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A área da saúde, na qual 

a efi cácia de todos os 

procedimentos é decisiva 

para proporcionar 

um bom atendimento, 

qualidade de vida aos 

assistidos e otimizar 

recursos – inclusive 

no sistema público 

–, passou a contar 

com uma plataforma 

crescentemente adotada 

por hospitais e clínicas.

Trata-se do Prontuário 
Eletrônico do Paciente 
(PEP), integrado à Cer-

tifi cação Digital, um dos mais 
relevantes avanços verifi cados 
nos últimos anos na gestão das 
instituições e, sobretudo, no con-
trole de procedimentos médicos, 
prescrição e monitoramento de 
medicamentos, exames e demais 
trâmites clínicos.

Mas o que o Certifi cado Digital 
representa em um sistema de 
gestão de informações sobre um 
paciente? Ele signifi ca autenti-
cidade, segurança, não repúdio 
e sustentabilidade. É ele quem 
viabiliza a assinatura de todos os 
documentos, sem caneta e sem 
papel, mas com valor jurídico, as-
sim como ocorre quando as vias 
são assinadas manuscritamente 
e chanceladas com o carimbo 
médico.

Por que autenticidade? O 
Certifi cado é a identidade digital 
de pessoas físicas e jurídicas no 
meio eletrônico. Ele identifi ca 
inequivocamente e tudo o que 
é realizado por meio dele não 

pode ser repudiado. Ou seja: no 
contexto do PEP, ele associa a 
atividade a quem realizou, ga-
rantindo a autenticidade.

Sobre a segurança, processos 
realizados no meio eletrônico, 
do início ao fi m, são facilmente 
passiveis de auditoria e criam 
um histórico, o que é bom para 
o hospital e aos profi ssionais 
participantes em um procedi-
mento – uma vez que há o registro 
de todos os envolvidos e suas 
respectivas assinaturas digitais. 

Outro ponto importante rela-
cionado ao uso do Certifi cado ao 
PEP e a segurança, é a questão 
do erro de interpretação. Com as 
informações inseridas de modo 
eletrônico – e, portanto, digita-
das – minimiza-se as chances de 
erros por conta do entendimento 
da grafi a, por exemplo.

E a sustentabilidade? Se os 
processos são realizados to-
talmente no meio eletrônico, 
elimina-se o uso do papel.

Os hospitais Leforte, de São 
Paulo, e Erasto Gaertner, de 
Curitiba, são casos de sucesso 
nos quais a integração da Cer-
tifi cação ao Prontuário Eletrô-
nico, nos sistemas HIS, gerou 
grande economia, devido ao 
armazenamento de dados. Além 
disso, a consulta ao histórico foi 
facilitada, bem como a troca de 
informações entre todos os pro-
fi ssionais das instituições. 

Com isso, melhoraram a efi ci-
ência operacional e o atendimen-
to tornou-se mais ágil e com mais 
qualidade ao paciente.

(*) - É diretor comercial da 
Certisign, empresa especialista em 

identifi cação digital.

Tecnologia a 
favor da vida

Leonardo Gonçalves (*)
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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:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: PAULO CESAR PEREIRA TRAVES, estado civil divorciado, profissão 
segurança, nascido em São Vicente, SP, no dia 10/04/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Paulo Luiz Traves e de Maria Helena Pe-
reira do Nascimento. A pretendente: LUANA YARA MOTTA MARINHO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de secretário, nascida em Osasco, SP (1° subdistrito), 
no dia 24/ 11/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha 
de Edilson Barros Marinho e de Geralda Motta Marinho.

O pretendente: SIDNEI ALVES DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão cons-
trutor, nascido em Mauá, SP, no dia 16/08/1977, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aparecido Nelvo da Cruz e de Zildete Alves 
da Cruz. A pretendente: ADRIANA NAJERA DIAS, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida nesta Capital, Indianópolis, SP, no dia 30/10/1981, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Francisco Dias Filho 
e de Pilar Najera Dias.

O pretendente: VAGNER DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão líder de es-
toque, nascido nesta Capital, Jardim América, SP, no dia 23/10/ 1978, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Maria das Neves de Souza. A 
pretendente: ADRIANA DOS SANTOS DE FREITAS, estado civil divorciada, pro-
fissão analista desegurança, nascida em Manaus, AM, no dia 21/01/1984, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de João Leodorio de Freitas e 
de Raimunda dos Santos de Freitas.

O pretendente: VALDECIR LUIZ DE CAMPOS, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Poá, SP, no dia 23/04/1963, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Marcolino de Campos e de Janete Costa. 
A pretendente: SONIA MARIA FERNANDES, estado civil divorciada, profissão do 
lar, nascida nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia 18/11/1951, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Fernandes e de 
Zelia Moraes Fernandes.

O pretendente: EDUARDO CARMELO CONIDI, estado civi l solteiro, profissão 
professor, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 31/01/1975, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Francesco Carmelo Conidi 
e de Ivani Teofilo da Silva Conidi. A pretendente: ROBERTA BENCINI DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão jornalista, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 
21/01/1972, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Dabi 
Raymundo da Silva e de Marlene Bencini da Silva.

O pretendente: MARCELO MANOEL TOMAZ, estado civil divorciado, profissão 
pedreiro, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/09/1971, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Pedro Manoel Tomaz e de 
Ana de Moraes Tomaz. A pretendente: JOANA QUARESMA DE SOUSA SALES, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Maracani, BA, no dia 1 8/06/1978, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Lourisvaldo Paulo 
de Sales e de Anelita Quaresma de Sousa.

O pretendente: BRUNO VINICIUS DOS SANTOS COSTA, estado civil divorciado, 
profissão gerente logitico, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 14/11/1988, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Sidinei Batista 
Costa e de Susana Madalena dos Santos Costa. A pretendente: CAMILLA MARTINS 
SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Manaus, AM, no dia 
11/06/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Carlos 
Alberto Montenegro Silva e de Maria da Fé Rodrigues Martins.

O pretendente: MATEUS AMARAL CRUZ, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em Teixeira Freitas, BA, no dia 02/09/1992, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, filho de Jordan Oliveira da Cruz e de Jakerlândia Amaral 
Santos Cruz. A pretendente: CRISTINA CEZAR DE AMORIM, estado civil solteira, 
profissão estudante, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 20/02/2000, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Rosa de 
Amorim Filho e de Andreia Cezar de Oliveira Amorim.

O pretendente: VITOR RIBEIRO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, pro-
fissão orçamentista, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia 15/07/1987, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Adão Ferreira da Silva e de 
Neusa Ribeiro da Silva. A pretendente: SUELI CRISTINA GONÇALVES DE OLIVEI-
RA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em nesta Capital, 
Liberdade, SP, no dia 28/02/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Wagner Gonçalves de Oliveira e de Sueli Cristina Vieira de Oliveira.

O pretendente: FRANK FARIA VOLPE, estado civil solteiro, profissão analista 
de sistemas, nascido em São Bernardo do Campo, SP (1° subdistrito), no dia 
18/10/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José 
Francisco Volpe e de Dulcelia Faria Volpe. A pretendente: ANA PAULA MITSUE 
KANASHIRO, estado civil solteira, profissão cirurgiã-dentista, nascida em Osasco, 
SP (1° subdistrito), no dia 11/05/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Tadashi Kanashiro e de Hilda Kazue Kanashiro.

O pretendente: MATHEUS RDORIGUES MORETTO, estado civil solteiro, profissão 
administrador, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 14/08/1998, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Dirceu Aparecido Moretto 
e de Maria Isabel Rodrigues Moretto. A pretendente: CAMILLA VASCONCELOS 
SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha, SP, no dia 18/01/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo, SP, filha de Djalma Pereira da Silva e de Alessandra Vasconcelos de Sá Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: GUILHERME MOLINA, de nacionalidade brasileira, advogado, 
solteiro, nascido no dia (27/08/1989) em São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Rogério Molina e de Zoé Aparecida dos 
Reis Molina. A pretendente: CAROLINE GONÇALVES DE AZEVEDO, de nacionalidade 
brasileira, publicitária, solteira, nascida no dia (01/08/1991) em São Paulo - SP, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Pereira de Azevedo e 
de Monica Selma Gonçalves de Azevedo.

O pretendente: LEONARDO COSTA RAMOS, de nacionalidade brasileira, advogado, 
divorciado, nascido no dia (14/05/1981) em São Paulo - SP, residente e domiciliado na 
Vila Nova Conceição, São Paulo - SP, fi lho de Léo Costa Ramos e de Maria Antonia 
Miranda Ramos. A pretendente: PRISCILA CRISTINA GONZAGA, de nacionalidade 
brasileira, psicóloga, solteira, nascida no dia (15/01/1983) em São Bernardo do Campo - 
SP, residente e domiciliada no Jardim Primavera, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio 
de Melo Gonzaga e de Rosana Arneiro Gonzaga.

O pretendente: BRUNO GOMEZ ZUCCHINI, de nacionalidade brasileira, engenheiro 
mecânico, solteiro, nascido no dia (28/02/1986) em São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcus Zucchini e de Dolores 
Gomez Cobo Zucchini. A pretendente: GIULLIA GABRICH TEIXEIRA DE MATTOS, de 
nacionalidade brasileira, planejadora fi nanceira, divorciada, nascida no dia (20/04/1989) 
em Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Paulo Teixeira de Mattos e de Teresinha Gabrich.

O pretendente: ANDRÉ HIROITI ISHII, de nacionalidade brasileira, administrador, 
solteiro, nascido no dia (23/02/1988) em São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Hiroshi Ishii e de Alice Yumiko Ishii. 
A pretendente: CAMILA FERNANDES DE ANDRADE E SILVA, de nacionalidade 
brasileira, jornalista, solteira, nascida no dia (05/11/1991) em Fortaleza - CE, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Menezes de Andrade 
e Silva e de Katia Fernandes.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Katia Cristina Silencio Possar - Ofi cial

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: ARTUR LESCHER, de nacionalidade brasileira, artista plástico, 
divorciado, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1962), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Herman Lescher e de Helena Lescher. A pretendente: 
MARIANE MARIE KLETTENHOFER, de nacionalidade brasileira, arquiteta, soltei-
ra, nascida em Santos, SP, no dia (08/08/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Martin Klettenhofer e de Maria de Lourdes Aneiros Klettenhofer.

O pretendente: CARLOS ANTONIO DA CRUZ DE JESUS, de nacionalidade 
brasileira, vendedor, divorciado, nascido em Itabuna, BA, no dia (13/06/1979), 
residente e domiciliado em Guaianases, São Paulo, SP, filho de Arlindo Lino de 
Jesus e de Neide Maria da Cruz. A pretendente: TÂMARA ROMERO QUEIROZ, de 
nacionalidade brasileira, aposentada, divorciada, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(08/03/1964), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Ernesto Queiroz 
e de Sara Romero Queiroz.

O pretendente: DIEGO WAGNER POLONI, de nacionalidade brasileira, músico, 
solteiro, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (30/06/1982), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Mário Antônio de Mello Poloni e de Christine Wagner 
Poloni. A pretendente: JÚLIA PICCOLI SOARES, de nacionalidade brasileira, 
designer, solteira, com 25 anos de idade, nascida em Porto Alegre, RS, no dia 
(06/05/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Ricardo 
Consul Soares e de Carla Piccoli.

O pretendente: DOUGLAS HENRIQUE DE ARAUJO SILVA, de nacionalidade brasi-
leira, supervisor de logistica, solteiro, com 31 anos de idade, nascido em Guarulhos, 
SP, no dia (18/09/1988), residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Bonifacio 
Florentino da Silva e de Terezinha Vieira de Araujo Silva. A pretendente: PAULA 
ROBERTA MENEZES, de nacionalidade brasileira, assistente de logística, solteira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/10/1990), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Raimundo Alencar Menezes e de Maria Marlene Rocha Menezes.

O pretendente: EDUARDO ALVES DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
advogado, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1981), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Lima de Oliveira e de Vera Lucia Al-
ves de Oliveira. A pretendente: GISELE STERZECK, de nacionalidade brasileira, 
contadora, solteira, nascida em Santo André, SP, no dia (12/05/1983), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Moacir Luiz Sterzeck e de Dirce Conceição 
Pereira Sterzeck.

O pretendente: FELLIPE MAIA COSTA, de nacionalidade brasileira, autonomo, 
solteiro, nascido em Quixadá, CE, no dia (23/02/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de João Almir da Costa e de Yana Barros Maia Costa. A 
pretendente: THALYTA PINTO DE SANTANA, de nacionalidade brasileira, assis-
tente de comunicação, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1997), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rivaldo Antonio de Santana e 
de Margarida Pinto de Santana.

O pretendente: GABRIEL AUGUSTO DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
policial militar, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/04/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rosemary de Araujo. A pretendente: CARINE 
TAVARES DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, estudante, solteira, com 20 
anos de idade, nascida em Sapé, PB, no dia (05/05/1999), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de Cicero Modesto de Andrade e de Silvana Tavares de Andrade.

O pretendente: HUGO EGÍDIO MOLA FELIX, de nacionalidade brasileira, admi-
nistrador de empresas, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/10/1992), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Ronaldo Alexandre Felix e de 
Patrícia Elena Mola de Lucca. A pretendente: STHEFANIE RAINHO OVALHE DE 
LIMA, de nacionalidade brasileira, nutricionista, solteira, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/09/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Cláudio 
Vicente Ovalhe de Lima e de Sônia Regina Ferreira Rainho Ovalhe de Lima.

O pretendente: JOHNNY REITZFELD, de nacionalidade brasileira, economista, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/08/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Milton Reitzfeld e de Frida Dayan Reitzfeld. A pretendente: 
FLÁVIA WAISWOL, de nacionalidade brasileira, designer, solteira, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/12/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Beni Waiswol e de Carla Schechtmann Waiswol.

O pretendente: JOSÉ ORLANDO DE CARVALHO JÚNIOR, de nacionalidade 
brasileira, advogado, solteiro, nascido em Cana Verde, MG, no dia (11/01/1993), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Orlando de Carvalho e de 
Janete Mara Barbosa de Carvalho. A pretendente: MARINA SALES BRANDÃO 
ALVES, de nacionalidade brasileira, professora, solteira, nascida em Baependi, 
MG, no dia (14/11/1995), residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eber 
Alexandre Alves Júnior e de Silvana Sales Brandão Alves.

O pretendente: JOSIMAR JARDIM DE CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
estatistico, solteiro, nascido em Sengés, PR, no dia (17/01/1988), residente e domi-
ciliado em São Paulo, SP, filho de Walter de Campos e de Jurema Jardim Campos. 
A pretendente: YASMIM ZOCATELI SATO, de nacionalidade brasileira, bancária, 
solteira, com 26 anos de idade, nascida em Santo André, SP, no dia (23/09/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Eduardo Akira Sato e de Nair 
Aparecida Zocateli Sato.

O pretendente: LUIZ ANTONIO CLEMENTE PINHEIRO, de nacionalidade brasileira, 
administrador, solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Pinheiro e de Maria Paula Guelpa 
Clemente Pinheiro. A pretendente: CLARICE SFAIR DA COSTA FERREIRA, de na-
cionalidade brasileira, arquiteta, solteira, nascida em Belém, PA, no dia (22/04/1981), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Freire da Silva Ferreira e 
de Amarildes Sfair da Costa Ferreira.

O pretendente: OTTO LEITE DE LORENA DELGALLO, de nacionalidade brasileira, 
empresário, solteiro, nascido em Lorena, SP, no dia (30/10/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ricardo de Mattos Delgallo e de Cinira Maria Barbosa 
Leite. A pretendente: MARIA AMÉLIA FIGUEIREDO GAMA, de nacionalidade brasileira, 
jornalista, solteira, nascida em Campina Grande, PB, no dia (13/07/1989), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco José Gama da Silva e de Roberta Maria 
de Queiroz Figueiredo.

O pretendente: PAULO TOLOCZKO DUTRA, de nacionalidade brasileira, policial militar, 
solteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1983), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Walter Amaro Dutra Filho e de Terezinha Maria Toloczko. A pretendente: 
VANESSA RESENDE DE MATTOS, de nacionalidade brasileira, analista de controlado-
ria, solteira, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/07/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Jose de Mattos e de Maria de Lourdes de Resende Mattos.

O convivente: RICARDO APARECIDO PACHECO, de nacionalidade brasileira, soltei-
ro, auxiliar de enfermagem, nascido em Osasco, SP, no dia (25/02/1978), residente e 
domiciliado São Paulo, SP fi lho de Fatima Regina Pacheco. O convivente: MANOEL 
SOARES THOMAZ, de nacionalidade brasileira, solteiro, professor/aposentado, nascido 
em Manaus, AM, no dia (19/12/1945), residente e domiciliado no Largo do Arouche, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Delgado Thomaz e de Eunice Soares Thomaz.

O convivente: LEANDRO DOS SANTOS MARQUES, de nacionalidade brasileiro, solteiro, 
advogado da união, nascido em Santos (2º Subdistrito), SP, no dia (05/08/1978), residente 
e domiciliado São Paulo, SP, fi lho de Nelson Emygdio Marques e de Lucilene Dos Santos 
Marques. O convivente: PABLO LIOI, de nacionalidade brasileiro, solteiro, servidor publico 
federal, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (01/12/1979), residente e domiciliado na 
Consolação, São Paulo, SP fi lho de Paulo Roberto Lioi Gomes e de Neuseli Lioi.

O convivente: DANILO VALDERRAMA BANZATTO, de nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, professor nascido em São Paulo, SP, no dia (04/06/1985) residente e domici-
liado em São Paulo, SP, fi lho de Claudio Banzatto e de Ana Lucia Valderrama Banzatto. A 
convivente: THALITA QUACHIO, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, analista 
de sistemas, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/07/1982), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Christovam Quachio e de Sonia Regina Solano Quachio.

O convivente: RICARDO BIGIO CALADO, de nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, professor, nascido no Rio de Janeiro, RJ, no dia (25/08/1970) residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Stenka do Amaral Calado e de Marilza Pinto Bigio. 
A convivente: SANDRA VIANA VIEIRA, de nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1979), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio da Silva Vieira e de Maria Auxiliadora Viana.

O convivente: RODRIGO HENRIQUE DE SEIGNEUR BIZZOTTO, de nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciado, administrador de empresas, nascido no Rio de Janeiro, 
RJ, no dia (26/10/1973) residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Danillo José 
Bizzotto e de Maria Lucia Seigneur Et Bizzotto. A convivente: ADRIANA CANDELLERO 
PICCHI, de nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, do lar, nascida em São Pau-
lo, SP, no dia (12/05/1976), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lourival 
Ubaldo Picchi e de Laura Candellero Picchi.

O animal de 500kg faz parte 
de um rebanho que está 
sendo criado para se tor-

nar uma espécie de suíno gigante. 
No abate, alguns dos porcos 
podem ser vendidos por mais 
de 10.000 yuanes (US$ 1.399), 
mais de três vezes a renda média 
mensal disponível em Nanning, 
capital da província de Guangxi, 
onde vive Pang Cong, o dono da 
fazenda.

Embora os porcos de Pang 
possam ser um exemplo extremo 
do caminho que os agricultores 
deverão percorrer para suprir o 
problema de escassez de carne 
suína da China, a ideia de que 
quanto maior é melhor, está se 
espalhando por todo o país, lar 
dos mais vorazes consumidores 
de carne do mundo. Os altos 
preços da carne suína na provín-
cia de Jilin, no nordeste do país, 
estão levando os agricultores a 
criar porcos para atingir um peso 
médio de 175 a 200 kg, acima do 
peso normal de 125 kg. 

Eles querem deixá-los “o maior 
possível”, disse Zhao Hailin, um 
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China cria porcos gigantes para 
suprir perdas com peste suína

Em uma fazenda na região sul da China vive um porco muito grande, tão pesado quanto um urso polar.

O animal de 500kg faz parte de um rebanho que está sendo 

criado para se tornar uma espécie de suíno gigante.

produtor de suínos da região. 
A tendência também não se 
limita às pequenas fazendas. As 
grandes fazendas estão focadas 
em aumentar o peso em pelo 
menos 14%, disse Lin Guofa, 
analista sênior da consultoria Bric 
Agriculture Group. O peso médio 
dos porcos no abate em algumas 
fazendas de grande porte chegou 
a 140 kg, em comparação com os 
110 kg normalmente, disse Lin. 
Isso pode aumentar os lucros em 

mais de 30%, disse ele.
Os grandes suínos estão sendo 

criados durante um período ur-
gente para a China. Com a peste 
suína africana dizimando o reba-
nho suíno do país - pela metade, 
segundo algumas estimativas - os 
preços da carne de porco subiram 
para níveis recordes, levando o 
governo a instar os agricultores a 
aumentar a produção para atenu-
ar a infl ação. O vice-primeiro-mi-
nistro chinês Hu Chunhua alertou 

que a situação do abastecimento 
fi cará “extremamente grave” até o 
primeiro semestre de 2020. 

A China enfrentará uma escas-
sez de carne suína de 10 milhões 
de toneladas este ano, mais do 
que o disponível no comércio 
global, o que signifi ca que precisa 
aumentar produção nacional, 
disse ele. Durante uma recente 
visita às principais províncias de 
Shandong, Hebei e Henan, Hu 
pediu aos governos locais que 
retomem a produção de suínos 
o mais rápido possível, com o 
objetivo de retornar aos níveis 
normais no próximo ano.

Ainda assim, muitos agriculto-
res têm receio de voltar a produzir 
os suínos depois de terem sido 
afetados por um surto anterior. 
Além disso, os preços dos leitões e 
porcas reprodutoras subiram, tor-
nando mais caro para as fazendas 
do quintal pagar a reconstrução 
de seus rebanhos. Aumentar o 
tamanho dos porcos que eles 
já possuem pode ser o melhor 
passo. (Fonte: Redação SI com 
informações Bloomberg).

A demanda por bens industriais em agosto 
foi menor que a registrada em julho no Brasil. 
O Indicador Ipea de Consumo Aparente de 
Bens Industriais, divulgado ontem (10), pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
apontou recuo de 1,4% na comparação 
entre os dois meses, com ajuste sazonal. 
O indicador é defi nido como a produção 
industrial interna não exportada, acrescida 
das importações.

Em relação a agosto de 2018, a demanda 
por bens industriais caiu 2% - resultado 
superior ao da produção industrial, que 

teve queda de 2,2%, de acordo com o IBGE. 
Com isso, Indicador Ipea fechou o trimestre 
terminado em agosto de 2019 com um recuo 
de 2,1% frente ao mesmo período do ano 
passado. A variação do consumo aparente 
no acumulado de 12 meses encerrados em 
agosto foi negativa -1,7%). 

Entre os componentes do consumo apa-
rente, a demanda por bens nacionais retroce-
deu 0,3% em agosto frente a julho, enquanto 
as importações de bens industriais caíram 
4,6% no mesmo período. As grandes catego-
rias econômicas apresentaram desempenho 

heterogêneo em relação ao mês de julho, com 
crescimento de 1% na demanda por bens de 
consumo e recuo dos bens de capital (-1,3%) 
e bens intermediários (-0,7%). 

A análise dos grandes grupos econômicos 
mostra que a indústria extrativa mineral teve 
variação negativa de 7,8% em agosto, frente 
a julho, enquanto a de transformação recuou 
0,2%. Doze dos 22 segmentos da indústria 
de transformação avançaram. Entre os que 
têm peso relevante, os segmentos “máquinas 
e equipamentos” e “petróleo e derivados” 
cresceram 12,4% e 3,8%, respectivamente.

Indicador Ipea aponta recuo de 1,4% na demanda por bens industriais
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