civil 
solteira, profi ssão artesã, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elisangela Gueiros da Gama.

O pretendente: RAFAEL MORAES DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1993), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Israel Ribeiro de Assis e de Vilma Moraes. A pretendente: AGATHA 
BEATRIZ PIETRI DE CASTRO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1998), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Odair de Castro Santos e de Maria Lucia Pietri.

O pretendente: WÁGNER SANTANA JARDIM, estado civil solteiro, profi ssão auto-
nomo, nascido em Pedro Canário, ES, no dia (17/09/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilmar Jardim e de Vera Lúcia Santana Macario. 
A pretendente: CINTIA RODRIGUES DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de saude bucal, nascida em Guarulhos, SP, no dia (06/02/1982), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evaldo Rodrigues de Sousa e de 
Izabel Maria da Silva Sousa.

O pretendente: EDUARDO PIRES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão segu-
rança, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1971), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Pires de Souza e de Nazir Ribeiro de Souza. A 
pretendente: TALITA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/06/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Almeida e de Maria de Fátima Landim Almeida.

O pretendente: MICHEL MILLER MACÊDO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em Santa Luz, BA, no dia (17/12/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Umberto dos Santos Lima e de Rosangela 
Moreira Macêdo. A pretendente: DANIELA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/07/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Pereira dos Santos e de 
Roseneide Pereira dos Santos.

O pretendente: JOSÉ ERISVALDO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Paulo Afonso, BA, no dia (09/05/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco da Silva e de Elita Alves da Silva. 
A pretendente: ELIANE ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Medeiros Neto, BA, no dia (25/03/1984), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Mendes Pereira e de Marlene Alves Pereira.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE REIS, estado civil solteiro, profi ssão enfestador, 
nascido em Itapebi, BA, no dia (15/01/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Rosânia Souza Reis. A pretendente: ISABEL XAVIER MARINHO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/10/1999), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pedro Marinho e 
de Mirian Maria Xavier.

O pretendente: JORGE DE JESUS PEREIRA, estado civil divorciado, profissão 
gerente comercial, nascido em Caatiba, BA, no dia (25/10/1985), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de José Novais Pereira e de Venozina 
de Jesus Pereira. A pretendente: ANGELINA BORGES SOUZA, estado civil viúva, 
profissão assistente social, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/1977), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Euflozino Alves Souza e 
de Alaide Borges de Almeida.

O pretendente: WILTON PEDRO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Francisco Silva e de Edileide Maria da Silva. A pretendente: 
JÚLIA RODRIGUES DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (15/03/1998), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilson Nunes da Rocha e de Patricia Rodrigues.

O pretendente: LUCAS AZEVEDO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/03/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ivaldo Silva e de Maria de Fatima Santana de 
Azevedo. A pretendente: EDUARDA ARAUJO DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Maringa, PR, no dia (13/08/1997), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alecio Eduardo Correa de Freitas e de 
Valquiria Aparecida Araujo de Freitas.

O pretendente: RENAN RAMOS DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/08/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Levi Marques da Costa e de Marinalva Ramos da Costa. A 
pretendente: BIANCA ARAÚJO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (14/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Donato Roseno da Silva e de Maria Cleudenisa Araújo da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES DE FREITAS, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Quixeramobim, CE, no dia (05/04/1975), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues de 
Freitas e de Maria Hortencia de Freitas. A pretendente: JOSENIRA MENDES DA SIL-
VA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Recife, PE, no dia (30/05/1979), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Mendes da Silva 
e de Severina Helena da Silva.

O pretendente: ARIOMAR SILVA SODRÉ, estado civil solteiro, profi ssão promotor 
de vendas, nascido em Santa Maria da Vitória, BA, no dia (01/03/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arivaldo Sodré de Souza e de Luciene 
Silva Souza. A pretendente: PRISCILA MIRANDA TOTH, estado civil divorciada, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/12/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Sibilin Toth e de Irene dos Santos Silva.

O pretendente: RONALDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de blindadeira, nascido em Cacimba de Dentro, PB, no dia (22/10/1984), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Clementino da Silva e 
de Maria Juraci Rodrigues da Silva. A pretendente: MARILENE NOGUEIRA DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Miguel, RN, no dia (12/06/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Francisco Neto e 
de Maria Edite Nunes.

O pretendente: EZEQUIEL DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
pastor evangélico, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1961), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dercilio de Oliveira Santos e de Cleria 
Machado dos Santos. A pretendente: ELIZANGELA MARIA DOS SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1972), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Buique dos Santos 
e de Janete Maria dos Santos.

O pretendente: DAVY FERREIRA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/10/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz Gonçalves e de Maridete Ferreira 
Gonçalves. A pretendente: BEATRIZ DE LIMA NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão corretora de seguros, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1994), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Alves do Nascimento 
e de Elza Aparecida de Lima Nascimento.

O pretendente: JONATHAN MONTEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/03/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose dos Santos e de Aparecida Monteiro da Silva. 
A pretendente: EDILENE DOS SANTOS NEVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em Ilhéus, BA, no dia (13/12/1982), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Neves Filho e de Marilene Rodrigues dos Santos.

O pretendente: DANIEL MISAEL LIMA LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adenilton Souza Lemos e de Leia de Lima Fei-
tosa Lemos. A pretendente: ARYANNE MARCELLI DA SILVA RAMOS, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Suzano, SP, no dia (15/09/1997), residente 
e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Marcos Ferreira Ramos e de Keli Cristina da Silva.

O pretendente: DAMIÃO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de hidraulica, nascido em Igaracy, PB, no dia (14/08/1976), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Sebastião da Silva e de 
Maria de Lourdes. A pretendente: JOSEFA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Boqueirão dos Cochos, PB, no dia (19/07/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gomes da Silva e de Maria 
de Fatima da Silva.

O pretendente: CLEITON LUCIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão feirante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/12/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdenir Candido da Silva e de Vilma Herminio da Silva. A 
pretendente: EDINEIDE MOURA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Palmares, PE, no dia (23/12/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Aristides Moura da Silva e de Irene Maria Moura da Silva.

O pretendente: DANIEL GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão armador, 
nascido em Igaracy, PB, no dia (28/08/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Gomes da Silva e de Maria de Fátima da Silva. A preten-
dente: GERAILZA TOMAZ DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Igaracy, PB, no dia (07/03/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vicente de Paula e de Maria do Socorro Tomaz de Paula.

O pretendente: LEONARDO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
offi  ce boy, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Batista dos Santos e de Miriam Jose 
Santos. A pretendente: JENNIFER GOMES PAULO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Jose Paulo e de Cilene 
Aparecida Gomes Paulo.

O pretendente: RENAN DUARTE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
restaurante, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/05/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abelito de Jesus Santos e de Maria Duarte San-
tana. A pretendente: VIVIANE FERNANDA ANGELINI, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rogerio Angelini e de Lidia de Cassia Angelini.

O pretendente: BRUNO FERNANDES JOAQUIM, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1997), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Aparecido Joaquim e de 
Raimunda Oliveira Fernandes. A pretendente: DANDARA ALVES DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(04/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paula 
Alves do Nascimento.

O pretendente: ANDRE ILTON PESSOA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Ilto Pessoa e de Maria Aparecida da Silva Pessoa. A pretendente: 
SABRINA CABRAL DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão gerente, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (27/01/1993), residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
fi lha de Robis Rodrigues da Silva e de Rosa Maria Cabral de Medeiros.

O pretendente: CRISTOVÃO VACA CHAVES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
medico, nascido em Guajará Mirim, RO, no dia (14/08/1987), residente e domiciliado neste 
ditrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristovão Vaca Chaves e de Patricia Varela Gonçalves. 
A pretendente: ZULEIDE ALVES GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão medica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/01/1978), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Severino Gonçalves e de Judite Alves de Almeida Gonçalves.

O pretendente: JONATHAN NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
de restaurante, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (23/01/1996), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de André Barbosa dos Santos e de Si-
lene Alexandrina Nunes. A pretendente: TALITA BASTOS BOADA SECCO, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/03/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Pahisa Secco e de Ariane 
Regina Bastos dos Santos.
O pretendente: DAVI GAMA, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (02/05/1961), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Algemiro Gama e de Joaquina Maria da Conceição Gama. A pretendente: 
ELIANA SANTOS DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1978), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Germiro da Silva e de Venita Maria dos Santos.

O pretendente: DEJAIR JOSÉ DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
carpinteiro, nascido em Palmares, PE, no dia (05/05/1987), residente e domiciliado nes-
te distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito da Silva e de Maria José Galdino dos 
Santos. A pretendente: ALICE DA SILVA PROCOPIO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulino Quirino Procopio e de Zenilda Pinto da Silva.

O pretendente: CARLOS MELO DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jose Alves de Lima e de Gildete Melo de Lima. A pretendente: 
VANESSA ROSARIO MACEDO, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (08/12/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Nonato Macedo e de Monica Rosario de Farias.

O pretendente: JOSÉ BORGES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão mecanico 
de refrigeração, nascido em Caldeirão Grande, BA, no dia (17/02/1971), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Borges de Oliveira. A pretendente: 
MARIA DO SOCORRO ELIAS MARTINS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Itaíba, PE, no dia (18/01/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Elias Martins Sobrinho e de Maria Joana de Jesus Martins.

O pretendente: IGOR HERMENEGILDO JACOB, estado civil solteiro, profi ssão fi scal, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/11/1995), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jailton Garcia Jacob e de Conceição Izabel Hermenegildo Genelhu. A 
pretendente: PAULA MARINA SOUZA BISPO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em São Roque, SP, no dia (18/05/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Oliveira Bispo e de Miriam Santos Souza.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: MARCELO VEPSTAS ARANA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
contador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/09/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Francisco Rodrigues Arana e de 
Sueli Vepstas Arana. A pretendente: PRISCYLA FERNANDA SANTANA FRANÇA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Tupã 
- SP, no dia (04/09/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, 
fi lha de José Pereira França Neto e de Joaquina Benvinda da Silva Santana França.

O pretendente: PAULO EDUARDO DE ARAUJO SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnico em eletrônica, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(05/05/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose 
Caetano dos Santos Filho e de Telma Bento Falcão de Araujo Santos. A pretendente: 
GLÉCIA ALVES FERNANDES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar 
administrativo, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/12/1994), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lha de Manuel Fernandes da 
Silva e de Izildinha Alves de Souza.

O pretendente: VINICIUS PRADO VOUTSINAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/04/1990), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Diogenes de Brito 
Voutsinas e de Ermide Prado Voutsinas. A pretendente: VERONICA CRISTINA SILVA 
DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão organizadora de eventos, estado civil 
s olteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/07/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Antonio dos Santos e de Vera Lucia da Silva.

O pretendente: AQUILES PEREIRA ROSA, de nacionalidade brasileira, profi ssão en-
genheiro civil, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/12/1961), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino Pereira Rosa 
e de Itapacy Pando Rosa. A pretendente: VIVIAN GALVÃO BUENO TRIGUEIRINHO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão coordenadora pedagógica, estado civil divorciada, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (24/10/1972), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo SP, fi lha de Kardec Mieli Trigueirinho e de Cibele Cortelli Trigueirinho.

O pretendente: BERNARD OLIVEIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
radialista, estado civil solteiro, nascido em Colatina - ES, no dia (06/12/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Roberto Costa Gomes 
e de Darcimar Oliveira Santos Gomes. A pretendente: TATIANE DA ROCHA, de na-
cionalidade brasileira, profi ssão supervisora de vendas, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (06/12/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Francisco Caetano Rocha e de Maria Olibia Faria da Rocha.

O pretendente: DAVID DOMINGOS DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estadocivil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/01/1982), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Domingos de Araujo e de 
Maria Socorro Nunes de Araujo. A pretendente: VIVIANE SANTOS DE FREITAS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (28/01/1976), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ariovaldo Marcondes de Freitas e de Marlene Santos de Freitas.

O pretendente: MARIO BRECHES, de nacionalidade brasileira, profi ssão coordenador 
de segurança, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/01/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Felipe Breches e 
de Rosa Breches. A pretendente: VALDENIR BONFIM JARDIM, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em Brumado - BA, no dia 
(28/05/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Abdias 
Oliveira Bonfi m e de Geni Bonfi m Jardim.

O pretendente: ISAIAS RODRIGUES DIAS MONTEIRO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnico em eletromecânica, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no 
dia (31/05/1993), residente e domiciliado na Praia Grande - SP, fi lho de José Ricardo 
Dias Monteiro e de Simone Rodrigues Soares Monteiro. A pretendente: DANIELLE 
JUSTINO PINTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil divor-
ciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (03/12/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz da Costa Pinto e de Cibele Justino Pinto.

O pretendente: DANIEL PAULO FERREIRA PINTO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/03/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Ferreira 
Pinto e de Maria Helena Faria Ferreira Pinto. A pretendente: GEISY DE JESUS SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão fonoaudióloga, estado civil divorciada, nascida 
em Assis Chateaubriand - PR, no dia (14/08/1980), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cavalcante da Silva e de Eva de Jesus Silva.

O pretendente: MARCELO SERRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogado, 
estado civil viúvo, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/02/1967), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo SP, fi lho de Josaphat Serra e de Dolores Rodrigues Serra. 
A pretendente: OLINDA CRISTIANE DOS SANTOS MARCONDES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão fi sioterapeuta, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (05/07/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Helio Cursino Marcondes e de Aparecida dos Santos Marcondes.

O pretendente: CELIO FRANCISCO SCANZANI JUNIOR, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão educador físico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(15/05/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Celio 
Francisco Scanzani e de Mirian Moises. A pretendente: MARIANA LUCAS SANTARIANO 
CUNHA, de nacionalidade brasileira, profi ssão estudante, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (24/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Roberto Cunha e de Sandra Regina Santariano Cunha.
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