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Passou longe a realidade 

de que a democratização 

do acesso à internet 

se apontava como 

possibilidade no 

horizonte.

E no que teríamos longos 
e frutíferos debates 
da juventude em uma 

esfera pública digital, e em 
que promoveríamos a partici-
pação cidadã on-line. Décadas 
depois, o excesso de informa-
ção e a capacidade quase que 
infi nita de armazenamento em 
nuvem não resultaram em um 
aumento do conhecimento e 
de refl exão. 

Longe de recair em um 
determinismo tecnológico, a 
crítica, de fato, está sobre o 
comportamento irresponsável, 
agravado nos últimos tempos 
pelas fake news. Na mesma 
velocidade com que tecnolo-
gias em prol do aprendizado 
e da educação ganham novas 
ferramentas, surgem novos 
canais e formatos de entreteni-
mento que disputam com força 
desproporcional a atenção das 
pessoas. 

Na batalha entre interesse 
público, como informações 
fundamentais para a vida do 
indivíduo, e interesse “do” 
público, como informações 
desnecessárias ou de pouco 
valor prático, é nítido qual 
prevalece.

A facilidade do acesso muitas 
vezes prevalece ante a difi cul-
dade da refl exão, e a camada de 
sites e de espaços que vendem 
conteúdo raso, mastigado e so-
bretudo de origem e qualidade 
duvidosa, não é rompida. 

O ranqueamento é alimen-
tado, em parte, pelo volume 
de acesso da massa. Assim, 
fi rma-se um círculo vicioso, 
em que os maiores pontuados 
são os mais acessados, que por 
sua vez são aqueles que são 
generalistas e com conteúdo 
planifi cado. O problema cultu-
ral aqui é justamente o de ‘se 
render ao mais fácil’, que é a 
refl exão vendida por caracte-
res em sites que lucram com 
o fl uxo de internautas.

Esse lucro é maior ainda 
quando o internauta interage 
com os demais conteúdos 
publicitários na página, cujo 
destino certamente não dia-
loga com a informação que se 
buscava. Ou seja, à fragilidade 
da atenção soma-se ainda o 
potencial de dispersão que 
banners animados, links para 
outros sites, propaganda de 
entretenimento, entre outras 
inúmeras iscas que são lança-
das nesses sites para desviar 

o leitor do caminho da infor-
mação.

É nesse espaço de disputa de 
atenção e de desnorteamento 
com a quantidade crescente 
de dados que a desinforma-
ção ecoa e se multiplica. E 
as técnicas e estratégias para 
isso evoluem. Se antes os bo-
atos boca a boca criavam uma 
distopia, hoje a manipulação 
ou o desvio da atenção do 
que de fato é importante para 
a população se dá por meio 
de mentiras com marcas de 
verdades. A manipulação não 
é de agora, mas a capacidade 
de propagação do meio on-line 
torna mais rápida e potente a 
viralização.

Contudo, isso não signifi ca 
que o problema esteja na 
tecnologia, caso contrário, 
a desinformação seria gene-
ralizada. Ele é, em grande 
parte, comportamental, e é 
reforçado pelos contornos da 
contestação gratuita aos méto-
dos científi cos e à solidez das 
instituições que sob a técnica e 
objetividade atuam no cenário 
da informação de qualidade, 
como é o caso do jornalismo. 
Aqui, o que se estabelece é 
o fenômeno da pós-verdade. 
O cenário é propício para o 
descrédito de pesquisas, da-
dos, documentos e uma série 
de evidências de veracidade, 
dando espaço para o discurso 
da mentira que se propõe com 
marcas de realidade. 

A falta de atenção, por um 
lado, e a busca por confi r-
mação dos próprios ideais e 
opiniões é o que vale neste 
espaço, em que informações 
em falso contexto, deslocadas 
do tempo, parodiadas ou com 
conteúdo manipulado são 
compartilhadas sem qualquer 
critério e pudor. Se é menos a 
máquina e mais o humano, é 
neste que devemos nos centrar 
para prevalecer a lógica do bom 
uso, do interesse público e do 
uso da ferramenta tecnológica 
como base para a emancipação 
do indivíduo. 

Para isso, é importante 
que uma educação de base 
também seja orientada para 
o entendimento do on-line 
e do universo digital como 
o mesmo do off-line, que dê 
possibilidade para que cada 
vez mais os nativos digitais 
possam se orientar no mar de 
informações, e que acenda o 
alerta de que na internet não 
existem curtidas ou compar-
tilhamentos gratuitos e nem 
livres de responsabilidade.

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

Propaganda do Centro Universitário 
Internacional Uninter. 

Quando a desinformação 
é menos tecnológica e 

mais cultural
Alexsandro Ribeiro (*)
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O pretendente: RAIMUNDO NONATO DA SILVA SIMÃO, nascido em Forquilha - CE, 
no dia 21/02/1980, estado civil solteiro, profi ssão zelador, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Simão Sobrinho e de Maria Pedro da Silva. 
A pretendente: ROSA SILVA DE ALMEIDA, nascida em Fortaleza - CE (Registrada no 
Distrito de Parangaba - CE), no dia 12/09/1977, estado civil solteira, profi ssão domésti-
ca, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lopes de 
Almeida e de Maria Silva de Almeida.
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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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

O pretendente: CARLOS ROBERTO PAFUME, estado civi l viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 17/12/1954, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Miguel Pafome e de Maria do Carmo Pafume. A pre-
tendente: ROSELI LUCIMAR PASCHOAL, estado civil divorciada, profi ssão autonoma, 
nascida em Santo André, SP, no dia 08/10/1967, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Paschoal e de Maria Magdalena Paschoal.

O pretendente: MOACYR HOOPER FILHO, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia 21/09/1981, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacyr Hooper e de Maria Bela de São José Hooper. 
A pretendente: FLÁVIA SILVA DE CAMPOS, estado civil solteira, profi ssão engenheira, 
nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia 02/05/1983, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Brito Campos e de Lucia Helena Silva Campos.

O pretendente: FRANCISCO ROGERIO DIAS, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia 07/05/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adalcinda de Souza Dias. A pretendente: MARIANA RODRIGUES 
SANTIAGO, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Indianópolis, 
SP, no dia 11/07/1981, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Rodrigues da Silva e de Juraneide Soares Santiago da Silva.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico em informática, nascido em Castro Alves, BA (Registrado em Mutuípe, BA), no 
dia 17/11/1989, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Mari-
nalva dos Santos Rodrigues. A pretendente: SAMARA PEREIRA DE LIMA CELESTINO, 
estado civil solteira, profi ssão técnica em informática, nascida em João Pessoa, PB, no 
dia 18/03/1999, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Celestino e de Neide Jane Pereira de Lima.

O pretendente: ROGER ALVES CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em Itapecirica da Serra, SP, no dia 12/06/1989, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Alves Carneiro e de 
Andreia Cristina Santos de Oliveira. A pretendente: RAFAELA DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de negocios, nascida em Riacho dos Machados, 
MG, no dia 17/07/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Izabete de Oliveira.

O pretendente: RENATO SANTANA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 02/02/1993, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo Antonio de Almeida e de 
Yolanda Santana de Almeida. A pretendente: NATÁLIA DE OLIVEIRA, estado civil sol-
teira, profi ssão engenheira civil, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 28/04/1994, 
residente e domiciliada na Vila Nova Mazzei, São Paulo, SP, fi lha de Adalberto de Oliveira 
e de Vera de Oliveira. Obs.: Cópia do Edital para ser afi xado no RCPN 22° Subdistrito 
do Tucuruvi, nesta Capital onde reside a contraente.

O pretendente: MARIO AUGUSTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
administrativo, nascido nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia 12/05/1965, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Leonardo da Silva e de 
Izaura Benedicta de Souza Silva. A pretendente: RENATA MARQUES LOURENÇO, es-
tado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no 
dia 19/01/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Mattos Lourenço Neto e de Maria Geruza Marques Lourenço.

A pretendente: CAMILA PEREIRA DE CASTRO, estado civil solteira, profi ssão gerente, 
nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 28/07/1986, residente e domiciliada neste sub-
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario de Castro e de Maria Lucia Pereira de Castro. A 
pretendente: ROSEANE RODRIGUES KIMURA, estado civil solteira profi ssão engenheira 
civil, nascida nesta Capital, Vila Madalena, SP, no dia 06/10/1988, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Thuguio Kimura e de Marlene Rodrigues Kimura.

O pretendente: MARCIO LEANDRO, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 19/02/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Leandro e de Marta Farias dos 
Santos Leandro. A pretendente: DANIELA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 13/07/1979, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Pereira da Silva e de 
Maria do Carmo Pereira da Silva.

O pretendente: BRUNO D'AMELIO CAMILLO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido nesta Capital, Ibirapuera, SP, no dia 24/08/1993, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Luiz Camillo e de Regina Helena D'Amelio Ca-
millo. A pretendente: ANDRESSA CRYSTINE MARQUES REIGADA, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 16/12/1993, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo de Jesus Prada Reigada e 
de Valeria Marques Reigada.

O pretendente: MARCOS THIAGO TADEU DONARUMO CALDAS, estado civil soltei-
ro, profi ssão tecnologo em gestão TI, nascido nesta Capital,, Casa Verde, SP, no dia 
14/08/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario 
Celso Favieri Caldas e de Guiomar Donarumo. A pretendente: ANA PAULA LEMOS, 
estado civil solteira, profi ssão aux. de corretor, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no 
dia 06/10/1979, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Evangelista Lemos e de Herenita Maria Lemos.

O pretendente: MATHEUS MACHADO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Canoas, RS, no dia 18/09/1996, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Jair de Souza Pinto e de Vera Lucia Fontoura Machado. 
A pretendente: GIOVANA MANDUCO DE MELLO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 26/12/1996, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Wandir Guedes de Mello e de 
Isabel Aparecida Manduco.

O pretendente: HÉBIO DA SILVA BRANDÃO, estado civil solteiro, profi ssão representante, 
nascido em São João Nepomuceno, MG, no dia 28/03/1994, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Hébio Luiz Rodrigues Brandão e de Maria Geralda 
da Silva Brandão. A pretendente: SAMYA SANCHEZ SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão engenheira química, nascida nesta Capital, Cambuci, SP, no dia 01/05/1995, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Auro Vieira dos Santos 
e de Maria Aparecida Sanchez Santos.

O pretendente: AREOVALDO RIBEIRO MATOS, estado civil solteiro, profissão 
gerente TI, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia 17/09/1975, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Aureliano José Ribeiro e 
de Edelcy Ribeiro Matos. A pretendente: KATIA BRITO SÁ, estado civil solteira, 
profissão analista, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 28/08/1984, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, filha de José Brito Sá e 
de Marinha Ferreira Brito Sá.

O pretendente: VINICIUS DE CARVALHO CARREIRA, estado civil solteiro, profis-
são advogado, nascido em Bauru, SP (1º subdistrito), no dia 08/04/1988, residente 
e domiciliado em Bauru, SP, filho de Eber Ribeiro Carreira e de Cinthia Maria de 
Carvalho Carreira. A pretendente: RAQUEL DE MELO SIMIONATO, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP (39º Subdistrito), no dia 11/04/1995, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de William Rogerio Simionato 
e de Vastir de Melo Simionato. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas para ser afi xado no 
Cartório de Residência do Pretendente.

O pretendente: VANDERLEI VIRGILIO MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão aposen-
tado, nascido nesta Capital, Vila Formosa, SP, no dia 06/07/1967, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Virgilio Maciel e de Iracema Pereira Maciel. A 
pretendente: ZORAIDE DE CÁSSIA DOS PASSOS PRESSI, estado civil viúva, profi ssão 
contadora, nascida em Santa Amélia, PR, no dia 12/03/1965, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Bolivar Américo dos Passos e de Manoela Prieto.

O pretendente: FELIPE ANTÔNIO ASSÊNCIO, estado civil solteiro, profi ssão sacerdote, 
nascido em Colorado do Oeste, RO, no dia 16/08/1996, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edenise Alves Assêncio. A pretendente: GESLE CAR-
DOSO MOTA, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida nesta Capital, Perdizes, 
SP, no dia 28/08/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Ferreira da Mota e de Marilene Cardoso Mota.

O pretendente: ADRIANO GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em Caieiras, SP (Registrado no RCPN do distrito de Perus, Capital), no 
dia 12/06/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmar 
Ribeiro da Silva e de Berenice Gonçalves da Silva. A pretendente: MARTA VIRGINIA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Timbaúba, PE 
(1º distrito), no dia 13/08/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, 
fi lh a de Severino Pedro da Silva Filho e de Maria das Dores da Silva.

O pretendente: LUIGI CEZAR FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técnico, 
nascido nesta Capital, casa Verde- SP, no dia 10/07/1995, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo José Ferreira e de Regiane Cezar Antunes 
Ferreira. A pretendente: DÉBORAH CAVAZOTTI QUINTINO, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de RH, nascida nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 16/04/1998, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Carlos Quintino e de 
Silvana Cavazotti Quintino.

O pretendente: JUSCELINO DE SOUZA VIEIRA, estado civil divorciado, profi ssão em-
preiteiro, nascido em Crisópolis, BA, no dia 20/09/1960, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Celestino de Souza Vieira e de Martinha Maria Vieira. A 
pretendente: ZULEIDE MENDES DE BARROS, estado civil solteira, profi ssão funcionária 
pública aposentada, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia 02/09/1956, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldomiro Mendes de Barros e 
de Leontina Martins de Barros.

O pretendente: FERNANDO ARECO BORELLI, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente de projetos, nascido em São Paulo, SP, no dia 19 /08/1977, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Corrádo Borelli e de Noemia 
Areco. A pretendente: GRACIELE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são consultora empresarial, nascida em Catalão, GO, no dia 29/10/1987, residente 
e domiciliada em Uberlândia, MG, fi lha de Guilair José dos Santos e de Rosely da 
Silva Brandão Santos. Obs.: Cópia do Edital recebido do Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Uberlândia, MG (Sede).

O convivente: ÉDER NAKAMATSU YOKOYAMA, estado civil solteiro, profi ssão 
projetista mecânico, nascido nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia 11/04/1994, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Takeo 
Yokoyama e de Mary Tamiko Nakamatsu Yokoyama. A convivente: JULIA CAMARGO 
LIMA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Guaianases, 
SP, no dia 01/03/1994, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Milton Camargo Lima e de Maria Aparecida Batista Lima. Obs.; Conversão de 
união estável em casamento.

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
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Hoje, a legislação já ga-
rante tratamento pre-
ferencial para pessoas 

acima de 60 anos, pessoas com 
defi ciência, gestantes, lactan-
tes, pessoas com crianças de 
colo e obesos. 

Mas, pelo texto, os idosos 
com mais de 80 anos terão 
prioridade sobre esse grupo. 
O parecer do relator, deputado 
Vilson da Fetaemg (PSB-MG), 
foi pela aprovação do proje-
to do deputado Hélio Costa 
(Republicanos-SC), na forma 
do substitutivo, que prevê 
prioridade especial apenas aos 
maiores de 80 anos, enquanto 
o projeto original estendia esse 
tratamento prioritário também 
às pessoas com defi ciência.

“O atendimento prioritário 
especial se justifi ca para idosos 
maiores de 80 anos justamente 
em razão da fragilidade de sua 
saúde, o que não necessaria-
mente se aplica à pessoa com 
defi ciência”, disse o relator. 
“As doenças crônicas tendem 
a se agravar e a mobilidade 
diminui a partir dos 80 anos”, 
complementou.

Os órgãos da administração 
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Prioridade especial para 
idosos acima de 80 anos

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados aprovou proposta que garante às 
pessoas com mais de 80 anos prioridade especial sobre as demais no atendimento em serviços públicos e privados

Pelo texto, prioridade se daria sobre o grupo já atendido. 

pública, as empresas presta-
doras de serviços públicos, as 
instituições fi nanceiras e os 
estabelecimentos comerciais 
de grande circulação deverão 

assegurar a divulgação, em 
lugar visível, do direito de 
atendimento prioritário espe-
cial aos idosos com mais de 80 
anos, assim como já é feito para 

o atendimento preferencial. A 
proposta segue para análise 
conclusiva da Comissão de 
Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

O Índice Firjan de Gestão 
Fiscal (IFGF) 2019 traçou o pa-
norama fi nanceiro dos municí-
pios brasileiros, seus principais 
desafi os e, segundo a Federação 
das Indústrias do Rio de Janeiro 
(Firjan), mostrou que os núme-
ros apontam a necessidade de 
mudanças previdenciárias em 
nível municipal. O Índice apon-
tou que 17 capitais acumulam 
défi cit de R$ 6,8 bilhões neste 
em aposentadorias. 

O maior rombo foi encontrado 
em São Paulo, que tem a relação 
défi cit previdenciário ante a 
receita corrente líquida de 9,6% 
negativos, e a menor Cuiabá com 
0,5% negativo. Entre as nove 
capitais que estão no azul fi gu-
ram Recife com 0,5% e a maior 
relação em Palmas com 9,9%. O 
grupo tem ainda Belém, Manaus, 
Macapá, Teresina, Porto Velho, 
Rio Branco e Boa Vista

Baseada no levantamento, 
a entidade também propõe 
mudanças na distribuição do 
Fundo de Participação dos Mu-
nicípios (FPM). De acordo com 
o gerente de estudos econômi-
cos da Firjan, Jonathas Goulart, 
seria necessário aproveitar o 
momento em que o país discute 
diversas questões relacionadas 
ao federalismo fi scal, como a 
reforma tributária, para que 
também o FPM fosse debatido.

Na sua visão, não cabe mais 

permanecer com o critério de 
repartição com base no tama-
nho da população do município. 
“A forma utilizada hoje em dia 
faz com que muitos municípios 
não sejam incentivados a arre-
cadar recursos localmente”, 
disse. O modelo atual ainda 
provoca a criação de novos 
municípios que, mesmo não 
tendo capacidade de gerar re-
ceita local, se mantêm com os 
recursos repassados pelo FPM. 

Outra proposta de mudança 
que a Firjan faz é aproveitar a 
reforma administrativa para 
discutir a rigidez dos orçamen-
tos das prefeituras, que direcio-
na verbas para fi ns específi cos 
e acaba dando pouca margem 
para investimentos. Essa dis-
cussão, conforme Jonathas 
Goulart, viria com a reforma 
administrativa. 

“Os municípios hoje em dia 
têm uma realidade totalmente 
diferente. Os recursos humanos 
que o município precisa são di-
ferentes de anos atrás, décadas 
atrás, então, a gente precisa 
entender que para se adequar a 
essa nova realidade econômica e 
social, a gente precisa fazer com 
que os municípios tenham mais 
liberdade na administração do 
seu orçamento e do seu pessoal. 
Então, os municípios precisam 
sim de uma reforma administra-
tiva”, identifi cou (ABr).

Firjan aponta necessidade 
de reforma da Previdência 

para municípios
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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: CLÁUDIO LOPES DE SOUZA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
divorciado, aposentado, natural de Cruz das Palmeiras, SP, no dia (26/07/1952), residente 
e domiciliado em Piracicaba, SP fi lho de Cláudio Lopes de Souza e de Helena Miller de 
Souza. A pretendente: CLÁUDIA MARIA NATALE, de nacionalidade brasileira, divorciada, 
aposentada, natural de São Paulo, SP, no dia (04/03/1963), residente e domiciliada no 
Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Natale e de Eurides Carnesecca Natale.
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