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“Os marxistas 
inteligentes são 
patifes. Os marxistas 
honestos são burros. 
E os inteligentes e 
honestos nunca são 
marxistas”.
José Osvaldo de Meira Penna 
(1917/2017)
Diplomata e escritor brasileiro
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Com as mudanças no 
pacto federativo, po-
derão ser transferidos 

a estados e municípios de R$ 
400 bilhões a R$ 500 bilhões 
nos próximos 15 anos. A infor-
mação foi dada pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes, 
que acompanhou o presidente 
Jair Bolsonaro ao Congresso 
Nacional para a entrega de 
um pacote com três propos-
tas que tratam de reformas 
econômicas que atingem os 
governos locais.

Bolsonaro disse que, após a 
reforma, os recursos deverão 
chegar aonde o povo está, 

Novo pacto federativo 
poderá transferir até
R$ 500 milhões a estados

para políticas públicas em saú-
de, educação, saneamento e 
segurança. “Eles, nos estados 
e municípios, decidirão o que 
fazer melhor do que muito de 
nós, porque eles vivem os pro-
blemas do dia a dia na sua base”, 
disse o presidente. Também 
foram entregues ao presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, a 
PEC dos Gatilhos, de contenção 
dos gastos públicos na União, 
estados e municípios, e a dos 
Fundos, que revê a vinculação 
de receitas com 281 fundos 
públicos em vigor atualmente.

O ministro Paulo Guedes 
explicou que o objetivo é mo-

dernizar o Estado brasileiro 
para fazer as políticas públi-
cas de forma descentralizada, 
garantindo as receitas. “Nós 
vamos garantir fi nanças sólidas 
para a República. Ao mesmo 
tempo, estamos descentrali-
zando recursos para estados e 
municípios de forma a fortale-
cer a federação brasileira. As 
outras dimensões são auxiliares 
como a reforma administrativa, 
como o estado de emergência 
fi scal, como as privatizações”, 
explicou.

“Não se faz descentralização 
dos recursos apenas com a 
vontade do Parlamento, que 

Bolsonaro disse que os recursos deverão chegar aonde o povo está, para políticas públicas

em saúde, educação, saneamento e segurança.

sempre desejou isso, mas o 
fato concreto é que o governo 
compreendeu a mensagem”, 
disse o presidente do Senado, 

Davi Alcolumbre,ao ressaltar 
que a centralização de recursos 
no governo central impediu o 
desenvolvimento de muitas 

regiões do país, especialmente 
do Norte e do Nordeste, mas 
que agora esta é uma bandeira 
do atual governo (ABr).

Melhor atleta do mundo
O velocista brasileiro Alison 

Brendom, de 19 anos, conhecido 
como Piu, é fi nalista ao prêmio de 
Melhor Atleta Sub-20 do Mundo. 
O anúncio foi feito pela Federação 
Internacional de Atletismo. Alison 
concorre com outros quatro atletas 
na categoria de Revelação Mas-
culina, um dos troféus do evento 
Melhores do Atletismo em 2019.  
A cerimônia de premiação será 
realizada no próximo dia 23, no 
Principado de Mônaco.  

Lideranças de oposição ao 
presidente Evo Morales, da 
Bolívia, decidiram radicalizar 
os protestos e paralisar o país. 
Liderados por Luis Fernando 
Camacho, presidente do Co-
mitê Cívico Pró-Santa Cruz, 
os opositores afirmam que 
fecharão serviços públicos 
e fronteiras para bloquear a 
entrada de recursos e forçar a 
renúncia de Morales. Querem 
novas eleições e a saída do 
presidente. Camacho afi rma 
ter o apoio da polícia e das 
Forças Armadas para sustentar 
a paralisação.

Líderanças de oposição e 
do Comitê Nacional de Defe-
sa da Democracia (Conade) 
decidiram “paralisar desde 
à 0h de ontem (5) todas as 
instituições estatais e as fron-
teiras da Bolívia de maneira 

pacífica, mas firme e compro-
metida, com a única ressalva 
de deixar funcionando os 
aeroportos internacionais e 
serviços básicos essenciais e 
emergências médicas”. Uma 
delegação da OEA realiza, 
desde a quinta-feira passada 
(31), uma auditoria na apu-
ração dos votos. 

Ontem foi o 15º dia de pro-
testos no país. As manifesta-
ções começaram no dia 20 de 
outubro, após as eleições que 
deram a vitória em primeiro 
turno a Evo Morales, após 
uma confusa apuração, com 
suspeitas de fraude eleitoral. A 
presidente do Senado, Adriana 
Salvatierra, disse que Camacho 
“está conduzindo uma aventura 
de golpe” e respondeu que o pe-
dido de demissão do presidente 
é irrelevante (ABr).

Manifestantes protestam contra o presidente Evo Morales.

O papa Francisco será home-
nageado com dois selos postais 
por ocasião dos seus 50 anos 
como sacerdote. 

O lançamento será em de-
zembro, no Vaticano. Jorge 
Mario Bergoglio foi ordenado 
em 13 de dezembro de 1969 
pelo então arcebispo de Córdo-
ba, o monsenhor Ramón José 
Castellano.

Tendo em vista a data, o 
Escritório Filatélico e Numis-
mático do Vaticano emitiu dois 

selos postais em homenagem ao 
Papa, nos quais são reprodu-
zidas pinturas do artista Raúl 
Berzosa. 

O selo de 1,10 euros mostra 
a imagem do jovem Francisco 
com a Maria Desatadora dos 
Nós. No fundo, também está 
representado a igreja de San 
José, em Buenos Aires. Já no 
selo de valor de 1,15 euros, 
mostra Bergoglio como Papa 
e a basílica de São Pedro em 
segundo plano (ANSA).

Nomeação de Francisco como sacerdote completará 50 anos.

Estudo realizado pela 
Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo (CNC) 
aponta que as reduções de juros 
poderão gerar um impacto de 
R$ 5,2 bilhões no comércio, 
em um ano.

“A expressiva extensão da 
cadeia produtiva do setor 
tem potencial, inclusive, para 
estimular o comércio através 
da maior procura por bens do 
segmento de móveis e eletro-
domésticos, um dos mais afe-
tados pela recessão”, explica 
Fabio Bentes, economista da 
CNC. Os cortes consecutivos 
nos juros, promovidos pela 
Caixa, deverão proporcionar 
um incremento líquido real 
de 5,8% na concessão de cré-
dito imobiliário, nos próximos 
meses. 

A CNC avalia que, para cada 
corte de um ponto nas taxas de 

CNC levou em conta o nível de atividade econômica, o mercado 

de trabalho, a infl ação, entre outras variáveis.

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, declarou ontem 
(5) que as propostas de refor-
ma apresentadas objetivam 
transformar o Estado brasi-
leiro, conformando um novo 
pacto federativo e criando o 
que chamou de “uma cultura 
de responsabilidade fi scal”. As 
reformas, que  Guedes defi niu 
como “pacotes”, atingem a 
organização do Estado e do 
serviço público; alteram regras 
e obrigações relacionadas ao 
orçamento público e reconfi gu-
ra as formas de repartição de 
recursos entre União, estados 
e municípios.

“O pacto federativo é como 
se fosse um livro com vários 
capítulos. Ele é grande acordo 
político para complementar 
uma transição incompleta. 
Saímos de ordem fechada com 
estado aparelhado para fazer 
infraestrutura e fomos para 
democracia que tem legítimas 
aspirações, mas o meio não é 
efi ciente”, explicou. Destacou 
que o pacto está assentado no 
que chamou de novo “marco 
institucional da responsabili-
dade fi scal”. 

Além do pacto federativo, os 
pacotes anunciados preveem 
alterações profundas na es-

Ministro da Economia,

Paulo Guedes.

Marcelo Camargo/ABr

Kai Pfaff enbach/Reuters
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O Departamento Nacional de 
Infraestrutura (Dnit) lançou 
ontem (5) um programa para 
avaliar a periculosidade das 
rodovias brasileiras e reduzir o 
risco de acidentes. O programa 
foi chamado de BrazilRAP.

“É um método que identifi ca 
os pontos de possíveis acidentes 
e aponta as medidas que devem 
ser executadas para evitar que 
eles ocorram”, disse o diretor 
de Planejamento do órgão, Luiz 
Guilherme Rodrigues de Mello.

O BrazilRAP será implanta-
do em parceria com agências 
governamentais, bancos de 
desenvolvimento, instituições 
de pesquisa, ONGs e indústria, 
tendo a Federação Internacio-
nal de Automobilismo como 
patrocinador. “O programa 
visa tornar o país livre de es-
tradas de alto risco por meio 
da implantação da metodologia 

GovernoEstadoSP/Divulgação

Queda dos juros para compra de imóveis 
terá impacto de R$ 5,2 bilhões no comércio
A nova redução de juros da Caixa para o fi nanciamento de imóveis – a terceira em 2019 –, terá impacto 
positivo no consumo

sos na concessão de crédito 
imobiliário poderá viabilizar, 
por exemplo, a aceleração do 
nível de atividades de serviços 
imobiliários e, principalmente, 
da construção civil – setor que 
lidera as perdas no valor adicio-
nado a preços básicos desde 
o início da recessão (-22% no 
acumulado do período com-
preendido entre o primeiro 
trimestre de 2015 e o segundo 
de 2019). 

Para se chegar a esses nú-
meros, a CNC levou em conta 
o nível de atividade econômica, 
o mercado de trabalho, a in-
fl ação, entre outras variáveis. 
“Consideramos as expectativas 
mais otimistas para a economia 
brasileira colhidas através do 
Focus semanal do Banco Cen-
tral e a forte correlação históri-
ca entre os juros cobrados pela 
Caixa”, esclarece o economista 
da CNC (ABr).

juros do fi nanciamento imobi-
liário, a demanda por crédito 
para aquisição de imóveis novos 
ou usados tende a aumentar 
3,1% em um intervalo de até 
cinco meses. “Essas reduções 
devem impulsionar a busca por 

crédito imobiliário nos próxi-
mos meses, especialmente se 
tal medida for acompanhada 
pelas demais instituições fi nan-
ceiras do País”, complementa 
Bentes. 

A maior demanda por recur-

Oposição na Bolívia quer 
renúncia de Evo Morales

Papa será homenageado 
com dois selos postais

Guedes: reformas visam 
transformar Estado brasileiro

Dnit lança programa para 
redução de riscos nas estradas

IRAP. Depois do levantamento 
da imagem das rodovias, são 
propostas contramedidas para 
correção dos pontos sensíveis 
identifi cados e realizado um 
plano de investimentos para 
implementação das soluções 
propostas”, informou o DNIT.

A metodologia classifica 
as rodovias por estrelas, de 
um a cinco. Entre os fatores 
analisados estão a existência 
de travessias de pedestres e 
calçadas, velocidade de tráfego 
que prevalece na via, rotatórias, 
separação de tráfego por can-
teiro central, via atenuadoras 
de impacto

Segundo o Departamento 
Nacional de Infraestrutura, uma 
das primeiras etapas da imple-
mentação é o levantamento 
da situação dos 55 mil km de 
rodovias no pais, sob a respon-
sabilidade do órgão (ABr).

trutura do serviço público e na 
regra dos servidores. Em caso 
de estado de emergência fi scal 
decretado, haveria limitações 
em pagamentos aos servido-
res, concessão de reajustes,  
progressões automáticas, rees-
truturação de carreiras, novos 
concursos e em verbas indeni-
zatórias. O estado de emergên-
cia fi scal também permitiria aos 
governantes reduzir a jornada 
de servidores públicos em até 
25%, com ajuste corresponden-
te na remuneração. 

Outras alterações, como 
novas formas de contratação, 
estrutura de carreiras e salá-
rios iniciais foram abordados 
por Guedes.“Quem entrar, 
entra com salário mais baixo, 
compatível com a iniciativa 
privada. São trezentas e tantas 
carreiras, vão ser reduzidas 
para 20 a 30. Tem que ter tam-
bém o período de servir para 
ser selecionado”, adiantou. Ele 
acrescentou que a proposta 
vai vetar a fi liação partidária 
de servidores para que seja 
garantida a estabilidade (ABr).

Metodologia é 

adotada em mais 

de cem países.
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Direitos e deveres
Governos e população 

têm deveres e direitos. 

Há um desarranjo geral 

na economia, mas há 

poucos estudos sobre as 

causas reais

Já se percebeu que o aperto 
da situação econômica e o 
aumento da precarização 

tendem a elevar a pressão das 
populações atingidas. Há tan-
tas coisas por fazer, mas não há 
trabalho. A carga tributária é 
alta e em geral mal aproveitada. 
O dinheiro tem que ser canali-
zado para ações que promovam 
a melhora nas condições de 
saneamento e tratamento da 
água, resultando em melhores 
níveis de saúde, educação e 
alimentação nutritiva. 

O dinheiro está sumido, 
pois a atividade de produção é 
fraca. O Brasil manteve cresci-
mento superior a 6% durante 
um bom período, caindo para 
2% e para 1% em 2019. Atos 
de vandalismo geralmente 
agravam a situação. A riqueza 
vem dos recursos naturais, que 
por serem limitados e valiosos, 
mas por cobiça são disputados 
e açambarcados, deixam de 
favorecer a melhora nas con-
dições de vida de grande parte 
da humanidade.

Depois de longa temporada 
de juros abusivos, a prioridade 
atual do setor público são as 
políticas para tornar susten-
tável a dívida inchada. O setor 
privado por si, sem a indústria, 
não tem potência para dinami-
zar a atividade econômica. Ao 
contrário, vai cortando tudo, 
precarizando para sobreviver. 
Para crescer, o país precisa 
manter equilíbrio nas contas 
internas e externas.

A China precisa de alimentos 
e commodities, vamos produzir 
e suprir as necessidades desse 
país. Mas as nossas cidades 
também precisam produzir, 
gerar trabalho, dinamizar as 
atividades, atender as ne-
cessidades internas, ter algo 
para exportar. O equilíbrio nas 
relações econômicas entre os 
povos sempre deve ser busca-
do visando uma existência con-
digna. As políticas de câmbio 
e juros fragilizaram a indústria 
que tem de ser revitalizada. 

O Estado e a classe gover-
nante têm de se organizar e 
fazer o dinheiro arrecadado re-
circular para estimular a ativi-
dade econômica, fomentando a 
melhora geral, coibindo abusos 
do poder estatal e das corpo-
rações, isto é, das pessoas que 
só querem levar vantagem. O 
setor privado precisa se ajustar 
e buscar oportunidades para 
sair do marasmo, oferecendo 
oportunidades para conter o 
crescimento da desigualdade 
na distribuição da renda. 

Num regime de liberdade, 
a circulação do dinheiro tem 
de ser contínua, mantendo a 
produção, o trabalho e o con-
sumo. A economia mundial se 
apresenta com estagnação e 
juros negativos. Qual a causa? 
Está em andamento um pro-
cesso de queda da renda que 
reduz o consumo. Os países da 
América do Sul, e inclusive o 
México, há séculos têm sido 
vítimas de maus governos. A 
democracia se apresenta instá-
vel no mundo todo. Há os que 
acham que a solução é impor 
governo forte com supressão 
da liberdade. 

A falada conspiração pode 
ser um termo de disfarce para 
a rapinagem dos recursos 
naturais e prepotência. Com 
o desequilíbrio econômico 
global e o aumento da preca-
rização, surgem instabilidades; 
a conspiração passa a trabalhar 
para implantar governos fortes 
para que a rapinagem possa 
prosseguir com tranquilidade. 
Há muitas coisas na liberdade e 
responsabilidade que precisam 
ser examinadas seriamente.

A questão dos direitos e 
deveres é simples: veja no trân-
sito, um motorista chega numa 
rotatória de um cruzamento e 
começa fazer o giro; vem um 
cara lá de longe, acelera e quer 
passar na frente. Ele não reco-
nhece seu dever de motorista 
responsável; todos julgam que 
têm direitos e não se ocupam 
dos deveres. Em geral, tanto 
o 1% super rico como os 99% 
restantes não se preocupam 
com seus deveres. Na aspere-
za da atual luta renhida pela 
sobrevivência, tudo está sendo 
desrespeitado.

Os homens dizem: “Seja feita 
a Tua Vontade”, mas só fazem 
a própria. As Leis da Criação, 
ou leis naturais, universais, ou 
cósmicas, conduzem a Energia 
Criadora que a tudo sustenta; 
a sua atuação se dá com toda 
amplitude em todas as di-
mensões, visíveis aos nossos 
olhos ou não. Através delas, o 
livre arbítrio tece os destinos 
individuais e da humanidade 
como um todo. Cada pessoa 
e cada povo recebem de volta 
as consequências de seus atos, 
bons ou maus, incluindo os 
pensamentos, falas e ações. 

As novas gerações precisam 
de bom preparo para a vida, 
ouvir o eu interior e pensar 
com clareza, cientes de que 
a melhora geral depende do 
esforço de cada um.

(*) - Graduado pela FEA/USP, 
coordena os sites (www.library.com.

br) e (www.vidaeaprendizado.com.br). 
É autor de: Nola – o manuscrito que 

abalou o mundo; 2012...e depois?; 
Desenvolvimento Humano; O Homem 

Sábio e os Jovens; e “O segredo de 
Darwin - Uma aventura em busca da 

origem da vida”, entre outros. E-mail: 
bicdutra@library.com.br; Twitter: @

bidutra7.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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Start Pay
@Uma pesquisa do Instituto Locomotiva divulgada em agosto 

passado, indicou a existência no 45 milhões não movimentam 
a conta bancária há mais de seis meses ou optam por não ter conta 
em banco. Em cada três brasileiros, um não possui conta bancá-
ria, apesar de movimentarem mais de R$ 800 bilhões em todos 
os 5.570 municípios brasileiros. De olho nesse segmento, a Start 
Pay chega mais próximo a esse nicho de mercado ao oferecer, por 
meio de aplicativo próprio, operações, realizadas tradicionalmen-
te por bancos, todas as agências lotéricas em todo o país (www.
startpay.com.br).

Dispositivos de armazenamento de proteção de 
dados com novos recursos de resiliência
@A Dell Technologies apresenta os dispositivos PowerProtect 

série DD, a nova geração de soluções de armazenamento de 
proteção de dados, que permitem que as organizações protejam, 
gerenciem e recuperem dados em escala em diferentes ambientes. 
Além disso, a Dell Technologies está anunciando melhorias no Dell 
EMC PowerProtect Cyber Recovery e no Dell EMC PowerProtect 
Software, que oferecerão aos clientes resiliência cibernética e 
suporte para cargas de trabalho nos dispositivos PowerProtect 
série DD (https://www.dellemc.com/pt-br/data-protection/gdpi/
index.htm).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Na Black Friday, você vai comprar 
por necessidade ou impulso?

Confi ra 5 dicas de Flora Victória, especialista em psicologia positiva, antes de ir às compras e fuja das 
tentações

No próximo dia 29, milhares de 
consumidores vão às compras na 
Black Friday. A data virou símbolo 

do varejo nacional e leva milhões de ávidos 
consumidores à caça das promoções. Além 
do forte atrativo publicitário, ela acontece 
pertinho do pagamento do 13º salário e Na-
tal, dois estímulos de peso para quem adora 
gastar. Mas será que você está gastando 
pelas razões certas? Nesta Black Friday, vai 
comprar por necessidade ou consumismo?

De acordo com pesquisa encomendada 
pelo Google à Provokers, a intenção de 
compras online dos consumidores durante 
a Black Friday aumentou 58% em com-
paração ao ano passado. Já a previsão do 
Busca Descontos, idealizador do evento 
no País, é que a edição deste ano deve 
movimentar R$ 3,15 bilhões no comércio 
eletrônico brasileiro - um crescimento de 
21% na comparação com 2018. A projeção 
leva em conta apenas as vendas realizadas 
da meia-noite de quinta até a meia noite 
da sexta-feira.

Mas o que leva as pessoas a comprarem 
tanto em um único dia, como se não hou-
vesse amanhã? Por que é tão difícil resistir 
ao impulso de comprar? Para ambas as 
perguntas é preciso refl etir se o ato de 
consumir é fruto de uma necessidade de 
compra real ou de um subterfúgio às pres-
sões do cotidiano?

A cultura de consumo faz com que as 
pessoas comprem produtos ou serviços 
que, muitas vezes, elas não precisam. Isto 
acontece porque vivemos em sociedade, in-
teragimos com diferentes perfi s de pessoas 
e somos expostos a inúmeros estímulos. Por 
isso, é muito comum ceder ao impulso de 
comprar apenas para se posicionar dentro 
de um grupo ou camada social. Há também 
aqueles que compram na tentativa de 
amenizar frustrações ou dores cotidianas.

Para Flora Victoria, mestre em Psicologia 
Positiva Aplicada pela Universidade da Pen-
silvânia e presidente da SBCoaching, o “ato 
de comprar proporciona uma breve sensação 
de felicidade e bem-estar. O problema é que, 
uma vez satisfeito, o desejo de consumo é 
rapidamente substituído por outro, fazendo 
com que a busca pelo prazer no consumo 
represente uma satisfação substitutiva”.

A especialista em psicologia positiva 
lembra uma refl exão de Freud, que já di-
zia:  ao considerar as imposições da vida, 
a pessoa busca a saída do mal-estar pelas 
medidas paliativas na tentativa de amenizar 

o sofrimento. “Ou seja, o indivíduo enxerga 
essas medidas como saídas aparentemente 
mais fáceis para sanar um problema, ao 
invés de encarar e enfrentar a realidade”, 
esclarece Flora.

O problema pode estar na sua ideia 

de bem-estar

Sabe aquela sensação de 'não estou 
triste, mas também não estou feliz’? O 
bem-estar é mais que a ausência de estados 
psicológicos negativos; ele é diretamente 
infl uenciado por perspectivas subjetivas, 
por metas sem alinhamento com seus 
propósitos, com o que lhe motiva e lhe traz 
satisfação. "Sem saber, a pessoa acaba se 
autossabotando. Sua busca pelo bem-estar 
pleno, inevitavelmente, fracassa, porque 
ela deixa de atender suas necessidades 
e desejos enquanto indivíduo", salienta 
Flora Victoria.

O bem-estar subjetivo decorre da satis-
fação nos diversos domínios da existência. 
Ele está relacionado com a avaliação 
cognitiva e emocional que uma pessoa 
faz sobre sua vida. Indivíduos com forte 
bem-estar subjetivo costumam considerar 
agradável e recompensadora a vida que 
têm. Eles mantêm relações mutuamente 
satisfatórias, veem sentido em suas ativi-
dades e têm um senso de controle sobre 
o que vivem.

Como fugir das tentações?

O varejo sabe explorar os impulsos dos 
consumidores ligados à necessidade de 
gratifi cação instantânea. Mas, segundo 
Flora Victoria, é possível evitar a compra 
por impulso fazendo algumas refl exões:

1 – Eu realmente preciso disso? 

Antes de ir às compras, dê uma olhada em 
suas roupas, sapatos, bolsas, acessórios, 
pois é grande a chance de encontrar itens 
guardados que nunca foram usados. Se 

Proteste

após essa análise chegou à conclusão de 
que precisa do produto, vá em frente. Se 
não, que tal guardar o dinheiro?

2 – Qual o meu estado emocional? 
Evite comprar quando estiver triste, depri-
mido ou bravo. As emoções impulsionam 
o consumismo e, neste caso, existem dois 
tipos de compra por impulso: aquela em 
que você compra algo que queria, mas 
que talvez não fosse comprar naquele 
momento, e aquela em que acaba levando 
algo que não queria e não precisava pelo 
simples ato de comprar.

3 – Mas se eu não comprar agora vou 

perder a oferta do ano! Promoções com 
grandes margens de desconto são altamen-
te sedutoras. Neste caso, faça sempre duas 
perguntas: “eu preciso disso?” e “vou usar 
isso?”. Lembre-se que, por melhor que seja 
a promoção, a melhor decisão é não gastar 
com uma compra desnecessária e que vai 
gerar frustração e prejuízo depois.

4 – Minha amiga adora comprar assim 

como eu! Evite os amigos compradores, 
principalmente os consumistas, que cer-
tamente vão tornar fácil o processo de 
convencimento de que você deve comprar 
tal produto a todo custo. Se você precisa 
ir às compras, procure a companhia de 
pessoas mais centradas e que tenham 
controle sobre os seus impulsos de compra. 
Esse é o perfi l de companhia ideal para te 
ajudar a decidir o que é importante ou não 
comprar naquele momento.

5 – Cabe no meu orçamento? A falta 
de equilíbrio fi nanceiro associada a impul-
sividade consumista, geralmente, leva ao 
gasto por impulso, agravando o endivida-
mento pessoal ou familiar. Se o orçamento 
permite, avalie o que realmente precisa e 
compre com cautela. Caso contrário, res-
pire fundo e não ceda à tentação.

Com a possibilidade de transformar 
dados em inteligência, muitas empresas 
estão adotando a ferramenta de Análise 
de Modos de Falhas e Efeitos - FMEA 
(Failure Mode and Effect Analysis) como 
principal estratégia de manutenção de 
ativos. Essa tecnologia é qualitativa e 
associada a um estudo da análise de 
probabilidade de falhas em um determi-
nado ativo, transforma as informações 
em dados quantitativos, usados em ações 
de melhoria contínua.

Aplicado inicialmente na área militar 
norte-americana, no fi nal dos anos 1940, 
e depois adotado pela NASA, o FMEA 
ganhou espaço nas empresas pela mon-
tadora Ford e, hoje, diversos segmentos 
da indústria fazem uso dessa ferramenta, 
envolvendo equipes multidisciplinares, 
com técnicos e engenheiros de manu-
tenção, operação, segurança e meio 
ambiente, alinhados às defi nições de 
funções e padrões de desempenho es-
perados pelo ativo em análise.

Sem o uso de tecnologias para aplica-
ção destes dados, essas informações não 
geram inteligência. Entretanto, a partir 
do momento em que o gestor passa a ter 

controle do processo de engenharia de 
manutenção, com soluções para moni-
toramento de condição, planejamento e 
programação de ordens de manutenção, 
todas as informações recolhidas nos pro-
cessos de FMEA ganham sentido, iden-
tifi cando potenciais falhas que podem 
ocorrer em qualquer etapa do processo 
industrial e determinando o provável 
efeito de cada uma das falhas sobre as 
outras, até a entrega do produto fi nal.

Assim, equipes de gestão de manu-
tenção ganham a capacidade de analisar 
proativamente as possíveis falhas que 
podem ocorrer em componentes e ana-
lisar os efeitos sobre a função de todo o 
conjunto, reunindo dados históricos da 
condição do ativo e de revisões e também 

automatizando a gestão da execução 
da manutenção, que gera a constante 
atualização destas informações.

Essa multidisciplinaridade da equipe 
contribui para que as decisões tomadas 
englobem todas as áreas que podem ser 
afetadas por possíveis falhas. O principal 
é contar com tecnologias que suportem 
a análise de dados, que são a resposta 
para evoluir rumo ao próximo nível 
em inteligência e gestão estratégica, 
garantindo o melhor uso dos recursos 
por meio de capacidades de manutenção 
preditivas. 

Com uma solução de gestão de ativos 
única e integrada a todo o ambiente 
tecnológico da empresa, capaz de con-
textualizar o histórico de informações 
de todos os departamentos e analisar 
as funções e potenciais falhas de um 
equipamento, é possível desenvolver 
um planejamento de manutenção que 
garanta a efi ciência de toda a operação, 
com uma estratégia de gestão de ativos 
tecnicamente viável e com melhor custo-
-benefício.

(Fonte: Fábio Vieira, responsável pelos produtos de 
Gestão de Ativos da Atech)

A importância do uso de tecnologias de 
análise de dados no FMEA
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escritórios de São Paulo, Araraquara, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
A companhia, que ultrapassou faturamento global de US$ 11 bilhões 
no último ano fi scal, prevê crescer 30% no Brasil nos próximos anos. 
Para suportar essa estratégia, a empresa pretende reforçar seu time 
interno com a contratação de profi ssionais que unam conhecimen-
tos técnicos a capacidade de análises críticas com base em dados e 
expertise no desenvolvimento de tecnologias de ponta.  Mais infor-
mações pelo link: (http://www.linkedin.com/jobs/search/?f_C=1283&f_
L=br%3A0&locationId=OTHERS.worldwide). 

E - Imersão em Empreendedorismo
Desta sexta-feira (8) até o domingo (10), acontece no São Paulo Expo 
o Summit de Empreendedorismo Instituto Êxito – Facing the Giants, 
maior evento sobre empreendedorismo, criatividade e inovação do Brasil. 
Durante os três dias de evento, o público poderá acompanhar talks de 
35 palestrantes, com grandes nomes do empreendedorismo nacional. 
O Summit acontece dentro do Welcome Tomorrow – evento que reúne 
startups e grandes empresas de inovação e tecnologia e que é referência 
em mobilidade na América Latina, que discute mobilidade, tecnologia e o 
futuro da humanidade. Outras informações: (www.summitexito.com.br).

F - Live Marketing
O Ampro Live Experience – 4º Congresso Brasileiro de Live Marketing, 
marcado para o próximo dia 11 (segunda-feira), no Palácio Tangará, reúne 
importantes nomes ligados ao empreendedorismo no painel “Menos30 
Fest_Festival”. O conteúdo, organizado pela Globo, vai tratar sobre o 
festival de empreendedorismo e inovação que fomenta o protagonismo 
do jovem. O foco do painel será promover uma discussão sobre o pú-
blico jovem e sua relação com o consumo. Qual o papel de uma marca 
no contexto social onde está inserida?  Essa e outras perguntas estarão 
em debate na mesa. O evento é considerado um dos mais relevantes 
encontros dos players do mercado do Live Marketing brasileiro. Mais 
informações: (www.ampro.com.br).

G - Fashion Week 
Entre os próximos dias 16 e 18, no espaço da Unibes Cultural, acontece 
a 3º edição do Brasil Eco Fashion Week (BEFW), tido como o maior 

A - Cultura Jazzística
No próximo dia 20, quarta-feira, feriado do Dia da Consciência Negra, 
das 14h até às 21h, acontece a 3ª edição do Jazz FR/BR, com atrações 
no palco do Teatro Aliança Francesa, na Rua General Jardim. Além dos 
shows, comidas, feira de livros e vinis contribuem para difundir a cultura 
jazzística, seja de modo direto ou por meio das várias vertentes do gênero. 
A entrada é gratuita e os ingressos para os shows devem ser retirados 
uma hora antes do início de cada apresentação.  Na programação estão 
DJ - Odara Kadieji, Quartabê, Trio Panossian, Fabio Peron Quarteto, 
além de bandas de rua que foram escolhidas por meio de um edital.

B - Serviços Financeiros
No próximo dia 28, das 8h30 às 18h30, no Teatro CIEE, a Associação 
Brasileira de Bancos realiza o Congresso de Inovação em Serviços 
Financeiros - open banking e pagamentos instantâneos. O objetivo é 
compartilhar diversas visões e experiências sobre o tema para que o 
sistema fi nanceiro evolua em um ambiente ainda mais inclusivo. Entre 
os palestrantes: Guga Stocco, da GR1D; Mariana Cunha e Melo, do 
Nubank; In Hsieh, da Chinnovation; Thiago Guimaraes, head de Digital 
Finance na Stefanini; Rodrigo Furiato,  do Mercado Pago, entre outros 
Mais informações em: (http://www.abbc.org.br/cisf/). 

C - Desafi os e Expectativas
Na próxima terça-feira (12), das 8h às 13h, no Renaissance São Paulo 
Hotel (Al. Santos, 2233), no 14º Seminário Internacional (Siac),  a As-
sociação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investi-
mento (Acrefi ) debate o tema ‘‘Brasil: Avanços, Desafi os e Expectativas’. 
Participação: Banco Central (BC), Michel Bush (CEO Global do Great 
Place to Work), José Roberto Mendonça de Barros (MB Associados), 
Emy Shayo Cherman (J.P Morgan), Fernando Schuler (Cientista Político 
- Columbia University), Viviane Varandas (Kantar Insights) e convidados. 
Mais informações: (www.siac.org.br).

D - Serviços Digitais
A Infosys, líder global em serviços digitais com presença em mais de 45 
países, acaba de anunciar a abertura de 80 vagas de emprego para os 

encontro de moda e sustentabilidade da América Latina. Contará com 
70 palestras, talks e ofi cinas práticas. Debates sobre como a indústria da 
moda pode implementar melhores soluções em toda a cadeia produtiva, 
abordando temas transversais como “Moda, identidade e fl oresta em pé”, 
a ser tratado em painel com a presença da ex-senadora Marina Silva, 
e “Cálculo de Emissões de Carbono para a Moda”, a ser oferecido pela 
agência Way Carbon. Mais informações: (www.befw.com.br). 

H - Festival da Criatividade
A economia criativa, que despontou em épocas de crise, se fortaleceu 
com novos profi ssionais e tecnologias que viram no mercado tradicio-
nal poucas oportunidades de crescimento. De olho nesse público, o 
Festival Internacional de Criatividade Pixel Show 2019 – 15ª Edição, 
que acontece nos dias 29 e 30 de novembro e 1 de dezembro, no Pro 
Magno, preparou novas atrações: criativos que buscam oportunidade 
de trabalho formal podem conhecer e conversar com recrutadores de 
empresas; artistas  vão expor seus trabalhos em busca de novos negó-
cios, vendas e exposição; projetos de realidade virtual e experiências 
imersivas para novas possibilidade de negócios e atrações. Saiba mais 
em: (https://pixelshow.co/).

I - Dispositivos Móveis  
Um estudo publicado em maio pela Orbis Research aponta que o mercado 
de gerenciamento de dispositivos móveis (em inglês, MDM: mobile device 
management), deve crescer a uma taxa anual de 23% até 2023, atingin-
do uma receita global de quase US$ 8 bilhões. Este mercado aquecido 
também tem sido percebido no Brasil, onde a Pulsus (https://pulsus.
mobi/) é referência no segmento. Criada em 2016 em Porto Alegre, a 
empresa já emitiu 90 mil licenças de sua solução, e prevê chegar a 100 
mil nos próximos meses. Entre os mais de 500 clientes estão grandes 
companhias, como Marilan, Braspress, G4S e Ambev, além de entidades 
como o Greenpeace.

J - Parceria Estratégica
A GOL Linhas Aéreas Inteligentes e o Grupo Air France KLM prorroga-
ram a parceria estratégica entre as empresas por mais cinco anos. Esta 
aliança reforça a colaboração e a sinergia de negócios, com o propósito 
de oferecer a melhor experiência aos seus Clientes. Atualmente a 
parceria cobre mais de 99% da demanda entre Brasil e Europa – sendo 
que um em cada quatro passageiros que viajam pela Air France KLM 
utilizam a conexão pela GOL. No total, mais de um milhão de Clientes 
já foram transportados em conjunto nos últimos cinco anos. O acordo 
de codeshare abrange 18 países, incluindo 66 cidades na Europa e mais 
de 30 no Brasil.

escritórios de São Paulo, Araraquara, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. 
A companhia, que ultrapassou faturamento global de US$ 11 bilhões 
no último ano fiscal prevê crescer 30% no Brasil nos próximos anos

A - Cultura Jazzística
No próximo dia 20, quarta-feira, feriado do Dia da Consciência Negra,

Empreendedorismo 
é para todos

Todo mundo tem que 

ser empreendedor, o que 

não signifi ca ser o dono 

do negócio

Quando eu tinha 19 anos, 
fui fazer uma entrevista 
num banco de investi-

mento, época longínqua em 
que nem TV a cabo existia 
ainda. Num determinado 
momento o entrevistador me 
perguntou se eu era empre-
endedor. 

Lógico que saindo da ado-
lescência, em um período 
onde informação era um bem 
escasso e o termo empreende-
dor era quase desconhecido ou 
confundido com “empresário”, 
minha humilde e quase estú-
pida resposta foi: “ainda não, 
mas no futuro acho que vou 
querer ser”. 

E olha que aos 16 anos já 
tinha aberto uma marca de 
camisetas e de calças de mo-
letom “silkada” com um amigo, 
que até tiveram algumas boas 
vendas entre os coleguinhas 
da escola. Hoje, todo jovem diz 
que quer ser empreendedor. 
Na assepsia da palavra, em-
preendedor seria o sujeito que 
abre um negócio. Pelo menos 
é assim que 99% das pessoas 
pensam atualmente.

Mas quem estava certo 
mesmo era o sujeito que me 
entrevistou algumas décadas 
atrás. Todo mundo tem que ser 
empreendedor, o que não signi-
fi ca ser o dono do negócio (ter 
ações), nem ser o presidente 
da empresa, muito menos ser 
o mandachuva que sabe tudo.

Ser empreendedor é ter pen-
samento de dono, e não precisa 
ser dono da empresa, pode ser 
dono só do seu pedaço. 

A pessoa que serve o café 
pode ser empreendedora, ela 
pode pensar a melhor forma de 
servir o café para uma visita, 
estar sempre com um sorriso, 
saber a hora de repor, ou mes-
mo a hora de não aparecer.

Costumo dizer que uma 

empresa não começa no pre-
sidente, mas na recepcionista 
(que está rareando cada vez 
mais). É ela o primeiro contato 
com quem visita a sua empresa, 
ela que vai receber e colocar 
a pessoa na sala de reunião. 

Tem duas formas de fazer 
isso: uma protocolar e outra 
fazendo a pessoa se sentir re-
almente bem recebida. Quem 
tem espírito empreendedor, 
sempre vai querer fazer da me-
lhor maneira. Da mesma forma, 
a turma de atendimento, pro-
duto, marketing, tecnologia, 
fi nanças e todas as outras áreas 
de uma companhia.

Dois bons exemplos são as 
áreas de tecnologia e fi nanças, 
que muitas vezes não são o core 
das empresas, mas que dei-
xam um legado que faz muita 
diferença no longo prazo. Em 
ambas é possível fazer algo que 
funcione para amanhã, mas 
que  pode quebrar em dois ou 
três anos. E isso gera uma série 
de problemas, retrabalho, tira 
o foco e atrapalha muito o an-
damento de qualquer empresa. 

Se o time que está tocando 
essas áreas tiver a pegada em-
preendedora, pensará sempre 
no futuro da empresa e em 
como pode ajudar os seus 
companheiros. Por outro lado, 
tem as pessoas que não estão 
nem aí e só querem se livrar do 
trabalho e passar para frente. 
Empreendedorismo não é 
necessariamente nato, mas 
pode ser ensinado. Não tenho 
a menor dúvida disso.

Ser empreendedor não é 
necessariamente ser empre-
sário, mas definitivamente 
ser e se sentir dono do que 
está fazendo. Construa uma 
empresa de donos, não de 
funcionários. Isso vale para o 
presidente da empresa e para 
a pessoa que serve café. Aliás, 
eu mesmo sirvo muitos cafés 
para as visitas, e sempre com 
o maior prazer.

(*) - É CEO da Auti Books
(www.autibooks.com).

Claudio Gandelman (*) 

Entre os que disseram 
que vão investir, 54% 
mencionaram que a 

fi nalidade será o aumento das 
vendas. Outros 35% buscam 
atender ao crescimento da 
demanda e 23% adaptar o ne-
gócio a uma nova tecnologia. 
Para isso, os recursos devem 
ser direcionados a compra 
de máquinas e equipamentos 
(30%), ampliação dos estoques 
(25%), divulgação em mídia e 
propaganda (21%) e reforma 
da empresa (19%). Quanto 
à origem dos investimentos, 
a maioria vai usar capital 
próprio, recursos guardados 
(56%), e 9% deve optar pela 
venda de algum bem e 20% 
mencionam recorrer a emprés-
timos em banco ou fi nanceiras.

A fi nalidade do investimento será o aumento das vendas.

Pedidos 
de falência 

caíram 30,3% 
em outubro
Os pedidos de falência 

caíram 30,3% em relação a 
setembro, segundo dados 
com abrangência nacional 
da Boa Vista. Já as falên-
cias decretadas recuaram 
18,6% na variação mensal, 
enquanto os pedidos de 
recuperação judicial e recu-
perações judiciais deferidas 
aumentaram 75% e 69,3%, 
respectivamente. 

No acumulado em 12 me-
ses (novembro de 2018 até 
outubro de 2019 em relação 
aos 12 meses anteriores), 
os pedidos de recuperação 
ainda recuam (-5,4%). Man-
tida a base de comparação, 
também diminuíram os 
pedidos de falência (-3%) 
e as falências decretadas 
(-8,1%). Por outro lado, 
as recuperações judiciais 
deferidas aumentaram 3,6% 
após sete meses no campo 
negativo.

De acordo com os re-
sultados acumulados em 
12 meses, portanto, ainda 
se observa a continuidade 
da tendência de queda 
nos pedidos de falência e 
recuperação judicial. Esse 
movimento está atrelado 
à melhora nas condições 
econômicas desde 2017, que 
permitiu às empresas apre-
sentarem sinais mais sólidos 
nos indicadores de solvência 
(AI/BoaVistaSCPC).

O Índice de Preços ao Pro-
dutor (IPP) fi cou em 0,45%, 
em setembro. Calculado pelo 
Instituto Brasileiro de Geogra-
fi a e Estatística (IBGE), o IPP, 
divulgado hoje (5), registrou 
queda de 0,99% nos últimos 
12 meses. No acumulado do 
ano, está em 2,94%. A maior 
variação fi cou por conta da 
indústria extrativa, com  queda 

de 10,48%. 
O refi no de petróleo e produ-

tos de álcool registrou variação 
de 3,64%. Outros destaques são 
os equipamentos de transporte 
(1,85%) e fumo (1,69%). Em 
setembro, os preços dos ali-
mentos na indústria, segundo o 
IBGE, variaram 1,06%. Carnes, 
óleo de soja e açúcar tiveram a 
maior infl uência no IPP (ABr).  

As inscrições para agências de viagens bra-
sileiras receberem turistas chineses começou 
ontem (5), segundo informações do Ministério 
do Turismo (MTur). A seleção, que vai até o dia 
13 de dezembro, é uma exigência do governo do 
país asiático e pode ser feita no site do ministé-
rio. Para concorrer, as agências deverão estar 
regularizadas no CadasTur.

O Ministério do Turismo é o único órgão res-
ponsável pela seleção. Em 2018, 59 agências 
de turismo e receptivos foram habilitadas para 

atender a turistas chineses. Segundo o ministro 
do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, o turista 
chinês é o que mais viaja pelo mundo, e o Brasil 
precisa receber mais visitantes do país. 

“Precisamos aprimorar os nossos serviços para 
despertar cada vez mais o interesse deles pelo 
destino Brasil. Essa chamada pública vem para 
isso, para tornar a experiência desses visitantes 
inesquecível”, afi rmou. O resultado será publi-
cado no dia 20 de dezembro, no Diário Ofi cial 
da União (DOU) e no site do ministério (ABr).

O Copom do Banco Central 
(BC) estima que a economia 
deve ter apresentado cresci-
mento no terceiro trimestre 
e pode acelerar nos períodos 
seguintes. É o que diz a ata 
da última reunião, divulgada 
ontem (5), em Brasília. Para 
o Copom, o ritmo de cresci-
mento da economia, excluídos 
efeitos de estímulos temporá-
rios, será gradual. 

“O comitê estima que o PIB 
deve ter apresentado cresci-
mento no terceiro trimestre. 
Os trimestres seguintes de-
vem apresentar alguma acele-
ração, que deve ser reforçada 
pelos estímulos decorrentes 
da liberação de recursos do 
FGTS e PIS-Pasep com im-
pacto mais concentrado no 
último trimestre de 2019”, 
explicou a ata.

Na ata, o Copom destacou 
a “relevância da aprovação 
da reforma da Previdência”, 
mas reforçou a “importância 

O Copom deve voltar a cortar a taxa Selic em 0,5 ponto 

percentual em dezembro.
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Quatro em cada dez pequenos 
empresários pretendem investir

Em cada dez micro e pequenos empresários (MPEs) que atuam no varejo e setor de serviços, quatro 
(40%) pretendem investir em seus negócios nos próximos três meses

recentemente e aguardam 
retorno. Já 11% afi rmaram não 
dispor de recursos ou mesmo 
de crédito.

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pelli-
zzaro Junior, a perspectiva de 
aceleração da atividade eco-
nômica deve criar um cenário 
ainda mais propício para os 
investimentos. “Apesar de ser 
um dos motores da lenta reto-
mada, o investimento ainda se 
encontra em patamares baixos, 
representando algo em torno 
de 15% do PIB. Existe espaço 
para o investimento crescer, 
tão logo a capacidade ociosa 
seja eliminada. Quando isso 
começar a ocorrer, os juros 
baixos deverão contribuir” (AI/
CNDL/SPCBrasil).

Considerando os empresá-
rios que não pretendem inves-
tir, a maioria justifi ca dizendo 
que não vê necessidade (44%) 

ou relata a percepção de que 
o país ainda não saiu da crise 
(28%). Há ainda 26% de en-
trevistados que já investiram 

Copom espera crescimento da 
economia no terceiro trimestre

da continuidade do processo de 
reformas e ajustes que gerem 
sustentabilidade da trajetória 
fi scal”. Para o Copom, as pro-
jeções de infl ação estão em 
“níveis confortáveis”. 

Na ata, o comitê sinalizou 
que deve voltar a cortar a taxa 
Selic em 0,5 ponto percentual 
em dezembro. 

Sobre novos ajustes, a partir 
de 2020, “os membros do Co-

pom decidiram reforçar que o 
atual estágio do ciclo econô-
mico, recomenda cautela em 
eventuais novos ajustes no 
grau de estímulo”. Também, 
enfatiza que os próximos 
passos da política monetária 
continuarão dependendo da 
evolução da atividade econô-
mica, do balanço de riscos e 
das projeções e expectativas 
de infl ação”, fi nalizou (ABr).

Índice de Preços ao 
Produtor fi cou em 0,45%

Credenciamento para agências 
receberem turistas chineses
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O enigma chileno
Em 1990, 70% das 

famílias vivia em 

condições de pobreza. 

Atualmente essa cifra 

caiu para somente 8,6% 

do total

Havendo vivido duran-
te 17 anos no Chile, 
me causou bastante 

estranheza, assim como em 
grande parte de sua popula-
ção, a força e a violência dos 
protestos ocorridos durante os 
últimos dias, que motivaram o 
Presidente Sebastián Piñera a 
decretar estado de emergên-
cia, com toque de recolher não 
somente na capital, Santiago, 
como em outras cidades im-
portantes. 

O país andino é, sem sombra 
de dúvida, o mais desenvolvido 
da América Latina, com uma 
renda por habitante de quase 
US$ 26.000, quando se corrige 
pela fl utuação do câmbio e pelo 
custo de vida, bastante supe-
rior à registrada para o Brasil e 
para o restante do continente. 
Seu êxito econômico se deve 
ao conjunto de reformas es-
truturais, de cunho liberal, 
realizadas durante a ditadura 
militar, que implementou um 
modelo de crescimento base-
ado no setor exportador. 

De fato, o Chile ocupa o 13º 
lugar, entre 162 países, do Ín-
dice de Liberdade Econômica 
divulgado pelo Fraser Institu-
te, recebendo a mesma nota 
da Dinamarca. A pontuação 
do país é disparada a melhor 
da América Latina e muito à 
frente de países vizinhos como 
o Uruguai (70º lugar), Brasil 
(120º lugar) e Argentina (146º 
lugar). Esse resultado sinaliza 
que neste país existe ambiente 
propício para que o setor pri-
vado possa empreender, criar 
empregos e gerar inovações, 
sem que a presença do Estado 
apareça como entrave impor-
tante à livre iniciativa. 

Suas perspectivas de cres-
cimento econômico para este 
ano e para o próximo são igual-
mente superiores, alcançando 
a 2,5%, e 3,0%, respectivamen-
te. O desemprego permanece 
baixo, apesar da grande onda 
de imigrantes que o País rece-
beu nos últimos anos, e que fo-
ram responsáveis pela redução 
dos salários, e a infl ação está 
quase zerada. Com relação à 
pobreza e à desigualdade so-
cial, os números também são 
eloquentes. 

Em 1990, 70% das famílias 
vivia em condições de pobre-
za, enquanto atualmente essa 
cifra caiu para somente 8,6% 
do total. Segundo o coefi ciente 
de Gini, o grau de desigualda-
de da distribuição da renda 
também se reduziu durante 
igual período, de 0,57 para 
0,46. Ou seja, a desigualdade, 
ao contrário do que tem sido 
afi rmado, continua diminuindo 
para uma população que, ade-
mais, apresente 96% de taxa 
de alfabetização. 

Essa redução da desigual-
dade também foi uma decor-
rência da implementação do 
mesmo modelo econômico 
liberal, que foi pioneiro na 
focalização do gasto social, 
permitindo que os frutos do 
crescimento pudessem aliviar 
a situação de pobreza e de falta 
de inclusão social para aqueles 

realmente necessitados. 
Evidentemente, ainda per-

siste elevado nível de desi-
gualdade, muito superior à 
registrada nos demais países 
da OCDE, grupo ao qual o Chile 
também faz parte, porém em 
grau muito menor aos demais 
países latino-americanos e 
aos emergentes em geral. O 
que dizer do Brasil, em que 
milhões de pessoas ganham o 
equivalente a R$ 413 por mês! 

É certo que nos últimos 
cinco anos seu PIB apresentou 
crescimento pífi o, fruto de uma 
reforma tributária realizada 
durante o governo de Michelle 
Bachelet, que praticamente 
destruiu a microempresa, 
contribuindo para frustrar as 
expectativas de grande parte 
da população, ao “jogar” no de-
semprego e na informalidade 
mão de obra qualifi cada. 

A sensação de aperto fi-
nanceiro decorrente tem sido 
acirrada pelos níveis baixos 
das aposentadorias e pelas 
elevações das tarifas elétricas, 
da água e do metrô, sendo 
esta última o “estopim” da 
crise. Porém, em perspectiva, 
o reajuste da tarifa de metrô, 
cancelado posteriormente por 
Piñera, alcançaria a apenas 4%, 
e as demais elevações de tarifas 
foram inferiores aos aumentos 
do salário mínimo. 

O governo atual enviou 
anteriormente projetos para 
o Congresso, com o objetivo 
de reverter essa malfadada 
reforma tributária e promover 
um reajuste imediato nas pen-
sões, porém, em ambos casos, 
a maioria de centro-esquerda 
rejeitou as duas iniciativas. 

Em síntese, a situação eco-
nômica do Chile não justifi ca 
tamanho descontentamento 
de uma população que, apesar 
de enfrentar o problema de 
baixa mobilidade social, fruto 
entre outros fatores de uma 
colonização espanhola exclu-
dente em relação à população 
aborígene, apresenta qualida-
de de vida muito superior aos 
demais países da região. 

Os incêndios sequencias da 
metade das estações de metrô 
da cidade de Santiago e de pon-
tos centrais de abastecimento 
de supermercados, inclusive 
utilizando elementos para ace-
lerar o processo de combustão, 
parecem indicar que houve 
planejando em grande parte 
das ações, capaz de capitalizar 
o descontentamento popular, 
e aproveitar-se das manifes-
tações inicialmente pacífi cas, 
para instaurar o caos. 

Esperamos que Sebastián 
Piñera seja capaz de restabele-
cer a ordem pública e a paz no 
Chile, vencendo esse “inimigo 
sem rosto”, cujo objetivo é 
desestabilizar não somente 
seu governo, como também 
as instituições em geral. Nes-
se mesmo contexto, também 
que não se caia na tentação 
populista de oferecer soluções 
“fáceis”, tais como, por exem-
plo, congelamentos de preços 
e tarifas, propostos por alguns, 
que iriam contra a liberdade 
econômica e, portanto, con-
tra a própria recuperação da 
capacidade de crescimento 
da renda das famílias chilenas. 

(*) - É pesquisador do Centro 
Mackenzie de Liberdade Econômica, 

doutor em Economia e pós-doutor
em História Econômica. 

Ulisses Ruiz de Gamboa (*)

Os senadores do MDB 
Eduardo Braga (AM) e Renan 
Calheiros (AL) foram intima-
dos a prestar esclarecimentos 
à Polícia Federal na manhã de 
ontem (5). Em nota divulga-
da pela defesa de Eduardo 
Braga, os advogados José 
Alberto Simonetti e Fabiano 
Silveira esclareceram que o 
parlamentar recebeu uma 
solicitação do delegado Ber-
nardo Amaral para prestar 
esclarecimentos no inquérito 
4707 (STF) e que o senador 
já fez contato para ajustar a 
data do depoimento.

“O senador sempre se 
colocou à disposição para co-
laborar com qualquer inves-
tigação”, ressaltou a defesa 
do parlamentar. “Nenhuma 
medida de busca e apreensão 
foi realizada na residência ou 
em qualquer outro endereço 
do senador Eduardo Braga”, 
garantiram os advogados. 
Já a assessoria de imprensa 
do senador Renan Calheiros 

Os senadores Eduardo Braga e Renan Calheiros.

Instituições de pesquisa e universidades públicas 
terão uma ferramenta para atrair investimentos 
privados. O Ministério da Ciência e Tecnologia, 
anunciou onbtem (5), as regras para a criação de 
fundos patrimoniais e endowments para ciência, 
tecnologia e inovação. Os endowments são uma 
modalidade de fi nanciamento com fundos de ca-
ráter permanente. 

Esses fundos têm recursos fi xos e são gerenciados 
como fundos de investimento, com rendimentos 
aplicados à área de fomento. Segundo o ministério, 
os fundos devem preservar seu valor, gerar receita 
e constituir uma fonte regular e estável de recursos 

de fomento. O ministério acrescentou que os fundos 
reduzem os riscos de impactos por possíveis diminui-
ções na arrecadação do governo.

O ministério acrescenta que as universidades públi-
cas e os institutos de pesquisas vinculados ao órgão 
terão maior autonomia fi nanceira e sustentabilidade 
para suas atividades no longo prazo. É a primeira 
iniciativa do governo para implementar no Brasil a 
modalidade, já usada em outros países. No último dia 
29, foi publicada a portaria nº 5.918 no Diário Ofi cial 
da União com as regras de criação dos fundos. Desde 
então, sete instituições já apresentaram qualifi cação 
para criar os fundos de endowments (ABr).

Extinção de municípios 
com difi culdade de 
arrecadação

Municípios com menos de 5 mil 
habitantes e arrecadação própria 
inferior a 10% da receita total 
serão incorporados pelo muni-
cípio vizinho. O ponto consta da 
proposta do Pacto Federativo, 
enviada ontem (5) pelo governo 
ao Senado. Segundo o secretário 
especial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues, 1.254 municípios 
atendem às duas condições 
(poucos habitantes e baixa 
arrecadação). A incorporação 
valerá a partir de 2026, e caberá 
a uma lei complementar defi nir 
qual município vizinho absorverá 
a prefeitura defi citária.

A proposta também estende 
as regras da execução do Orça-
mento federal aos estados e mu-
nicípios. A regra de ouro (teto de 
endividamento público) e o teto 
de gastos seriam estendidos aos 
governos locais. As prefeituras e 
os governos estaduais também 
poderão contingenciar (bloque-
ar) parte dos Orçamentos dos 
Poderes Legislativo, Judiciário 
e do MP locais. 

Segundo o Ministério da Eco-
nomia, a proposta acabará com a 
disputa judicial em torno da Lei 
Kandir, ao estender a transfe-
rência de royalties e participação 
especial do petróleo para todos 
os estados e municípios. Hoje, os 
estados negociam com a União 
todos os anos os repasses da Lei 
Kandir. Também proíbe que es-
tados e municípios se apropriem 
de recursos de fundos de pensão 
e depósitos judiciais de ações 
entre particulares para pagarem 
despesas (ABr).
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Mandato de 10 anos 
para ministro do STF

O senador Plínio Valério (PS-
DB-AM) afi rmou ontem (5) que 
decisões proferidas pela corte do 
Supremo Tribunal Federal (STF) 
têm comprometido a segurança 
jurídica do país. O parlamentar 
disse que os “magistrados agem 
como semideuses”, mudando de 
opinião conforme lhes convém 
ideologicamente.

O primeiro passo para pôr 
fi m nessa “jurisprudência fl u-
tuante”, na opinião de Plínio, é 
aprovar a proposta que limita 
a 10 anos o tempo de mandato 
dos ministros do STF e dá outras 
providências quanto à indicação 
e escolha dos magistrados. A 
proposta tem a autoria do se-
nador Lasier Martins (PSD-RS).

“Com essa proposta, vai aca-
bar essa história de ministro 
achar que é intocável e insubsti-
tuível até completar 75 anos. Vai 
acabar com aquela prepotência 
de que pode tudo. Ministro do 
Supremo pode muito, mas não 
pode tudo. Ministro se acha 
semideus, mas não é. Ministro 
é um homem, é um cidadão, é 
um ser humano comum e a lei 
vai mostrar isso”, afi rmou Plínio 
Valério (Ag.Senado).

A medida está prevista 
no projeto do senador 
Flávio Arns (Rede-PR). 

Especialistas pediram que as 
novas regras sejam as mesmas 
aplicadas às transações bancá-
rias convencionais. Pelo pro-
jeto, caberá ao Banco Central 
regulamentar e fi scalizar essas 
operações virtuais. O senador 
Rodrigo Cunha (PSDB-AL) dis-
se que a regulamentação dará 
maior segurança jurídica para 
as transações criptografadas.

“Acreditamos que esse é 
o impulso social e relevante 
que faltava para que o estado 
oferecesse as balizas mínimas 
regulatórias a fi m de permitir 
não somente segurança jurídica 
para as operações, como tam-
bém mecanismo de responsa-
bilidade por danos no sistema”, 
disse o senador. A Receita  já 
exige a declaração de quem fez 
esse tipo de transação. 

O representante da Febra-
ban, José Geraldo Franco, disse 
que a regulamentação do setor 
deve ser a mesma das institui-
ções bancárias.

“A sua regulação, contudo, 
não pode correr o risco de 
limitar uma indústria nascen-

A audiência pública foi presidida pelo senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), ao centro.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que o pa-
cote de medidas econômicas 
enviado ontem (5) pelo Exe-
cutivo é uma “pauta ambiciosa” 
e que certamente será alterada 
pelos parlamentares durante 
a tramitação. “É uma pauta 
importante, com alguns temas 
difíceis, que certamente não 
vão prosperar, mas em toda pro-
posta ambiciosa há pontos que 
avançam”, disse. Ele participou 
de evento da Confederação 
Nacional da Indústria.

O pacote do governo tem 
três propostas de emenda 
à Constituição (PECs) que 
tratam de medidas de ajuste 
fi scal no âmbito da União e 
dos estados e municípios. Há 
reestruturação dos repasses 
de recursos entre União, es-
tados e municípios; medidas 
de contenção de gastos; e a 
revisão dos 281 fundos públi-
cos brasileiros. Maia destacou 
que é importante reestruturar 

Maia defende a avaliação permanente da qualidade

dos gastos públicos.
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Regulamentação de criptoativos 
deve seguir as regras bancárias

A Comissão de Transparência e Governança do Senado discutiu ontem (5) a regulamentação dos 
criptoativos

te em franco crescimento. 
A regulamentação oferecerá 
maior segurança nas operações 
propiciando de forma adequada 
a proteção dos consumidores e 
investidores nesse mercado”, 
afi rmou.

Já a termo “criptomoeda” foi 
considerado equivocado. Para o 
representante do BC, Mardilson 
Fernandes Queiroz, o termo 
criptomoeda leva a sociedade ao 
erro, pois o Brasil, legalmente, só 
reconhece o real como moeda. 

“ Tem uma questão constitucio-
nal, uma questão econômica e 
até fi losófi ca para dizer o que 
é moeda. O BC obviamente só 
reconhece como moeda o real, 
suportado legalmente pela 
Constituição”, afi rmou.

Para o representante da Uni-
dade de Inteligência Financeira 
(UIF), Rafael Bezerra Ximenes, 
a tecnologia monetária utilizada 
nos criptoativos não é moeda, 
apesar da ideia de segurança 
trazida pelo termo. Ele disse 

que o Brasil tem pouco tempo 
para tratar da regulação do 
tema.”Em termos de tempo o 
Brasil tem até o fi nal de 2020, 
quando se inicia a quarta ro-
dada de avaliação do país pelo 
Grupo de Ação Financeira 
Internacional, para ter algo a 
dizer como regula os ativos 
virtuais”,afi rmou. A proposta, 
que ainda será votada na CCJ, 
prevê até 12 anos de prisão 
para quem oferecer operações 
fraudulentas (Ag.Senado).

PF intima senadores para 
prestarem esclarecimentos

informou que ele recebeu um 
mesmo delegado da PF em 
sua residência para entregar 
intimação de depoimento no 
mesmo inquérito de Braga. 

“O senador afi rmou que está 
à disposição e que é o maior 
interessado no esclarecimento 
dos fatos”, diz nota dos asses-
sores de Renan. Em nota, a PF 
informou que várias equipes 

cumpriram mandados judi-
ciais de busca e apreensão 
e medidas de sequestro de 
bens por determinação do 
STF, em investigação em 
curso na Corte. “As ações 
atendem determinações do 
ministro Edson Fachin, que 
assina as ordens judiciais, e 
que não divulgará detalhes 
das medidas” (ABr).

Maia prevê alterações nas medidas 
econômicas apresentadas

o Estado brasileiro, organizar 
a máquina pública, priorizar 
a efi ciência do gasto público, 
a produtividade e avaliar de 
forma permanente a qualidade 
do gasto público.

“É preciso avaliar de forma 
permanente a qualidade do nos-
so gasto, saber qual o resultado 

de cada real que é gasto”, disse. 
Maia defendeu que os subsídios 
dados a empresas sejam acom-
panhados por investimento em 
pesquisa e inovação no País. 
“Caso contrário, estaremos 
apenas encaixando peças sem 
nenhum valor agregado”, ava-
liou (Ag.Câmara).

Regras para fundos de ciência, tecnologia e inovação

Os municípios brasileiros 
poderão cobrar o ISS (Imposto 
sobre Serviços de Qualquer 
Natureza) sobre serviços de 
saneamento ambiental, como 
purifi cação, tratamento, esgo-
tamento sanitário e semelhan-
tes. A medida está prevista no 
projeto do senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO), aprovado 
ontem (5) na Comissão de As-
suntos Econômicos do Senado. 

Com parecer favorável, o re-
lator, senador Esperidião Amin 
(PP-SC), disse que a medida 
é bem-vinda: “Ela acrescenta 
fonte de arrecadação incidente 
sobre os serviços sanitários, 
que, de fato, demandam dos 
municípios, que precisam 

cuidar das outras externali-
dades geradas e lançadas na 
natureza”. 

Amin estimou, em seu relató-
rio, que o ISS, como principal 
tributo municipal, precisa ser 
valorizado, num momento es-
pecialmente delicado dos entes 
municipais. Ele lembrou que 
ainda em 2003 isso foi cogitado, 
mas vetado. 

À época, Lula explicou seu 
veto alegando que a medida não 
atenderia ao interesse público. 
Ele previu que a tributação po-
deria comprometer o objetivo 
do governo em universalizar o 
acesso a tais serviços básicos. A 
matéria seguiu para o Plenário 
(Ag.Senado).

Cobrança de ISS sobre 
serviços de saneamento
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Certamente, você já 

ouviu a expressão 

“dou-lhe uma, dou-lhe 

duas, dou-lhe três” em 

algum fi lme ou série de 

TV.

Mas você sabia que é 
possível utilizar a 
técnica de leilão no 

ambiente corporativo, a fim 
de otimizar o processo de 
negociação e conseguir uma 
boa economia? No mercado, 
uma das premissas básicas do 
setor de compras de qualquer 
empresa é realizar cotações 
com diversos fornecedores 
para chegar na melhor re-
lação custo-benefício, antes 
de fechar o negócio. 

Este processo é, geral-
mente, muito trabalhoso e 
lento, pois requer longas 
negociações. Nesse contex-
to, uma opção interessante 
é o leilão reverso. Como o 
próprio nome diz, a atividade 
é o oposto do leilão direto ou 
tradicional, ou seja, vence 
o fornecedor que efetuar o 
lance com o menor preço 
durante um período pré-es-
tabelecido que, em geral, 
pode durar de 20 minutos 
a 1 hora. 

Ele ocorre em uma pla-
taforma online, na qual os 
fornecedores acessam uma 
sala virtual para ofertarem 
seus lances. O comprador 
acompanha os lances, con-
sultando um painel online e 
atualizado em tempo real. O 
leilão reverso é recomendado 
para compras de alto valor e 
que tenham um bom número 
de fornecedores. Quanto 
mais competição houver en-
tre os participantes, melhor 
será o resultado. 

Sobre as vantagens de es-
colher essa opção, a principal 
é, sem sombra de dúvidas, 
a economia, mas existem 
outros pontos positivos que 
devem ser levados em consi-
deração, como estratégia de 
uso do leilão reverso. Abaixo, 
explico cada uma delas. 

Redução de custos 

operacionais - Além da re-
dução do custo do produto ou 
serviço negociado, a negocia-
ção por leilão reverso é mais 

barata para a corporação. O 
tempo dispendido pelos com-
pradores em uma negociação 
complexa se transforma em 
minutos em uma ferramenta 
de leilão reverso. 

Lead time e eficiên-

cia de negociação - As 
diferenças no tempo das 
negociações são grandes, 
uma vez que os processos 
convencionais levam dias 
para serem finalizados. Já 
no leilão reverso, todos os 
participantes, tanto compra-
dores quanto fornecedores, 
se reúnem em um único 
momento. O tempo médio 
gasto em cada sessão varia 
entre 20 minutos a 1 hora. 
E é importante lembrar que 
quanto mais tempo um com-
prador tiver, mais estratégico 
ele será para a corporação. 

Negociação transpa-

rente - Preocupação recor-
rente na área de compras, 
a transparência e licitude 
processuais nunca estiveram 
tão em voga.Sabendo que 
essa é uma tarefa complexa, 
no leilão reverso é possível 
contar com uma ferramenta 
que registrará todos os lan-
ces, bem como toda a comu-
nicação efetuada durante o 
evento. 

O sistema dispõe as in-
formações necessárias ao 
comprador, que ao final da 
negociação receberá um 
relatório descritivo e audi-
tável de todo o processo. 
Essa transparência também 
é essencial ao fornecedor, 
que terá total segurança para 
realizar novos lances. 

Localização Geográfi-

ca - Pelo simples fato de o 
leilão reverso ser realizado 
via internet, os fornecedo-
res conseguem participar, 
independentemente de suas 
localizações geográficas. Isso 
amplia as possibilidades de 
fornecimento, inclusive para 
outros países. Dessa forma, é 
importante que a plataforma 
ofereça suporte a diversos 
idiomas e trabalhe com mo-
edas variadas. 

(*) - É diretor de serviços no Mercado 
Eletrônico. 

Leilão reverso: negociação 

Alexandre Moreno (*)

São Paulo, quarta-feira, 06 de novembro de 2019 Página 5

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003643-67.2018.8.26.0082 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVara, do Foro de Boituva, Estado de SP, Dr(a). Heloisa Helena Franchi Nogueira Lucas, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Andmar Industria e Comércio de Metais Eirelli, CNPJ 24.494. 
167/0001-14, com endereço à Av. Dr. José Marques Penteado, 1868, Jardim das Alamandras, CEP 
18560-000, I - 

ais. Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação dital

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc.1058710-31.2016.8.26.0100 A Drª Ana Lúcia Xavier Goldman, 
VC do Foro da C /SP, Faz Saber a 

25.054.057, CPF Nº 289.527.118-66 que Credit Brasil Fomento Mercantil S/A ajuizou–lhe ação de 
 

ta

o de (03) dias, a 
 

-lhe admitido 

ada Mais.  Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002641-14.2018.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ªVC - Santana, Estado de SP, Dr(a)  
na forma da Lei, etc. Faz Sabr a Eliane Ferreira Lima -9, CPF Nº 293.298.588-48 
que União Social Camiliana, ajuizou-

os na inicial. 

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0161789-19.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 42ªVC P, Dr(a). André Augusto Salvador Bezerra, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a de Laudelino Leão Fragoso
739.025.198-  

goso, CPF/MF Nº 151.341.618-95 que 
Imobiliarios Ltda, ajuizou-
conservação e melhoramentos do lote 10, da – 

alega
ada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 1006598-80.2019.8.26. 0100. A Drª. Juliana Pitelli da Guia, 
a de Direito da 39ªVC Jorge Elias, 

CPF 115.640.568- Sraª Silmara Fahd Elias, CPF 851.679.089-49 
que Fundo de Investimento em  não Padronizado Invista Fornecedores MB 

 

Civil. No 

ão, inclusive custas e honorários de 
-

 da lei. Nada Mais. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007638-58.2018 8.26.0189 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC P, Dr(a). Heitor Katsumi Miura, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) , Brasileiro, CPF 425.497.601-

-241, Fortaleza - 
- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando 

-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação dital

i. Nada Mais. 
.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0028829-24. 2019.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC gional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Fabricio Stendard, na forma 
da Lei, etc. Edital de Intimação Prazo 30 dias. Processo nº0028829-24.2019.8.26.0002. O Dr. 
Fabricio Stendard , Juiz de Direito da 3ª
da lei, etc. Faz Saber a Joao Paulo Oliveira Paya, CPF/MF Nº 074.483.288-

e de CGMP - Centro de Gestão de Meios de 
Pagamento ntimação 

 

ada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011472-69. 2015.8.26.0320 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 1ªVC, do Foro de Limeira, Estado de SP, Dr(a). Graziela d
da Lei, etc. Faz Saber a Oracidio Gonçalves de Oliveira, CPF 263.574.451- ta 

- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, 

ra nº 90697497, com 
-se o réu em lugar incerto e não 

sabido, foi determinada a sua Citação dital
 

ão sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 

Nada Mais  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003564-93.2019.8.26.0010. 
Nº0006794-90.2012.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ªVC – a 
Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 

-8, CPF 304.194.528-
01-92. 

Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação dital
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efeti

forma da lei. Nada Mais .  

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0000997-73.2011.8.26.0009. A Drª. Márcia de Souza Donini 
dias Leite, Ju  de Direito da 2ªVC do Foro de Vila Prudente/SP. Faz Saber a Pauline 

,  812.040.001-15,  Nº 25634492-9, que União Social Camiliana lhe 
ajuizou ação de Cobrança de  5.095,63, devidamente atualizada e 
efe

 referente as 
. Estando o éu em lugar ignorado, foi deferido sua c

20 d ue o débito ou embargue a ação, Ficando adverti 
do 
forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 19 de Junho de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002183-37. 2018.8.26.0505 O(A) MM. Juiz(a) de 
P, Dr(a). Sidnei Vieira Da Silva, na forma 

da Lei, etc. Faz Saber a n CPF/MF Nº 324.292.618-80, que Paulista 
Invest Fomento Mercantil Ltda ajuizou-

custas e honorário -

 

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0021280-81.2019.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ªVC P, Dr(a). Matheus Amstalden 
Valarini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)  
421.942-X, CPF 373.092.128-
das Comunicacoes, 04, Industrial Anhanguera, CEP 06276-190, Osasco - 

Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi 
determinada a sua Intimação  dital  15 (quinze) dias úteis, que fluirá 

 Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 

voluntário, inicia-
 

ada Mais.  

-28.2018.8.26.0100. O Dr. Helmer Augusto 
-

CNPJ/MF Nº 078.253.449-01, que Sociedade Beneficente São Camilo,a

 

da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000394-33.2018.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC -Jabaquara, Estado de SP  
mento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz saber a Valesca Maria Garcia Felicio  
73843, CPF/MF Nº 340.111.958-39, que União Social Camiliana, ajuizou-

cum
-se-

o de revelia. Será o edital 
 

3ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1000628-87.2015.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Junior, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a BRUNO AKIMOTO, CPF. 353.430.028-97, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 11.415,23 (Jan/2014), 
oriundos de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes, relativo as mensalidades 
não pagas no ano de 2010. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, 
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o 
tornará isento das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno 
direito o título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de 2019. 

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0053182- 
28.2019.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARNALDO 
YUKISHIGUE TATEISHI, CPF. 029.528.618-03, que nos autos da ação de Cumprimento de 
Sentença ajuizada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, foi determinado, nos 
termos do art. 513, §2º, IV do CPC, 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$ 100.674,05 
(valor em 31/07/2019), sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (art. 523 e parágrafos, do CPC), ficando ADVERTIDO, independentemente 
de nova intimação, que terá 15 dias úteis a fluir após os 20 dias supra, para oferecer sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 23 DE AGOSTO DE 2019
DATA, HORA E LOCAL: Em 23.8.2019, às 9h00, na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo 
Setubal, Piso Itaú Unibanco, Parque Jabaquara, em São Paulo (SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo José Ferreira e 
Silva. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÃO TOMADA POR UNANIMIDADE: Nos 
termos do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto Social, registradas as seguintes alterações no Conselho 
de Administração, ocorridas nesta data, no curso do mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na 
Assembleia Geral Ordinária de 2020: (i) o remanejamento do Conselheiro Efetivo Marcelo Kopel ao cargo de 
Presidente do Conselho de Administração; e (ii) em consequência, o remanejamento do atual Presidente do 
Conselho de Administração Marcelo José Ferreira e Silva ao cargo de Conselheiro Efetivo. ENCERRAMENTO: 
Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 23 
de agosto de 2019. (aa) Marcelo José Ferreira e Silva - Presidente; Andre Balestrin Cestare, José Reinaldo 
Moreira Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo Kopel e Roberto Bellissimo Rodrigues - Conselheiros. JUCESP -  
Registro nº 532.754/19-0, em 7.10.2019 (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bossa Nova Investimentos 
e Administração S.A.

CNPJ nº 13.568.149/0001-13 - NIRE nº 35300392884
Extrato da Ata da Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 04.04.2018

Data, Hora, Local: 04.04.2018, às 09 horas, na sede, 
Rua Ramos Batista, nº 152, 6º andar, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Pier-
re Carneiro Ribeiro Schürmann - Presidente, 
Théo Peixoto Braga - Secretário. Deliberações 
Aprovadas: (I) As demonstrações fi nanceiras, relati-
vos ao exercício encerrado em 31.12.2017, publicados 
no DOESP e no jornal “Empresas & Negócios” do dia 
23.03.2018. (II) Apurou em 31.12.2017, prejuízo lí-
quido no montante de R$ 454.000,00, deliberaram a 
destinação do resultado à conta de prejuízos acumu-
lados, restando prejudicada a distribuição de dividen-
dos. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Sa-
raswati Participações Ltda, Theo Peixoto Bra-
ga. JUCESP nº 567.615/19-4 em 30.10.2019. Gisela 
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Bossa Nova Investimentos e Administração S.A.
CNPJ nº 13.568.149/0001-13 - NIRE nº 35300392884

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 07.05.2019
Data, Hora, Local: 07.05.2019, às 09 horas, na sede, Rua Ramos Batista, nº 152, 6º andar, São Paulo/SP. Presença: 
Totalidade do capital social. Mesa: Pierre Carneiro Ribeiro Schürmann - Presidente, Théo Peixoto Braga - Se-
cretário. Deliberações Aprovadas: (I) As demonstrações fi nanceiras, relativos ao exercício social encerrado em 
31.12.2018, publicados no DOESP e no jornal “Empresas & Negócios” do dia 30.04.2019. A AGO foi realizada após o 
prazo legal e manifestaram sua concordância e anuência com sua realização extemporânea, consignando não haver 
nenhum questionamento à respeito. (II) Apurou no exercício social encerrado em 31.12.2018, lucro líquido represen-
tado por equivalência patrimonial referente a 80% de participação na Sociedade em Conta de Participação Bossa No-
va-UpTech SCP, no montante de R$ 4.139.000,00, em virtude de sua origem, o lucro será acumulado, razão pela qual 
não haverá distribuição de dividendos.  Encerramento: Nada mais. Acionistas: Saraswati Participações Ltda, 
Theo Peixoto Braga. JUCESP nº 567.616/19-8 em 30.10.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Brax Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 12.674.269/0001-32 - NIRE 35.224.763.112

Ata da Reunião de Sócios Realizada em 31 de Outubro de 2019
Às 10 hs. do dia 31/10/2019, na sede da sociedade reuniram-se: Moacyr Ferraz Filho,
brasileiro, industrial, RG nº 6.896.409-2 SSP-SP,  CPF/MF nº 672.574.968-20, residente e
domiciliado na Alameda Bucareste, nº 323, Alphaville, Barueri/SP, 06475-070, na qualida-
de de Presidente dos trabalhos; Alexandre Nunes Ferraz, brasileiro, casado, administra-
dor de empresas, RG nº 28.201.982-0 SSP-SP, CPF/MF nº 304.566.758-92, residente e
domiciliado na Alameda Quartzo, nº 294, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, 06540-145,
na qualidade de Secretário; Bruno Nunes Ferraz, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG nº 27.198.614-1 SSP-SP, CPF/MF nº 293.524.058-89, residente e domici-
liado na Praça Rubi, nº 12, Alphaville, Santana de Parnaíba/SP, 06540-220; e Rodrigo
Nunes Ferraz, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 33.493.281-6 SSP-SP,
CPF/MF nº 318.085.688-26, residente e domiciliado na Alameda Mongaguá 166, Alphaville
Residencial 3, Santana de Paranaíba/SP, 06542-165, sócios detentores da totalidade do
capital da sociedade empresária limitada denominada Brax Participações Ltda.,
CNPJ/MF nº 12.674.269/0001-32, com sede na  Alameda Rio Negro, nº 503, 23º e 24º
andares, Conjuntos 2301/2320 a 2405/2420, Alphaville Centro Industrial e Empresarial,
Barueri/SP, 06454-000, cujos atos constitutivos encontram-se arquivados perante a
JUCESP sob o NIRE 35.224.763.112, em sessão de 29/09/2010. Dispensadas as forma-
lidades de convocação, na forma prevista no §2º do artigo 1.072 do Código Civil e da
Cláusula 7.5 do Contrato Social, por estarem presentes os sócios detentores da totali-
dade do capital social, tendo sido tomada a seguinte deliberação: Tendo em vista o
capital encontrar-se excessivo em relação ao objeto da sociedade, os sócios aprovam
a redução do mesmo em R$ 2.556.351,00, com o consequente cancelamento de
2.556.351 quotas com valor nominal de R$ 1,00, cada uma, passando o capital social dos
atuais R$ 3.956.817,00, dividido em 3.956.817 quotas com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, para R$ 1.400.466,00, dividido em 1.400.466 quotas com valor nominal de R$ 1,00
cada uma. Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura
desta Ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente lida e aprovada por unanimidade, tendo
sido assinada por todos os sócios. Barueri, 31 de outubro de 2019. Moacyr Ferraz Filho,
Alexandre Nunes Ferraz, Bruno Nunes Ferraz, Rodrigo Nunes Ferraz.
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positividade na rede

Cansado de noticiar vio-
lência, mortes, corrup-
ção e catástrofes e depois 

de passar por uma doença no 
estômago, o jornalista Rinaldo 
de Oliveira resolveu dar um 
basta nas “bad news’ e resol-
veu apostar em um jornalismo 
positivo que valorizasse as 
“good news”. 

Há oito anos, ao lado da 
esposa também jornalista, ele 
criou um portal de notícias 
para valorizar a positividade 
na rede. “Brincam comigo 
dizendo que sou o jornalista 
que trocou a notícia ruim pela 
notícia boa. Eu adoro essa 
máxima”, afirma com bom 
humor. Rinaldo de Oliveira 
falou sobre sua experiência 
no programa Impressões, da 
TV Brasil.

O portal do qual ele é editor 
e fundador, o “Só Notícia Boa” 
já ganhou o mundo. Com 2 
milhões de acessos por mês, 
é lido em 120 países. Além 
do Brasil que tem 90% das 
pageviews, Portugal, Estados 
Unidos, Reino Unido, França, 
Itália e Japão também revelam 
o gosto pelas notícias boas. “A 
gente tem que levar esperan-
ça para as pessoas por meio 
da informação, do jornalis-
mo”, diz com entusiasmo. E 
completa: “O que a gente faz 
é levar informação positiva 
para inspirar, para melhorar, 
para fazer com que as pessoas 
comecem bem o dia”.

Com 30 anos de profissão 
investidos no jornalismo de 
rádio e TV, Rinaldo aban-
donou a bancada do jornal 
local da Band em Brasília. Ele 
relembra o que deixou para 
trás para investir no sonho 

de fazer jornalismo positivo. 
“Quando você apresenta 

um telejornal durante meia 
hora, você olha para a uma 
câmera e fala: assassinato. 
Olha para a outra câmera e 
diz: morreu. Era meia hora 
falando de coisa ruim. Aí eu 
tive um problema de estôma-
go. Fui parar no médico. E o 
médico me disse que o meu 
problema não era físico, eu 
estava somatizando”, diz o 
jornalista, apontando o dedo 
indicador para a sua cabeça. 

“Era o trabalho. A notícia 
ruim me fazia mal”, conclui 
citando uma pesquisa norte
-americana que mostra que 
a notícia ruim faz mal para 
a saúde psicológica. Para 
ele, tipos de cobertura que 
envolvem grandes tragédias, 
podem causar impacto na 
esperança das pessoas. “Tira 
a esperança, dá medo. Eu 
não ouvia falar, há 30 anos, 
de depressão, síndrome do 
pânico, tanto suicídio... Eu 

acho que isso pode estar 
ligado ao seu hábito, ao que 
você está consumindo no dia 
a dia de notícia”.

Para ele a notícia boa “está 
no sangue das pessoas”. 
“Houve uma pesquisa, há 
um tempo, que a gente deu 
do Facebook (redes sociais), 
dizendo que o que as pessoas 
mais gostam de compartilhar 
é coisa boa, é notícia boa”. 
Para ele, o mau hábito ao 
consumir informações pode 
estar ligado à falta de me-
lhores opções. “Por mais que 
a gente diga que as pessoas 
gostam de coisa ruim, que 
esses programas sangrentos 
dão audiência... (Eu digo) 
Alto lá! É porque as pessoas 
estão acostumadas e não 
têm alternativa. Por isso elas 
assistem isso”.

Com a proposta de trilhar 
um caminho oposto ao das 
pautas amargas e contribuir 
para a formação de cidadãos 
melhores, gentis, solidários e 

altruístas, os bons resultados 
vêm surgindo. Só no Insta-
gram, o portal vem ganhando 
de 500 a mil novos seguidores 
por dia, segundo Rinaldo. 

“De tantas coisas ruins que 
as pessoas veem, elas ficam 
achando que é o fim do mun-
do, que ninguém presta mais, 
que ninguém mais é bom, que 
ninguém mais ajuda. E não. 
A gente mostra exatamente 
o contrário, que tem muita 
gente boa e muita coisa legal 
acontecendo neste mundo 
que não aparece na grande 
mídia. E por quê? Aí é outra 
discussão”, pondera Rinaldo. 
“Mas a gente foca nisso. En-
tão, a gente só fala do bem”.

Há algum tempo, Rinaldo 
tinha muita difi culdade para 
achar notícias boas. Atual-
mente sua maior difi culdade é 
fazer uma triagem do material 
que recebe. “Tem a questão da 
veracidade, porque muita coisa 
que você encontra na rede so-
cial é mentira, ou aconteceu há 
muitos anos. Então, a gente faz 
a triagem e depois da triagem 
vai checar para escrever”.

Em tempos de efervescên-
cia nas redes sociais, Rinaldo 
é cauteloso. “A gente tá viven-
do um momento em que as 
pessoas estão se informando 
pelo Facebook, pelo Insta-
gram, pelo WhatsApp”. E faz 
um alerta: “Essa história de 
fake news é muito perigosa. 
As pessoas não podem perder 
o foco e o próprio jornalista 
também não, de que a gente 
é muito importante. Porque a 
informação com credibilidade 
é da gente. Porque a gente 
aprendeu a fazer noticiário 
dessa forma” (ABr/TV Brasil).

O jornalista Rinaldo de Oliveira resolveu dar um basta nas 

“bad news’ e resolveu apostar em um jornalismo positivo que 

valorizasse as “good news”
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Especial

Claudia Costa/Jornal da USP

Inspirada em temas de mais 
de 80 canções do repertório 
caipira, a revista ‘A Viola 

Encarnada: Moda de Viola em 
Quadrinhos’ será lançada neste 
sábado (9), às 16h, na Livraria 
do Espaço. Projeto de histórias 
em quadrinhos baseado na viola 
caipira, a HQ parte das origens 
rurais, do trabalho no campo e 
com o gado, das pescarias, do 
próprio ofício do violeiro que toca 
nas festas e nas fazendas. 

Trata da história do Chico 
Mineiro, que é assassinado pelo 
amigo, e a partir dessa toada vão 
surgindo outras modas – como 
Boiadeiro Punho de Aço,  As três 
Cuiabanas, Boi Soberano,  A Mor-
te do Carreiro e Moça Boiadeira 
–, que esclarecem esse mistério”, 
conta o desenhista, músico e 
educador Yuri Garfunkel, criador 
do projeto que foi contemplado 
em 2018 pelo Programa de Ação 
Cultural, da Secretaria de Cultura 
do Estado.

Com introdução assinada pelo 
violeiro, compositor, arranjador, pesquisador e professor da USP 
Ivan Vilela, a revista é, em suas palavras, uma ideia muito original, 
de muita sensibilidade que vai atingir um público jovem que não 
conhece essa música. Para Vilela, “faz sentido trazer para o dese-
nho uma música que tem uma narrativa tão imagética”. Garfunkel 
(também violeiro) já conhecia o repertório caipira, mas precisava 
de ajuda para contextualizar historicamente a trajetória da viola. 

“Para saber de onde ela vem e para onde ela vai, eu precisava de um 
mestre, e nunca pensei em outra possibilidade a não ser Ivan Vilela”. 

Garfunkel conta que foi buscar informações sobre a construção da 
viola, e foi assim que conheceu o luthier Luís Armando, que produziu 
a “viola encarnada”, modelo de todas as 172 páginas da HQ. Feita 
especialmente para o projeto, a “viola encarnada” – inicialmente 
chamada de A Viola Vermelha, pertencente a Florêncio (dupla de 
Raul Torres), um dos primeiros violeiros – ganhou outra cor, além 

A moda de viola 
se torna história 
em quadrinhos

O violeiro e 
desenhista 

Yuri Garfunkel: 
“Quadrinhos 

instrumentais”.

Marcos Santos/USP Imagens

“Viola bem ponteada/ nos braços do 
violeiro/ morena bem penteada/ com 
uma fl or no cabelo/ quem passa, pára e 
admira/ gasta um minuto de esgueiro/ 
quase perde o compromisso/ mas o que 
ganha com isso/ não se compra com 
dinheiro” (Viola Encarnada, moda de viola, 
Mathias Zae e Yuri Garfunkel).

de uma roseta redonda (na viola 
de Florêncio era uma estrela). 

Além disso, ganhou um escudo 
preto como o da viola que Tonico, 
da dupla Tonico e Tinoco, traz nas 
mãos, em foto na capa do livro Mú-
sica Caipira: da Roça ao Rodeio, 
de Rosa Nepomuceno. Assim foi 
criada A Viola Encarnada, que 
se tornou capa da HQ e que tem, 
como explica Garfunkel, “um 
duplo sentido, de encarnação e 
de uma viola encarnada em uma 
revista”.

A HQ é dividida em dez capí-
tulos, assim como as dez cordas 
da viola caipira, recheada de 
ilustrações a lápis, giz de cera e 
aquarela. Sem diálogos, a obra 
conduz o leitor em uma viagem 
visual pelos sertões do Brasil, 
“testemunhando” – termo usado 
por Vilela – desde as origens da 
música caipira até sua chegada 
à cidade grande, no final do 
século 20.

Traz também no rodapé das 
páginas títulos das canções de 

referência. “Parte delas se refere a acontecimentos essenciais que se 
desdobram em algumas páginas, enquanto outras reforçam a narrativa 
com cenários e detalhes de quadros específi cos”, explica Garfunkel. 

Segundo o autor, “ao optar pelo silêncio, abrimos espaço para que 
a música caipira possa soar e ambientar cada imagem dessa história, 
que só se completa com a própria música, e um leitor-ouvinte”, in-
formando ainda que as músicas estão disponíveis, na ordem em que 
aparecem na HQ, em uma playlist do Youtube, A Viola Encarnada.

Esse projeto surgiu a partir de duas paixões de Garfunkel, o desenho 
e a música. Infl uenciado pela família – seu pai também é fl autista e 
compositor –, começou tocando fl auta transversal, migrou para o 
violão até conhecer a viola, que acabou usando como instrumento em 
sua banda de rock instrumental Kaoll. Apesar de causar estranheza, 
a viola se adapta tanto às modas de viola quanto ao rock, descoberta 
que fez quando escutou o trabalho Moda do Rock, dos violeiros Ri-

cardo Vignini e Zé Helder. 

Mas foi em uma de suas fases 
musicais, como ele mesmo diz, 
que conheceu propriamente a 
moda de viola, através de uma 
coletânea de quatro discos de 
Tião Carreiro e outros parceiros. 
“São histórias marcantes e bem 
descritivas, das viagens de boia-
deiros, dos desafi os dos violeiros, 
e antes mesmo de entender 
qual composição era de quem e 
diferenciar uma moda da outra, 
já tinha uma história”, relata. O 
resultado, ele defi ne como “qua-
drinhos instrumentais”.

A história
da viola

Segundo Ivan Vilela, caipira é 
uma palavra muito antiga. “Nos 
anos 1500, a região onde hoje é 
a cidade de São Paulo já abriga-
va um povo diferente de suas 
matrizes europeias e indígenas, 
o caipira, fruto do encontro de 
portugueses com etnias indíge-
nas presentes no litoral. O nome 
caipira vem do tupi caápir, ou 
aquele que corta o mato, que 
faz a monda (arranca o mato)”, 
escreve. 

Já a viola, como Vilela afi rma, 
surgiu em Portugal por volta 
dos anos 1400 e foi largamente 
utilizada pelos mais humildes, 
encontrando no Brasil um novo 
lar, primeiramente nas mãos 
dos caipiras paulistas e dos 
moradores de antigas cidades 
como Recife, Salvador e Rio de 
Janeiro, onde permaneceu como 
um dos principais instrumentos 
até metade dos anos 1800. 

“O som da viola sempre soou 
Nordeste adentro desde que ela 
lá chegou, mas foi nas mãos dos 
caipiras que a viola ganhou voz 
quando começou a ser gravada 
em canções a partir de 1929”, 
informa, acrescentando que com 

o passar do tempo consolidou-se como um dos segmentos que mais 
vendeu discos no Brasil: a música caipira.

“E vejam que coisa incrível: depois de gravadas, essas músicas 
tornaram a história de gente humilde, de pequenos camponeses 
conhecida por todas as pessoas. A música caipira gravada inverteu 
uma constante onde a história registrada era sempre a da elite, dos 
reis, dos administradores e nunca a do povo simples”, ressalta. E 
pergunta: Como não nos lembrarmos da canção Asa Branca (de Luiz 
Gonzaga)? E das populações ribeirinhas da Amazônia que tanto 
narraram suas histórias em músicas locais? 

“No momento que os caipiras registraram seus romances no disco 
e este foi difundido pelas rádios, suas vozes se amplifi caram e suas 
histórias passaram a fazer parte na nossa história que, segundo o 
poeta Ferreira Gullar, não se desenrola só nos gabinetes presiden-
ciais, mas também nas ruas e nos quintais”. 

Mas Vilela lembra que embora tratemos a música caipira generi-
camente como moda-de-viola, ela é, na realidade, um guarda-chuva 
que abriga diferentes ritmos como o cururu, o cateretê, a guarânia, 
a polca paraguaia, a querumana, o batuque caipira, o samba rural, 
a congada, o lundu, a toada e a própria moda-de-viola. 

“Todas cantando e contando histórias. O próprio cururu que surgiu 
como uma modalidade de desafi o improvisado, quando entrou no 
disco manteve as carreiras, que são as rimas, mas transformou-se 
num romance, numa narrativa”, exemplifi ca. “Quem ainda não es-
cutou um cururu como o Menino da Porteira ou um cateretê como 
A Moda da Mula Preta?

A viola caipira: revista 
está dividida em dez 
capítulos, assim como 
são dez as cordas do 
instrumento.  Foto: 
Tiago Falcão Bandeira/ 
Reprodução/A Viola 
Encarnada



O pagamento do décimo terceiro salário 
deverá injetar na economia brasileira, até 
dezembro, R$ 214,6 bilhões, de acordo 
com estimativa divulgada pelo Dieese.  
Aproximadamente 81 milhões de brasi-
leiros serão benefi ciados com rendimento 
adicional, em média, de R$ 2.451.

Têm direito a receber o salário extra os 
trabalhadores do mercado formal, inclu-
sive empregados domésticos, os benefi -
ciários da Previdência e os aposentados 
e benefi ciários de pensão da União e dos 
estados e municípios. 

Em sua estimativa, o Dieese não leva 
em conta os trabalhadores autônomos, 
assalariados sem carteira ou quem recebe 
algum tipo de abono de fi m de ano. Do 
total estimado de R$ 214 bilhões, cerca 
de R$ 147 bilhões (68% do total), vão ser 
destinados aos empregados formalizados, 
incluindo os trabalhadores domésticos. 
Aposentados e pensionistas vão receber 
R$ 67,7 bilhões (32%). 

Entre os 81 milhões de brasileiros que 
devem receber o décimo terceiro salário, 
49 milhões (61% do total) são trabalhado-
res no mercado formal. Os demais (39%) 
são aposentados ou pensionistas da Pre-
vidência, aposentados e benefi ciários de 
pensão da União (Regime Próprio), de 
estados e municípios. 

Segundo os dados do Dieese, o volume 
de pessoas do mercado formal que rece-
berão o décimo terceiro salário este ano 
aumentou em torno de 1% na comparação 
com os números de 2018. O maior valor 
médio para o décimo terceiro salário 
deverá ser pago no Distrito Federal (R$ 
4.558) e os menores, no Maranhão e no 
Piauí (R$ 1.651 e R$ 1.647, respecti-
vamente). De acordo com o Dieese, as 
médias não incluem o pessoal aposentado 
pelo Regime Próprio dos estados e dos 
municípios (ABr).
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A reforma da Previdência fi nalmente será promulgada 

pelo Congresso Nacional nos próximos dias, sendo o 

excluídos pelo Senado os seguintes temas:

• Limite de pagamento de abono do PIS/Pasep apenas para 
quem ganha atéR$ 1.364,43. Assim, quem ganha até dois 
salários mínimos (R$ 1.996,00) pode continuar a receber

• A cobrança de contribuição previdenciária sobre indeni-
zações mensais pagas a anistiados políticos

• Possibilidade de se pagar pensão menor que um salário 
mínimo

• Conceito de renda para se receber o Benefício de Prestação 
Continuada (BPC) que exigia renda mensal per capita 
inferior a um quarto do salário mínimo

As principais mudanças na regra geral são o aumen-

to da idade para se aposentar (62 anos para a mulher 

e 65 anos para o homem) e a diminuição do benefício 

(média menor que a atual). Não houve mudanças para os 
trabalhadores rurais.

Servidores dos estados, do Distrito Federal e dos municípios 
poderão fazer parte das novas regras somente depois da apro-
vação da chamada PEC paralela, que começará a ser votada 
pelo Senado e precisará ser analisada também pelos deputados.

Imperioso ressaltar que para quem já está no mercado de 

trabalho (trabalhadores segurados do INSS e servidores 

da União), de modo geral, valerão as regras de transição.  

REGRAS DE TRANSIÇÃO PARA O REGIME GERAL 

(RGPS)

1ª OPÇÃO:
• Pedágio de 50% do tempo que faltar para atingir o míni-

mo de contribuição, que é de 35 anos para homem e 30 

anos para mulher
• Não depende da idade
• Pode ser usada por quem já tenha um mínimo de 28 anos 

de contribuição (mulher) ou 33 anos de contribuição 
(homem)

• Salário será a média das contribuições com aplicação 

do fator previdenciário

2ª OPÇÃO:

• Requisitos mínimos de idade (60 anos para homem e 

57 para mulher) e de tempo de contribuição (35 anos 

se homem e 30 anos se mulher)

• Pedágio de tempo de contribuição igual ao quanto faltar 
para atingir o requisito

• Professores contarão com cinco anos a menos de idade e 
de tempo de contribuição para aplicar o pedágio

• Valor dos proventos será igual a 100% da média de todos 
os salários

3ª OPÇÃO:

• Direcionada a quem tem mais idade: 60 anos se 
mulher e 65 anos se homem, no mínimo

Principais Mudanças da Reforma da Previdência
• Contribuição de 15 anos para o homem e para a mulher, 

mas a idade exigida da mulher sobe gradativamente para 
62 anos até janeiro de 2023

• Valor dos proventos será calculado sobre a média de todos 
os salários de contribuição. Encontrada a média, serão 60% 
por 20 anos de contribuição e 2% a mais dessa média a 
cada ano além disso até o máximo de 100% da média, exceto 
para a mulher, para a qual o acréscimo começa depois de 
15 anos de contribuição.

4ª OPÇÃO:

• Direcionada a quem tem mais tempo de contribuição, essa 
transição exige 56 anos de idade e 30 anos de contribuição 
para a mulher; e 61 anos de idade e 35 anos de contribui-
ção para o homem

• A partir de 1º de janeiro de 2020, a idade exigida sobe gra-
dativamente até alcançar 62 anos para a mulher em 2031 
e 65 anos para o homem em 2027

• Professores começam com exigência de 25 anos de con-
tribuição e 51 de idade para a mulher e de 30 anos de 
contribuição e 55 de idade para homem, com igual regra 
de aumento das exigências ao longo do tempo

• Valor dos proventos segue a média de todos os salários com 
aplicação de 60% por 20 anos e mais 2% da média a cada 
ano além disso

5ª OPÇÃO:

• Exige soma de idade e tempo de contribuição, o qual será 
de, no mínimo, 30 anos de recolhimento para a mulher e 
35 anos de recolhimento para o homem

• A soma é convertida em pontos, começando em 86 pontos 
para a mulher e 96 pontos para o homem.

• Mas, a cada ano a partir de 2020, a soma exigida cresce um 
ponto até alcançar 100 pontos para a mulher (em 2033) e 
105 pontos para o homem (em 2028)

• Professores contarão com redução inicial nos pontos (81 
pontos para mulher e 91 pontos para homem), crescendo 
a partir de 2020 até chegar a 92 para a mulher (em 2030) 
e a 100 para o homem (2028). O tempo mínimo de contri-
buição para eles será de 25 anos para a mulher e de 30 

anos para o homem
• O valor da aposentadoria segue a regra de 60% da 

média de tudo, crescendo 2% da média a cada ano.

REGRA GERAL:

• Tanto para servidores quanto para segurados do INSS, a 
regra geral será de 62 anos para mulher e de 65 anos 
para homem

• O tempo de contribuição e o valor dos proventos depen-
derão de lei futura, mas o texto traz normas transitórias 
até ela ser feita

• Para os segurados do INSS, essas normas transitórias exigem 
15 anos de contribuição da mulher e 20 anos do homem

• Para os servidores públicos, o tempo de contribuição é de 
25 anos para ambos os sexos, com 10 de serviço público e 
5 no cargo em que for concedida a aposentadoria

Eduardo Moisés

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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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
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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.
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CARÊNCIA PARA FINS DE BENEFÍCIO
Sócio que recebe pró-labore e possuir pendências com o INSS ou possui 
parcelamento tem direito ao benefício do afastamento, terá carência, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVE ABONAR 01 DIA DE ATESTADO DO FUNCIONÁRIO 
PARA ACOMPANHAR O PAI IDOSO EM CIRURGIA?  

Salvo previsão mais benéfica constante em convenção coletiva 
de trabalho ou acordo coletivo de trabalho, não há previsão na 
CLT de abonar um dia de falta pelo fato de o empregado ter 
acompanhado seu pai idoso em cirurgia.

TRABALHO COMO INTERMITENTE
Funcionário contratado para serviços de construção civil, na modali-
dade intermitente, entretanto trabalhou um mês ininterrupto, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ESTABILIDADE PRÉ-APOSENTADORIA
Funcionário possui direito a estabilidade pré-aposentadoria? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO UMA EMPRESA POSSUI RELÓGIO DE PONTO REP, E DEMITE 
TODOS OS FUNCIONÁRIOS, SERÁ OBRIGADA A EFETUAR A BAIXA 
DESSE RELÓGIO EM ALGUM ÓRGÃO?

Esclarecemos que não há previsão legal para baixa do registro eletrô-
nico de ponto em caso de não utilização. Preventivamente, orientamos 
também consulta junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

RECOLHIMENTO DO PRODUTOR RURAL
A GPS com o código 2208 (matrícula CEI) do produtor rural pessoa 
física será usada para recolhimento das contribuições previdenciárias 
relativas à folha de pagamento, qual o código para o recolhimento da 
GPS do proprietário? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® NOVEMBRO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

• • •

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

Ímpeto.
Continue avançando. À medida que a transformação completa 

seu ciclo, seu trabalho árduo é recompensado e novas parcerias, 
relacionamentos e contratos entram em cena. Para muitos de vocês, 
esses são os grandes que você esteve esperando; portanto, não des-
canse sobre os seus louros, mantenha o impulso. Libere qualquer 
bagagem do passado em que possa estar se ligando. Isto apenas 
retarda esse movimento e o processo de manifestação. Pensamento 
para hoje: Mantenha seus pensamentos positivos e focados e ouça 
sua voz interior guiando-o para o seu sucesso. 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.

Décimo terceiro 
deve injetar 
R$ 214 bi na 

economia
do país

NOVAS ALÍQUOTAS DA 

PREVIDÊNCIA:

• Utiliza-se por faixas sobre 
todo o salário dos servido-
res públicos da ativa e até o 
teto do INSS (R$ 5.839,45) para o setor privado

• Os atuais servidores aposentados pagarão as novas alí-
quotas que incidirem sobre o que passar do teto do INSS
(R$ 5.839,45)

PENSÃO POR MORTE:

• Piso da pensão por morte será de um salário mínimo
• Se a pensão for gerada por morte de aposentado, ela será 

equivalente a uma cota familiar de 50% desse valor mais 
cotas de 10% para cada dependente

• Se a pensão for gerada por morte do trabalhador ou servidor 
na ativa, essas cotas serão aplicadas sobre o que a pessoa 
teria direito a receber se fosse aposentada por incapacidade 
permanente (invalidez)

• O cálculo da aposentadoria por incapacidade permanente 
segue a regra geral de 60% da média de todos os salários 
por 20 anos de contribuição, com acréscimo de 2% da 
média a cada ano a mais de contribuição

• Policiais incluídos na reforma poderão gerar pensão por 
morte com valor integral para o cônjuge se a morte decorrer 
de agressão sofrida no exercício da função ou em razão dela

• Não há transição para as regras de pensão por morte, 
aplicando-se aos atuais e aos futuros segurados a partir da 
ocorrência da situação (falecimento)

• Se o segurado tiver dependentes com defi ciência, o valor 
da média poderá ser maior porque as cotas serão aplicadas 
somente sobre o que exceder o teto do INSS (no caso dos 
servidores) ou será igual à média até esse teto para quem 
recebe até R$ 5.839,45

ACUMULAÇÃO DE PENSÃO DE CÔNJUGE:

• A emenda constitucional restringe a acumulação de pensões 
obtidas com a morte de cônjuge ou companheiro

• O benefi ciário poderá receber a pensão de maior valor e 
uma parte de cada uma das demais permitidas

• O valor dessas outras pensões será obtido com o cálculo 
por faixas de renda, assegurado um salário mínimo de piso

• Sobre essas faixas, de um salário mínimo cada uma, são 
aplicadas alíquotas de 60%, 40%, 20% ou 10%, somando-
se tudo ao fi nal.
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Não é raro, na Black 

Friday, a “maquiagem” 

de preços.

Mais uma edição da 
Black Friday, megali-
quidação tradicional 

nos Estados Unidos e que 
passou a integrar o calendá-
rio do comércio brasileiro, 
acontecerá no próximo dia 29 
de novembro. O evento tem 
atraído um número cada vez 
maior de consumidores, prin-
cipalmente de usuários do cha-
mado e-commerce, por conta 
de descontos mais atrativos 
e facilidades proporcionadas 
pelas compras realizadas na 
internet.  

Apesar de ser uma excelente 
oportunidade para se com-
prar produtos e serviços com 
descontos acima do normal, a 
Black Friday também traz ao 
consumidor um aumento do 
risco de ter seus direitos viola-
dos, motivo pelo qual é preciso 
redobrar a atenção e reclamar 
eventual desrespeito a esses 
direitos. Tal violação pode 
gerar sanção administrativa ou 
judicial para o estabelecimento 
comercial envolvido.  Talvez 
o direito do consumidor mais 
comum de ser violado nessa 
época é a proibição de publi-
cidade enganosa, uma vez que 
não é raro, na Black Friday, a 
“maquiagem” de preços, ou 
seja, a tentativa de algumas 
lojas de induzirem o consu-
midor a acreditar que existe 
um desconto real, quando, 
na verdade, era o mesmo en-
contrado em período anterior 
ou correspondente à redução 
do preço para o valor que se 
encontrava antes de aumentos 
realizados no período que an-
tecedeu a megaliquidação.  O 
consumidor também precisa 
estar atento à existência de 

informações prévias, corretas, 
claras e precisas a respeito de 
eventual promoção decorrente 
de defeito no produto. A lei 
não veda a comercialização de 
produto defeituoso quando as-
seguradas essas informações, 
muito embora o defeito não 
possa comprometer o funcio-
namento, o uso ou a fi nalidade 
do produto.  Se não informado 
e vier a apresentar defeito, o 
estabelecimento comercial ou 
o fabricante deve consertar o 
produto em até 30 dias. Caso 
contrário, o consumidor po-
derá escolher entre trocar o 
produto por outro em perfeitas 
condições de uso, receber de 
volta a quantia paga, devi-
damente atualizada, ou ter o 
abatimento proporcional do 
preço.  O consumidor ainda 
tem o direito de se arrepender 
da compra no prazo de sete 
dias, contados da sua reali-
zação ou do recebimento do 
produto, independentemente 
da política de trocas e devo-
luções do estabelecimento 
comercial ou da existência de 
eventual defeito. 

Por fi m, é preciso lembrar 
que toda informação ou pu-
blicidade, independentemente 
de seu formato, integra o con-
trato que vier a ser celebrado 
e, nessa medida, possibilita ao 
consumidor exigir determina-
da oferta nos exatos termos em 
que lhe tiver sido feita. 

Com esses cuidados, é possí-
vel transformar a Black Friday 
em excelente oportunidade de 
compras. 

(*) - É advogado, mestre e doutor 
em Direito Processual Civil e sócio 

do escritório Meirelles Milaré 
Advogados. 

Os cuidados e direitos 
do consumidor na 

Black Friday 
Gustavo Milaré (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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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: WESLEY OLIVEIRA FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão autonomo, nascido em Jaguaquara, BA, no dia (09/01/1999), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Fernandes dos Santos e de Antonia 
Santos Oliveira. A pretendente: EMELY VITÓRIA SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/10/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvando Almeida dos Santos e de Adriana Santos.

O pretendente: REINALDO VIEIRA DE GOUVEIA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1976), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Gilberto Ferreira Gouveia e de Maria Amelia. A pretendente: 
MARLENE DE JESUS SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Vitoria da Conquista, BA, no dia (24/10/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco José da Silva e de Analia Maria de Jesus.

O pretendente: EDSON ANTONIO DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Martinho do Nascimento e de Maria de Lourdes 
do Nascimento. A pretendente: REGINA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/06/1969), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeniz Pereira da Silva.

O pretendente: JONAS HENRIQUE DA SILVA MAGALHÃES, estado civil solteiro, pro-
fi ssão motoboy, nascido em Suzano, SP, no dia (05/01/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Ferreira de Magalhães e de Maria Izabel da 
Silva Magalhães. A pretendente: NAIARA SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cuidadora de idosos, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1995), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivana Sousa Silva.

O pretendente: RAFAEL LINO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão confeccionista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Lucia Lino Alves. A pretendente: MAYSA BAZILIO DA SILVA 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (31/12/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Edinaldo de Carvalho e de Silvaneide Bazilio da Silva de Carvalho.

O pretendente: THIERRY BARBOZA ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de tele comunicação, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/12/1998), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Almeida Silva e de Damiana 
Barboza da Silva. A pretendente: JENIFFER VIANA AZUAGA, estado civil solteira, pro-
fi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/12/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Azuaga e de Iralian Viana.

O pretendente: ALEXANDRE CAMPOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão bal-
conista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nivaldo da Silva e de Rosinete Campos Martins. A 
pretendente: ANA BEATRIZ DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (14/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria Marcia da Silva.

O pretendente: DIOGO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Ivanildo da Silva e de Roseli Aparecida Bezerra da Silva. 
A pretendente: THAÍS FERNANDA DE OLIVEIRA RICO, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em Arujá, SP, no dia (10/01/2001), residente e domiciliada em Itaqua-
quecetuba, SP, fi lha de Clovis Cesar Rico e de Adriana de Oliveira Rico.

O pretendente: CICERO RODRIGO DE MORAIS, estado civil divorciado, profi ssão contro-
lador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agenor de Morais e de Maria Jose de Morais. A 
pretendente: MARIA VANDERLICE LAURENTINO DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Panelas, PE, no dia (03/12/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Laurentino da Silva e de Maria Quiteria da Silva.

O pretendente: DIOGENES BRAZ MACHADO DE ARARIPE, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/11/1980), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Demetrio Machado de Araripe e de Francisca 
Eliane Braz de Araripe. A pretendente: FERNANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão tecnico em enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/08/1980), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lino dos Santos e de Maria 
Roza dos Santos.

O pretendente: EMANOEL VALÉRIO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de logistica, nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (15/10/1988), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Jesus e de Maria Creuza Valério 
de Jesus. A pretendente: JULIANA BEATRIZ NEVES PEREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1988), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Neves Pereira e de 
Eduarda Pereira Mourão.

O pretendente: ROBERTO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ma-
nobrista, nascido em Firmino Alves, BA, no dia (26/12/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilhermino Ribeiro dos Santos e de Maria Silva 
Souza. A pretendente: FABIANA VIEIRA DOS REIS, estado civil divorciada, profi ssão 
ajudante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/06/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliezer Alves dos Reis e de Fatima Vieira dos Reis.

O pretendente: ALESSANDRO ATHAYDE LOPES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de produção, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/09/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Maria de Almeida Lopes e de Lais Athayde 
Lopes. A pretendente: REGINA MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
analista de custo, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/09/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Julio da Silva e de Alzira Marques da Silva.

O pretendente: IVAN DA CONCEIÇÃO DE MALTA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/11/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Fidelcino Soares de Malta e de Maria de Fátima da Conceição de 
Malta. A pretendente: MARIANA CAROLINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/12/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Givanildo dos Santos e de Edna Regina de Melo.

O pretendente: JEFFERSON CARDOSO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (16/02/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos dos Santos e de Rosalina Cardoso 
dos Santos. A pretendente: APARECIDA SANTA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1968), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roldão Jose da Silva e de Judite 
Francisca dos Santos Silva.

O pretendente: LUCAS SALLES VALENZUELA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de radiologia, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/03/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Andre Luis Pacheco Valenzuela e de Katia Cristina 
Salles. A pretendente: AGATHA HRISTOU PEIXOTO, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São José dos Campos, SP, no dia (15/02/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Djalma Peixoto e de Aurica Cristea.

O pretendente: DIEGO AILTON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Pereira dos Santos e de Geane Maria da 
Silva dos Santos. A pretendente: DARA DAYANE BIZERRA DE ABREU, estado civil 
solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1996), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Erivaldo França de Abreu e de Vivian 
Bizerra da Silva Abreu.

O pretendente: GUSTAVO TRAJANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Trajano da Silva e de Ana Lucia Guedes da Silva. A 
pretendente: SARA GABRIELLY OLIVEIRA SILVA SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão operadora de caixa, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (30/07/2000), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias Ferreira 
Santos e de Nilva de Oliveira Silva Cruz.

O pretendente: SALOMÃO ALVES OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em Acopiara, Acopiara, CE, no dia (03/12/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Teixeira e de Zumira Freires de Oliveira. 
A pretendente: FERNANDA DE SOUSA MEDEIROS, estado civil divorciada, profi ssão 
gerente comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/04/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Gonzaga de Medeiros e de Maria Francisca 
de Sousa Medeiros.

O pretendente: THIAGO DRUMONT DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão fi scal 
de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Givaldo Vicente dos Santos e de Vanda Maria Drumont 
dos Santos. A pretendente: NICOLY LUIZA DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão agente de saude, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1991), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Marcos Lacerda dos Santos e 
de Leny da Silva Santos.

O pretendente: GUILHERME DANTAS SAO LEAO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/07/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rogerio Sao Leao de Almeida e de 
Claudia Bento Dantas. A pretendente: KATHLEEN CLEMENTINO PERINEDO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de tele atendimento, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (04/09/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio 
Coelho Perinedo e de Maria de Jesus Clementino.

O pretendente: JONATHAN FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autono-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Josivaldo Ferreira da Silva e de Simone da Silva. A pretendente: 
ANA PAULA DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida 
em Colonia Leopoldina, AL, no dia (05/04/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José de Melo da Silva e de Áurea Maria da Conceição Silva.

O pretendente: ARI ALVES DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/08/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ari Alves da Silva e de Maria do Carmo Silva. A pretendente: JOCIARA 
DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão orientadora social, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (25/08/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Aparecido Gomes Ferreira e de Joana D'Arc da Silva Ferreira.

O pretendente: WILLIAM APARECIDO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Santo André, SP, no dia (07/04/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Aparecido do Nascimento e de Maria Claudete 
Bispo do Nascimento. A pretendente: JOSSIMARA PEREIRA DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão cozinheira, nascida em Acajutiba, BA, no dia (12/11/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria dos Prazeres Pereira da Silva.

O pretendente: ARTUR E SILVA PELEGRINO, estado civil divorciado, profi ssão balconista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Alexandre Pelegrino e de Antonia Oliveira e Silva. A pretendente: 
KARINE RODRIGUES COSTA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (23/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos da Costa Vicente e de Ivoneide Rodrigues Vicente.

O pretendente: RENATO AMBROSINO ALBINO, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Albino Sobrinho e de Denise Ambrosino Albino. A 
pretendente: ANDRESSA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/10/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edson José dos Santos e de Josefa Izabel da Silva.

O pretendente: ERIVONALDO COELHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Camucin de São Felix, PE, no dia (15/10/1965), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Santino dos Santos e de Severina 
Xavier dos Santos. O pretendente: MARCELO CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1971), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonel Pereira da Silva e de Maria 
Mathildes de Carvalho Silva.

O pretendente: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão en-
carregado de expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1988), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Ramos de Almeida e de 
Luzia Gomes da Cunha de Almeida. A pretendente: PÂMELA APARECIDA SOUZA DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(30/09/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aloizio Bispo 
do Nascimento e de Ivonete Silva de Souza Nascimento.

O pretendente: GEILTON DA CONCEIÇÃO MARIANO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecanico, nascido em Paratinga, BA, no dia (09/10/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Gregório Mariano e de Marisia Francisca da 
Conceição. A pretendente: RAFAELA MARCIA DE OMENA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Cecilia Pereira de Omena.

O pretendente: FELIPE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, 
nascido em Crateús, CE, no dia (04/01/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Medina Lima e de Ana de Oliveira Lima. A pretendente: 
CAMILA DE OLIVEIRA SOARES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (22/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Jose Ferreira Soares e de Maria das Dores de Oliveira Soares.

O pretendente: GIDEÃO MARTINS DO AMARAL, estado civil divorciado, profi ssão 
açogueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/10/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Martins do Amaral e de Maria de Lourdes Santana 
do Amaral. A pretendente: MARCIA DE LIMA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/04/1972), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar e Silva e de Avani de Lima Silva.

O pretendente: LUIS HUGO SILVA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão profes-
sor, nascido em Brasilia, DF, no dia (01/03/1963), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valderico Rodrigues de Lima e de Naziazena Silva de Lima. A 
pretendente: ANGELA DIOMARA DE PAULA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/11/1965), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo de Paula e de Maria Luzia de Paula.

O pretendente: MATHEUS COSTA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar opera-
cional, nascido em Iramaia, BA, no dia (29/10/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Giomar Neris Silva e de Celidalva Silva Costa. A pretendente: 
DANIELA DA SILVA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em Maracás, BA, no dia (21/11/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Santana Ribeiro e de Euzeni da Silva Ribeiro.

O pretendente: PAULO FILIPE SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
entregador, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto dos Santos e de Maria Cicera da Silva. 
A pretendente: NATHALIA KARINE PRADO, estado civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em Suzano, SP, no dia (30/12/1996), residente e domiciliada em Suzano, SP, 
fi lha de Marcos Antonio Prado e de Deusa Gislene Fernandes Prado.

O pretendente: JAZIEL MAGALHÃES BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Feira de Santana, BA, no dia (19/01/1963), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alderina Magalhães Bastos. A pretendente: ANA LUCIA 
LIMA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de lavanderia, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (12/02/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Freire Lima e de Maria Jose Lima.

O pretendente: BUDY RICHARD VALLEJOS AVENDAÑO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido em Cochabamba-Bolivia, no dia (29/01/1979), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hector Vallejos Alcocer e de Maria 
Isabel Avendaño Garcia. A pretendente: MIRIAN RODRIGUES LOBATO, estado civil 
solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1977), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Minelvino Marques Lobato 
e de Joaquina Rodrigues Lobato.

O pretendente: FLÁVIO BONFIM DE ABREU, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Anivaldo Soares de Abreu e de Ezenilda Bonfi m de Abreu. A pre-
tendente: TATIANE FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente 
de organização escolar, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/03/1988), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleofane Aparecido dos Santos e de 
Silvia Helena Francisco.

O pretendente: ANTONIO MARCOS SOARES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Fatima Soares da Silva. A pretendente: KARINA 
ALVES DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão metalurgica, nascida em Guarulhos, SP, 
no dia (26/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Arilton Alves da Silva e de Katia Silene Marques da Cruz.

O pretendente: EDVALDO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão soldador, nascido em 
Ubatã, BA, no dia (20/03/1946), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maria Clotildes de Jesus. A pretendente: OLICIA ROQUE DE GOES, estado 
civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Ouro Fino, MG, no dia (20/09/1943), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Roque e de Maria Inartinez.

O pretendente: RICARDO LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (16/06/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Cesaria Maria Lemos. A pretendente: FERNANDA GADEA DE ALMEIDA, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/06/1981), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdeci Vieira de Almeida e de Rita 
Aparecida Gadea Rego.

O pretendente: JUMES LEOPOLDINO OLIVEIRA LIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
professora, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/05/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Irineu de Lira e de Maria do Carmo de Oliveira 
Lira. A pretendente: LUANA THAIS DE LIMA SALES, estado civil solteira, profi ssão 
nutricionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/02/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Bernardo de Sales e de Maria da Gloria 
Correia de Lima Sales.

O pretendente: DAVID RIBEIRO JESUS, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (15/04/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Maria dos Santos Jesus e de Maria Ribeiro Jasse. A pretendente: MARIA 
GILDERLANDIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida 
em Acopiara, CE, no dia (29/05/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Genilson Raimundo da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: FRANCISCO ANTÔNIO CARLOS LÔ, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Arneiroz, CE, no dia (13/12/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Alves Lô e de Antônia Nunes Carlos Lô. 
A pretendente: REBECA DA SILVA PINTO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (15/07/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto da Conceição Pinto e de Josefa da Silva Pinto.

O pretendente: WILLIAN CAVALCANTE SILVESTRE, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista de onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1989), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vadilson Costa Silvestre e de Rosineide 
Cavalcante Silvestre. A pretendente: BEATRIZ BARBOSA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/02/1992), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Moises Barbosa da Silva e de Vilma 
Aparecida Peixoto.

O pretendente: CARLOS ELIAS E SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Morilo da Costa e Souza e de Maria Teresinha Souza. A pretendente: 
FRANCIENE TARGINO MIGUEL, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (04/04/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Vicente Miguel e de Francisca Conceição Targino Miguel.

O pretendente: ALEXANDRE SILVA PIMENTEL, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/09/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Silva Pimentel e de Maria do Socorro Pimentel. A pretendente: 
DANIELA MACENA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (15/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Arlindo Izidorio da Silva e de Joseli Macena de Oliveira.

O pretendente: SIDNEY PAULO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de prensa, nascido em Campo Azul, MG, no dia (26/10/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio José Paulo da Cruz e de Maria Marlene 
Gonçalves da Cruz. A pretendente: CRISTIANE SOARES DA SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida em Itapitanga, BA, no dia (05/06/1980), re-
sidente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valter Jesus da Silva e de 
Bernadete Maria Soares.

O pretendente: SANDRO SALES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
abastecimento, nascido em Mauá, SP, no dia (13/10/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionisio Francisco Silva e de Francisca Sales Silva. A 
pretendente: LUCIANA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sandra Aparecida Gonçalves.

O pretendente: JOSÉ RENAN CONTINHO PONTES, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1998), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Edivaldo Pontes e de Cilene Con-
tinho Santos Pontes. A pretendente: JULIANY RIBEIRO DE ABREU, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1998), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Modesto de Abreu 
e de Janaina de Fatima Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: ROMERO SIQUEIRA DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em Custódia, PE, no dia (14/11/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Romero Siqueira da Silva e de Fabiana Siqueira Vieira 
da Silva. A pretendente: RAISSA ALVES DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (25/04/2001), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aecio dos Reis e de Sotevania Alves 
Andu dos Reis.

O pretendente: LEONARDO SILVA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francivaldo de Lima Ribeiro e de Cristina Lucia da Silva. A pretendente: 
EDILAINE MARIA FERREIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão analista de risco, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Anizio dos Santos e de Maria Filomena Ferreira dos Santos.

O pretendente: WESLEY NASCIMENTO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/02/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Santos de Andrade e de Gilvania Rosa 
Santos Nascimento. A pretendente: ARIADNE GALVÃO MACHADO, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/07/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos Nogueira Machado e de 
Regiane Oliveira Galvão.

O pretendente: ANDRÉ MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adão Carlos da Silva e de Lucia Monteiro da Silva. A pretendente: 
LINDALCY OLIVEIRA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão supervisora, nascida em 
Gentio do Ouro, BA, no dia (04/09/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Gonçalves de Oliveira e de Sebastiana Pereira de Oliveira.

O pretendente: EDSON JOSÉ CIQUEIRA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Cabo, PE, no dia (27/03/1977), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Pedro Ciqueira e de Valdeci Mateus Ciqueira. A pretendente: MARIA DE 
LOURDES BATISTA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida 
em Virgem da Lapa, MG, no dia (25/11/1966), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Batista de Oliveira e de Maria Pereira de Oliveira.

O pretendente: JULIO FERREIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/08/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Sebastião da Costa e de Maria Horizontina dos 
Santos. A pretendente: THAMIRES SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Genildo Barbosa da Silva e de Roseli dos Santos.

O pretendente: JOSÉ MATHIAS SOUZA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson de Souza Rodrigues e de Cristiane Souza Duque. 
A pretendente: CAMILA RAQUEL DE OLIVEIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/07/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisco Valdeci Costa e de Helena Lopes de Oliveira Costa.

O pretendente: DANIEL RAIMUNDO VIEIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de telemarketing, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (10/04/1998), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Alves de Oliveira 
e de Mirailde Vieira da Costa. A pretendente: DANIELLE DE AVILA DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no 
dia (08/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel 
Camilo da Silva e de Ediméa de Avila da Silva.

O pretendente: HENRIQUE BARBOSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
brasileira, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenaldo Aciole de Oliveira e de Simone Ferreira Barbosa. 
A pretendente: BRENDON SILVA, estado civil solteiro, profi ssão conferente administrativo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benedito Bezerra Leite Silva e de Marcia Regina Azevedo Silva.

O pretendente: VANDERLINO ALVES DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão 
pizzaiolo, nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (31/07/1971), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves de Castro e de Maria 
Antonia de Castro. A pretendente: SANDRA BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/08/1979), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Batista da Silva e de Maria Batista da Silva. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

 

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:
RONALDO SILVA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São 
Vicente, neste Estado (CN:LV.A/110.FLS.145-SÃO VICENTE/SP), São Vicente, SP no 
dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e nove (05/11/1979), residente e 
domiciliado Rua Itaueira, 25, casa 01, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Romildo de Sousa Campos e de Wanda Maria da Silva. AMANDA ALEIXO DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Cangaíba, neste Capital, 
São Paulo - Capital, SP no dia dezenove de setembro de mil novecentos e setenta e 
nove (19/09/1979), residente e domiciliada Rua Baltazar Teles, 06, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de 
Isabel Cristina Aleixo da Silva.

NILSON CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e oiten-
ta (23/09/1980), residente e domiciliado Rua Gervásio Mota da Vitória, 99, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Messias Benedito da Silva e de Ruth da Silva. 
PRISCILA PRADO DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e 
oitenta e três (28/08/1983), residente e domiciliada Estrada João Rodrigues de Moraes, 
256, Olaria, Itapecerica da Serra, neste Estado, Itapecerica da Serra, SP, fi lha de Acacio 
Cicero de Andrade e de Neide Regina Prado. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Itapecerica da Serra, neste Estado.

SOUSA SAMUEL MAVIAQUI, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em Ma-
quela do Zombo, Província de Uíge - Angola, Maquela do Zombo, Província de Uíge 
- Angola no dia dez de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (10/12/1978), resi-
dente e domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 1011, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sousa Samuel e de Sofi a Dieu. PALOMA 
ALVES FROES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Salvador, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/066.FLS.065-Subdistrito do Pilar-Salvador/BA), Salvador, BA 
no dia sete de março de mil novecentos e noventa e três (07/03/1993), residente e domi-
ciliada Avenida Ernesto Souza Cruz, 1011, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan da Silva e de Celia Regina Alves Froes.

EDMUNDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão fi scal de ônibus, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/188.FLS.145-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e cinco (28/02/1975), residente e domiciliado Rua Doutor Aureliano Barrei-
ros, 240, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Deus Ferreira da Silva e de 
Valdomira Bispo da Silva. GISELI LEME PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
cobradora, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/193.
FLS.230-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (10/09/1982), residente e domiciliada Rua Doutor Aure-
liano Barreiros, 240, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Pereira e de Sonia 
Maria da Silveira.

JOSÉ ALVES DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Capelinha, Estado de Minas Gerais, Capelinha, MG no dia dezoito de outubro de mil 
novecentos e quarenta e três (18/10/1943), residente e domiciliado Rua Margarida 
Cristina Baumann, 135, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Domingos Rodrigues dos Santos e de Jacinta Alves de Macedo. MADALENA GO-
MES CABRAL, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pirituba, Municipio 
de Vitória de Santo Antão, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/033.FLS.070-2º DISTRI-
TO DE PIRITUBA/VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE), Vitória de Santo Antão, PE no 
dia quinze de janeiro de mil novecentos e sessenta e dois (15/01/1962), residente e 
domiciliada Rua Marinho Arcanjo dos Santos, 104, bloco 15, apartamento 13-A, Jar-
dim Santa Terezinha, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Rael Gomes Cabral e de 
Blandina Gomes Cabral.

PAULO HENRIQUE SOARES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil nove-
centos e oitenta e sete (15/01/1987), residente e domiciliado Rua Leila, 315, Jardim 
Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Henrique Soares e de Regi-
na Aparecida Faustino Lemes. PRISCILA DE MELO, estado civil solteira, profi ssão 
analista de recursos humanos, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia doze de janeiro de mil novecentos e noventa (12/01/1990), residente e domicilia-
da Rua Ibatiba, 124, casa 04, Vila Metalúrgica, 2º Subdistrito de Santo André, neste 
Estado, Santo André, SP, fi lha de Antonio de Melo e de Maria Ozelha de Melo. Cópia 
Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 2º Subdistrito de Santo 
André, neste Estado.

ELENISIO BRITO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em Itamari, Estado da Bahia, Itamari, BA no dia primeiro de maio de mil novecentos e 
setenta e um (01/05/1971), residente e domiciliado Rua Porto Xavier, 189, bloco A, apar-
tamento 111, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Júlio Braz de Jesus 
e de Dalva Ferreira de Brito. LUCIANA CAMARGO DA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão escriturária, nascida em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/172.
FLS.210V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de julho de mil nove-
centos e setenta e cinco (14/07/1975), residente e domiciliada Rua Domingos Rubino, 
42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rafael 
da Costa Filho e de Ivone Camargo da Costa.

DANILO CASIONATO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão operador de máquina, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/187.FLS142V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e dois (09/06/1992), residente e domi-
ciliado Rua Gonçalves de Mendonça, 127, Jardim Roseli, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Jair Custódio Ribeiro e de Iraci Casionato Ribeiro. AURORA RAQUEL DE ME-
NEZES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta 
Capital (CN:LV.A/210.FLS.253V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de 
outubro de mil novecentos e noventa e seis (14/10/1996), residente e domiciliada Rua 
Ambrósia, 143, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adelso Sabino de 
Menezes e de Isabel Gomes Menezes.

NESTOR BARBOSA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em Lauro de Freitas, Estado da Bahia (CC:LV.B/004.FLS.079 LAURO DE FREITAS/
BA), Lauro de Freitas, BA no dia sete de abril de mil novecentos e cinquenta e sete 
(07/04/1957), residente e domiciliado Rua Serra do Panati, 500, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nestor Barbosa e de Maria de Lourdes Barbosa. JOSEANE DOS 
SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Gandu, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/004.FLS.066-NOVA IBIÁ/BA), Gandu, BA no dia quatorze de abril de mil 
novecentos e oitenta e dois (14/04/1982), residente e domiciliada Rua Serra do Panati, 
500, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Albertino Jose de Souza e de Teodoria Con-
ceição dos Santos.

MOISÉS CASTRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/028.FLS.245-15º DISTRITO DE ARRUDA/
RECIFE/PE), Recife, PE no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta e 
três (21/08/1973), residente e domiciliado Avenida David Domingues Ferreira, 950, 
bloco A, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Paulo da Silva 
e de Tereza Castro da Silva. SOLANGE MATIAS DE SOUZA DOMINGOS, estado 
civil divorciada, profi ssão promotora de vendas, nascida em Guaianases, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de mil novecentos e setenta e sete 
(29/06/1977), residente e domiciliada Avenida David Domingues Ferreira, 950, bloco 
A, apartamento 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Vitorino de Souza e 
de Leonice Matias de Souza.

ROSEMBERGUE DOS SANTOS BARRETO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão ele-
tricista, nascido em Aracaju, Estado de Sergipe (CN:LV-A 017,FLS.018-PERIPERI/SAL-
VADOR/BA), Aracaju, SE no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(18/06/1985), residente e domiciliado Rua Quatro de Julho, 40, casa 02, Vila Santa Tere-
sinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberio de Souza Barreto Dias e de Maria 
São Pedro dos Santos. VITORIA CRISTINA AUGUSTA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-379,FLS.059-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de junho de dois mil (04/06/2000), residente e domiciliada Rua 
Quatro de Julho, 40, casa 02, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cristina Augusta da Silva.

WELLINGTON DE CARVALHO VIANA, estado civil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil no-
vecentos e setenta e sete (29/04/1977), residente e domiciliado Rua Baixada Santista, 
640, bloco 1, apartamento 22, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dorival de Souza 
Viana e de Ana Maria de Carvalho Viana. DANIELE CRISTIANE DE OLIVEIRA PAIVA, 
estado civil divorciada, profi ssão artesã, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (23/08/1986), residente 
e domiciliada Rua Baixada Santista, 640, bloco 1, apartamento 22, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Dinalva de Oliveira Paiva.

CARLOS HENRIQUE CHAGAS DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/169.FLS.173 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia três de outubro de mil novecentos e noventa e dois (03/10/1992), residente e 
domiciliado Rua Manuel Jorge Correa, 71, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Cicero Sebastião de Sousa e de Maria Irani Chagas de Sousa. LETICIA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Sub-
distrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.186V-SUBDISTRITO MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e noventa (25/06/1990), 
residente e domiciliada Rua Manuel Jorge Correa, 71, Jardim Itapemirim, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lenaldo Santos e de Maria Eliene dos Santos.

LUCAS MENDONÇA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarke-
ting, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A 111,FLS.282-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(21/10/1996), residente e domiciliado Rua Barão Carlos de Alfi e, 20, Vila Chuca, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Roberto de Araujo e de Celia Mendonça. LARIS-
SA RODRIGUES DANTAS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em neste 
Distrito (CN;LV-A-289,FLS.064V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
setembro de mil novecentos e noventa e sete (26/09/1997), residente e domiciliada Rua 
Serra de São Domingos, 1442, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Leandro Vasconcelos Dantas e de Regiane Rodrigues dos Santos.

EDERSON DOS SANTOS FERNANDES, estado civil divorciado, profi ssão empre-
sário, nascido em Reginópolis, neste Estado, Reginópolis, SP no dia dezesseis de 
junho de mil novecentos e oitenta e seis (16/06/1986), residente e domiciliado Rua 
Jeribatuba, 471, apartamento 36, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Joaquim Fernandes Sobrinho Neto e de Roseli Pereira dos Santos 
Fernandes. AMANDA LEOPOLDINO LIMA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/186.FLS.289 SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia trinta de julho de mil novecentos e noventa e cinco (30/07/1995), 
residente e domiciliada Rua Palmerino Calabrese, 173, apartamento 33, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto dos Santos Lima e de Elisangela 
Leopoldino Lima.

GIZELHO TEIXEIRA MARANHÃO, estado civil divorciado, profi ssão instalador, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de dezembro de mil novecentos e 
setenta e nove (07/12/1979), residente e domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 27, A, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Modesto da Costa Maranhão e 
de Ursula Teixeira Maranhão. MONICA APARECIDA TRAVES, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/196.FLS.213V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia seis de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(06/01/1994), residente e domiciliada Rua Guilherme da Cruz, 27, A, Jardim Helian, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cristina Aparecida Traves.

WESLEY NIVALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nasci-
do em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/088.FLS.119-VILA FOR-
MOSA/SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e 
oito (10/08/1988), residente e domiciliado Rua Quadrinhos de Amor, 114, Gleba do 
Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Oliveira da Silva e de Rosi-
meire Mendonça da Silva. VIVIANE ALVES DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/014.FLS.004-SANTA EFIGÊ-
NIA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e noventa 
(19/01/1990), residente e domiciliada Rua Quadrinhos de Amor, 114, Gleba do Pês-
sego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Correia Lima Filho e de Helena 
Caetano Alves.

DIEGO AUGUSTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão promotor de vendas, nas-
cido em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.097V-MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(28/09/1991), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 212, bloco C, apartamento 
312, Conjunto Residencial José Bonifácio, nestE Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
José Lau da Silva e de Maria Aparecida Porangaba da Silva. TAÍS CRISTINE BAP-
TISTA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.260-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e dois (20/08/1992), resi-
dente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 212, bloco C, apartamento 312, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Cruz e de 
Rosemeire Baptista Cruz.

JONATAS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido em Itanhaém, 
neste Estado, Itanhaém, SP no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e cin-
quenta e nove (27/08/1959), residente e domiciliado Avenida Flor da Abissínia, 51, 
casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo José da Silva 
e de Maria do Carmo da Silva. IRAMAIA PEREIRA DOS SANTOS, estado civil di-
vorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia 
dezoito de abril de mil novecentos e sessenta e oito (18/04/1968), residente e domi-
ciliada Avenida Flor da Abissínia, 51, casa 04, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Cariry dos Santos e de Iris Pereira dos Santos.

JOSÉ CARLOS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de loja, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/055.FLS.119V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e um (17/07/1981), residente e 
domiciliado Rua Imbacal, 699, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Itamar Rodrigues e de Maria Aparecida Leme Rodrigues. GABRIELA 
NICACIO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceira, nascida em 
Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/073.FLS.272-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (08/01/1995), residen-
te e domiciliada Rua Nicolina, 21, casa 03, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luciano Silva Filho e de Cristiane Nicacio da Silva.

VITOR JOSE PAZ RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão trainee de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/469.FLS.128-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(09/10/1997), residente e domiciliado Rua Grama da Praia, 250, Vila Verde, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Aparecido Rodrigues e de Alessandra Gon-
çalo Paz Rodrigues. JÉSSICA ALMEIDA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
agente de atendimento, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/095.
FLS.197V-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia três de maio de mil 
novecentos e noventa e cinco (03/05/1995), residente e domiciliada Rua Grama da 
Praia, 250, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joselito Gonçalves de 
Souza e de Sonia Costa de Almeida.

LUIS CLAUDIO ALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/203.FLS.084-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e seis de junho de mil novecentos e noventa e nove 
(26/06/1999), residente e domiciliado Rua Vitória de Minas Gerais, 1062, A, casa 
01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Claudio da Silva e de Andresa Valéria Alves da Silva. RAIANE SILVA DE QUEIROZ, 
estado civil solteira, profi ssão autonôma, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/398.
FLS.143-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de julho de dois mil e um 
(12/07/2001), residente e domiciliada Rua Vitória de Minas Gerais, 1062, A, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo 
Batista de Queiroz e de Josefa Luiza da Silva.

CLAUDIO MARTINS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Subdistrito Bela Vista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de 
mil novecentos e quarenta e oito (14/10/1948), residente e domiciliado Rua Marga-
rida Cristina Baumann, 25, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Plácido Antônio Martins e de Onorfi na Martins. ZILDA DOS SAN-
TOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar doméstica, nascida em Douradina, 
Estado do Paraná, Douradina, PR no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos 
e sessenta e um (22/08/1961), residente e domiciliada Rua Margarida Cristina Bau-
mann, 25, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Teofi lo dos Santos e de Antonieta da Silva Santos.

EDUARDO ARAÃO CARDOSO PAZ, estado civil solteiro, profissão ajudante ge-
ral, nascido em Teresina, Estado do Piauí (CN:LV.A/017.FLS.270-2º OFÍCIO DE 
TERESINA/PI), Teresina, PI no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e 
setenta e oito (27/02/1978), residente e domiciliado Rua Flor da Esperança, 689, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Antonio Paz e 
de Vera Lúcia Maria Cardoso Paz. ROSANGELA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profissão auxiliar de cozinha, nascida em Santos, neste Estado (CN:LV.A/003.
FLS.102V ITANHAÉM/SP), Santos, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos 
e setenta e nove (04/01/1979), residente e domiciliada Rua Flor da Esperança, 
689, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Mauro da Silva e de 
Judith da Silva.

AILTON BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ator, nascido em 
Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV-A-077,FLS.243 SUZANO/SP), Mogi das Cru-
zes, SP no dia dezoito de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (18/02/1987), 
residente e domiciliado Rua Doutor Jairo Franco, 244, casa 02, Parada XV de No-
vembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barros dos Santos e de Maria 
José Barros. LEONARDO DOMINGOS CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-071,FLS.015 TA-
TUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e noventa 
(31/05/1990), residente e domiciliado Rua Doutor Jairo Franco, 244, casa 02, Pa-
rada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Domingos 
Carvalho e de Regina Aparecida Marcellino Carvalho.

RODOLFO BATISTA DE CASTRO ALVES, estado civil divorciado, profi ssão eletri-
cista, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (16/09/1987), residente e domicilia-
do Rua Júlio Barian, 108, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Batista Alves e de Angela de Castro Alves. SHEILA MAR-
QUES SILVA CIRINO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jacobina, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-076.FLS.141 JACOBINA/BA), Jacobina, BA no dia sete 
de março de mil novecentos e noventa e dois (07/03/1992), residente e domiciliada 
Rua Júlio Barian, 108, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Ademir Santos Cirino e de Rosileide Marques da Silva.

WENDEL FERREIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/076.FLS.256-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de maio de mil novecentos e oitenta e quatro (24/05/1984), residente e 
domiciliado Rua Rio Fortuna, 50, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Rivail Marques e de Sonia Regina Ferreira. ANDRÉA REGINA DA SILVA ABDUL 
WARES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Saúde, nesta 
Capital (CN:LV.A/109.FLS.037-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia treze de dezem-
bro de mil novecentos e sessenta e nove (13/12/1969), residente e domiciliada Rua 
Rio Fortuna, 50, casa 03, Vila Corberi, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Salim 
Mustafa Abdul Wares e de Dalva Maria Abdul Wares.

SINVALDO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão pedreiro, 
nascido em Jequié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia dezessete de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta (17/02/1980), residente e domiciliado Rua Giúlio Ferro, 
148, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Antonio Pereira dos Santos e de Irene Souza Santos. CELI 
GEREMIAS DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia seis de setembro de 
mil novecentos e setenta e seis (06/09/1976), residente e domiciliada Rua Giúlio 
Ferro, 148, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Geremias dos Santos e de Nilza Otilia dos 
Santos.

WASHINGTON RODRIGUES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV.A/034.FLS.113 RIO LARGO/AL), 
Maceió, AL no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e oito (05/05/1988), 
residente e domiciliado Rua Ângelo Bini, 50, bloco B, apartamento 33, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cosme Rodrigues da 
Silva e de Maria Lucicleide Rodrigues de Melo. KAROLAYNE LARISSA DA SILVA 
MELO, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Rio Largo, Estado de 
Alagoas (CN:LV.A/009.FLS.198-DISTRITO DE UTINGA/RIO LARGO/AL), Rio Largo, 
AL no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e noventa e nove (24/04/1999), 
residente e domiciliada Rua Ângelo Bini, 50, bloco B, apartamento 33, Conjunto Re-
sidencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos da Silva 
Santos e de Lidiane Maria de Melo.

SAMUEL NASCIMENTO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.119V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia oito de outubro de mil novecentos e noven-
ta e seis (08/10/1996), residente e domiciliado Rua Serra do Caxambu, 06, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos dos Santos Ferreira e de 
Lizete Gabriel do Nascimento Ferreira. DÉBORA ABRANCHES DINIZ, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta 
Capital (CN:LV.A/314.FLS.067-BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (17/02/1998), residente e domiciliada 
Rua João Abreu Castelo Branco, 832, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Laércio Diniz e de Marlene Abranches Diniz.

JOSÉ DAVI DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em 
Junqueiro, Estado de Alagoas (CN:LV-A 023,FLS.195-JUNQUEIRO/AL), Junqueiro, AL 
no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (13/09/1985), residente e 
domiciliado Rua Cariri Velho, 34, B, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ernesto Celestino dos Santos e de Vicência de Jesus Santos. NELMAN 
MARIA DE ALMEIDA SILVA, estado civil viúva, profi ssão agricultora, nascida em Jun-
queiro, Estado de Alagoas, Junqueiro, AL no dia trinta de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (30/08/1982), residente e domiciliada Rua Cariri Velho, 34, B, casa 03, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo da Silva e de Maria 
José de Almeida Silva.

GABRIEL AUGUSTO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profissão cozinheiro, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/423.FLS.271-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e seis (23/02/1996), residente e domiciliado Rua Doutor Mário Moura, 
283, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Angelo de Almeida 
e de Marta de Souza Barbosa. KATRINE DE SOUZA SANTIAGO PIRES, estado 
civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/168.
FLS.116 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e noventa e seis (29/10/1996), residente e domiciliada Rua Doutor Má-
rio Moura, 283, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudionei 
da Silva Pires e de Valdirene de Souza Santiago.

ALLAN PATRICK PESSOA VIEIRA, estado civil divorciado, profissão contador, 
nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de 
junho de mil novecentos e oitenta e sete (07/06/1987), residente e domiciliado Rua 
Carolina Fonseca, 453, bloco 01, apartamento 76, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Geraldo Vieira Sobrinho e de Elizabete Pessoa da Silva Vieira. 
RITA DE CASSIA BRITO BATISTA DE SENA, estado civil divorciada, profissão 
analista de RH, nascida em neste Distrito (CC:LV.B/381.FLS.160-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta e nove 
(28/06/1979), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 453, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Brito de Sena e de Ana Celia Batista 
Pinto.

RENATO DE MELO MUNIZ, estado civil divorciado, profissão autônomo, nascido 
em Tejipió - Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia quinze de setembro 
de mil novecentos e noventa (15/09/1990), residente e domiciliado Rua Taquarana, 
101, casa 02, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio da 
Fonsêca Muniz e de Rosicleide Matias de Melo. BRUNA CAROLLINE PEREIRA 
DE BARROS DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, 
nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/180.FLS.110-IPIRANGA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte de abril de mil novecentos e noventa e quatro 
(20/04/1994), residente e domiciliada Rua Taquarana, 101, casa 02, Jardim Ita-
pemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Julio Barros da Silva e de Heloisa 
Pereira da Silva.

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

DENNIS RIBEIRO LIBANO, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/301.FLS.274V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia dezessete de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (17/01/1998), residen-
te e domiciliado Rua Barro Duro, 260, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de José Wanderley Dias Libano e de Maria Aparecida Ribeiro da Silva. 
INAIARA RAFAELA ROCHA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de 
telemarketing, nascida em Subdistrito Consolação, nesta Capital (CN:LV.A/107.
FLS.093-CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de mil no-
vecentos e noventa e sete (06/11/1997), residente e domiciliada Rua Barro Duro, 
260, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Severino Flôr da Silva 
e de Joalice Conceição Rocha.

CLESSIO JULIANO FUGIHARA, estado civil solteiro, profissão engenheiro de sis-
temas, nascido em Adamantina, neste Estado (CN:LV.A/010.FLS.160 OSVALDO 
CRUZ/SP), Adamantina, SP no dia nove de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(09/05/1983), residente e domiciliado Rua Francisco Alarico Bérgamo, 311, casa 
08, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Nobuo Fugihara e de Ce-
cilia Kinuko Takamura. LUCIANA YUKIE ISIBARO, estado civil solteira, profissão 
confeiteira, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.177 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e oi-
tenta e três (28/06/1983), residente e domiciliada Rua Francisco Alarico Bérgamo, 
311, casa 08, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Isibaro 
e de Kiyoko Isibaro.

CLAUDEMIR DOS SANTOS SENA, estado civil solteiro, profissão padeiro, nas-
cido em Serra Preta, Estado da Bahia (CN:LV.A/046.FLS.140V-SERRA PRETA/
BA), Serra Preta, BA no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(03/08/1991), residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 73, casa 04, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José do Vale Sena e de 
Maria de Lourdes dos Santos. NAYARA BORGES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão gerente, nascida em Senhor do Bonfim, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.
FLS.048 SENHOR DO BONFIM/BA), Senhor do Bonfim, BA no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e noventa e cinco (27/04/1995), residente e domiciliada 
Rua Serra de São Domingos, 73, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Elson José da Silva e de Zenaide Borges da Silva.

PAULO CESAR FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão portei-
ro, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/176.FLS.243V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dois de fevereiro de mil novecentos e noventa e três 
(02/02/1993), residente e domiciliado Rua Oito de Dezembro, 15, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silvio Rogerio de Souza e de Luciana Fer-
reira de Oliveira de Souza. AMANDA BARBOSA DE FREITAS, estado civil soltei-
ra, profissão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/512.
FLS.115-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil 
novecentos e noventa e nove (03/03/1999), residente e domiciliada Rua Bento dos 
Reis, 126, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jurandir Gomes de Freitas e de Ana Paula Barbosa 
de Oliveira.

WELESSON GOMES OLIVEIRA SOUSA, estado civil divorciado, profissão ges-
seiro, nascido em São José da Vitória, Estado da Bahia, São José da Vitória, BA 
no dia dez de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (10/02/1988), residente 
e domiciliado Rua Trussu, 274, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Juares Oliveira Sousa e de Leda Gomes dos Santos. MARIANA PI-
MENTEL MARTINS, estado civil divorciada, profissão auxiliar de escritório, nas-
cida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia cinco de abril de 
mil novecentos e oitenta e nove (05/04/1989), residente e domiciliada Rua Trussu, 
274, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícero Pedro 
Martins e de Sandra Pimentel Claudino Martins.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - 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: RAILSON TERRIBILE DE AGUIAR, profi ssão: vigilante patrimonial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1993, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Braulino Gonçalves 
de Aguiar e de Janete Soares Terribile. A pretendente: TAMYRIS MALUF FONSECA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/06/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elcio Marcos 
Fonseca e de Simone de Azevedo Maluf.

O pretendente: ALEX DA SILVA SALES, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/04/1980, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Sales Pedro da Silva e de Josefa Nenen da 
Silva Sales. A pretendente: TATIANE SILVEIRA SOUZA SILVA, profi ssão: enfermeira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1987, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Barbosa da Silva 
e de Cleres Silveira Souza.
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Trade-in é o escambo 
do século XXI

Certamente você 

se lembra do termo 

“escambo” nas aulas de 

história.

A prát ica  de  t rocar 
produtos surgiu na 
Pré-História, durante 

o período Neolítico, cerca 
de 10 mil anos atrás, e foi 
perdendo espaço para o co-
mércio envolvendo a moeda 
como principal fonte de pa-
gamento. Mas como tudo na 
vida tem uma evolução, com 
o escambo não foi diferente. 

Ainda existem pessoas que 
fazem troca de produtos sem 
o envolvimento de dinheiro. 
Já no varejo a prática ganhou 
o nome de trade-in, ou seja, 
quando há a utilização de 
uma mercadoria usada como 
parte do pagamento de uma 
nova. 

Pensando por esse lado po-
demos dizer que o Trade-in é 
o escambo do século 21 e que 
está em constante evolução. 
O grande desafio atualmente 
é colocar no mercado um 
modelo robusto de trade, 
que não apenas dê apenas 
resultados para as empresas, 
mas que também possa ser 
um espaço de confiança para 
o consumidor. 

Já é possível sentir no 
mercado uma consciência 
maior sobre o tema. A Yes-
furbe, plataforma de compra 
e venda de smartphones 
refabricados, por exemplo, 
já está alinhando projetos 
para entrar em algumas lojas 

físicas, mas a ideia é entrar de 
vez no mercado de Trade Phi-
gital, quando o mundo físico 
e o digital estão conectados 
com foco na experiência do 
consumidor. 

Um grande exemplo da 
ascensão desse mercado é 
o da gigante Apple, que já 
utiliza essa prática em vários 
países em que atua. Desde o 
ano passado a empresa vem 
investindo bastante no seu 
modelo de trade-in. Na últi-
ma apresentação de resulta-
dos financeiros, inclusive, a 
empresa revelou que o pro-
grama teve um ritmo quatro 
vezes maior comparado ao 
período anterior. 

O grande benefício que 
esse processo pode pro-
porcionar ao varejo físico 
é atrair mais consumidores 
para lojas físicas, olhando 
produtos, trocando vouchers 
e, principalmente, fazendo 
a interação entre compra 
online e retirada do produto 
na loja física. 

Além disso, é uma ótima 
oportunidade para o merca-
do se diversificar e propor-
cionar uma experiência única 
para o consumidor. O modelo 
já está consolidado, por isso 
o futuro é o crescimento 
e integração das diversas 
plataformas. 

(*) - É sócio-diretor da Yesfurbe, 
plataforma brasileira de compra e 

venda de smartphones refabricados. 

Danilo Martins (*)

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

O pretendente: ESTEVAM MILLAN JUNIOR, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/07/1978, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Estevam Millan e de Sandra Aparecida Millan. A pretendente: 
VALERIA COSTA DE SOUZA, profi ssão: aux.administrativo, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Irmão e de Luciene Cordeiro Costa.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ SOTERO DIAS, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/10/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Magela Dias e de Elisa Maria 
Sotero Dias. A pretendente: ANDREIA COSTA DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Antonio Irmão e de Luciene Cordeiro Costa.

O pretendente: SILVIO CÉSAR RAMOS DA SILVA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1973, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Ramos da Silva e de Maria 
Aparecida Ramos da Silva. A pretendente: ALINE COSTA DE SOUZA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Irmão e de Luciene 
Cordeiro Costa.

O pretendente: JAIME SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de José Fausto de Oliveira e de Veronica Maria da Silva. A 
pretendente: MATILDE FERREIRA DE MACEDO, profi ssão: farmacêutica, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/11/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Julio de Oliveira Macedo e de Maria de Lourdes 
Ferreira de Macedo.

O pretendente: JORGE LUÍS DOMINGUES LOPES, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Porto Alegre, RS, data-nascimento: 14/02/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdir Lopes e de Nair Domingues Lopes. 
A pretendente: ANA CLAUDIA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1976, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Valdelice Joana dos Santos.

O pretendente: RAONE COSTA DE FREITAS, profi ssão: pintor automotivo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lauro de Freitas, BA, data-nascimento: 12/01/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Celma Costa de Freitas. A pretendente: 
SHEILA NASCIMENTO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: solteira, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 25/05/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Tavares da Silva e de Marcielena Silva Nascimento.

O pretendente: ROBSON DA SILVA GUERRA, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1979, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jair da Silva Guerra e de Rute da Silva Guerra. 
A pretendente: VANESSA MONTEIRO DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1988, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudeci Monteiro de Souza.

O pretendente: OBINNA KINGSLEY ALOEFUNA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nigéria, data-nascimento: 08/07/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ifeanyi Aloefuna e de Juliet Aloefuna. A pretendente: LUANA DA 
SILVA ANDRADE, profi ssão: motorista, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas, 
SP, data-nascimento: 19/06/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Claudina da Silva Andrade.

O pretendente: GILSON AMARO GOMES, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Araruna, PB, data-nascimento: 19/03/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Amaro Gomes e de Aldenira Rita da 
Conceição. A pretendente: EDILENE ARAUJO DO NASCIMENTO, profi ssão: cuidadora 
de idosos, estado civil: divorciada, naturalidade:, SP, data-nascimento: 18/09/1966, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lucasrtes Rocha do Nascimento e 
de Tereza Pereira de Araujo.

O pretendente: RAFAEL SANTOS MOURÃO, profi ssão: microempresario, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Mourão e de Iranice Santos Cunha. 
A pretendente: KARINE DE OLIVEIRA DANTAS, profi ssão: maquiadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/05/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Rodrigues Dantas e de Shirlei Aparecida 
Nunes de Oliveira Dantas.

O pretendente: DANIEL CONSTANTINO DA SILVA, profi ssão: técnico de manutenção 
de eletro, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/06/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Constantino da 
Silva e de Maria Aparecida Farias dos Santos Silva. A pretendente: SAMELA FERREIRA 
DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/11/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Samuel 
Costa dos Santos e de Maria de Fatima Ferreira dos Santos.

O pretendente: RENAN DIAS BASTOS, profi ssão: empacotador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1999, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Renato Luiz Bastos e de Tatiana do 
Nascimento Dias Bastos. A pretendente: LUANA CAROLINE FRAGOSO DOS 
SANTOS, profi ssão: aux.administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Luiz Carlos dos Santos e de Vivian Ramos Fragoso.

O pretendente: MARCELO MURARO JUNIOR, profi ssão: especialista de segurança, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Muraro e de Maria Ines 
Ferreira Sobrinho. A pretendente: GIOVANNA ÉLLEN DOS SANTOS, profi ssão: 
auxiliar fi scal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/07/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Angelo Sergio dos 
Santos e de Eleusa Bonfi m.

O pretendente: GONÇALO PEREIRA GOMES, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Água Branca, AL, data-nascimento: 11/07/1965, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Pereira Gomes e de Nair Eduardo Pereira. 
A pretendente: DULCINÉIA DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Itaberá, SP, data-nascimento: 03/10/1959, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Acacio Almeida Paulino e de Maria Aparecida Paulino.

O pretendente: MARCOS PAULO GOMES GUIMARÃES, profi ssão: policial militar, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Orlando de Barros Guimarães e 
de Elzenita Gomes Silva Guimarães. A pretendente: ELISA NASCIMENTO VIEIRA, 
profi ssão: auxiliar de saúde bucal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 21/08/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Celso Henrique Vieira e de Ana Claudia Nascimento Vieira.

O pretendente: ROGERES ARAUJO LIMA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Neópolis, SE, data-nascimento: 24/03/1963, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Deronildes Lima dos Anjos e de Gilma Araujo 
Lima. A pretendente: ROSIMARI LUSINETE DA SILVA, profi ssão: policial militar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-
nascimento: 31/03/1971, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Amaro 
Manoel da Silva e de Lusinete Elvira de Anunciação.

O pretendente: FERNANDO CAVALCANTI, profi ssão: bancária, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 10/06/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Doroti Cavalcanti. A pretendente: THAÍS CRISTINA 
CARDOSO DE ALMEIDA, profi ssão: psicologa, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 10/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Benedito Alvaro de Almeida e de Ivete Cardoso de Almeida.

O pretendente: LAELSON VENÂNCIO DA SILVA, profi ssão: montador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 17/06/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Anatalice 
Venância. A pretendente: JAKELYNE SILVA LIMA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 08/04/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jailson Lima Cardozo e de Luzia Aparecida 
da Silva Cardozo.

O pretendente: DENILSON CRUZ PINHEIRO, profi ssão: advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/06/1971, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Domingos da Cruz Pinheiro e de Maria Salete 
da Silva Pinheiro. A pretendente: CLAUDINEIA DOS SANTOS VIEIRA, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Livramento do Brumado, BA, data-
nascimento: 14/08/1980, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antônio 
Amorim Vieira e de Marinalva Maria dos Santos Vieira.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO DE SOUZA, profi ssão: lider de costura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Erivaldo Rufi no de Souza e 
de Maria de Penha de Souza. A pretendente: GABRIELA DA SILVA SANTANA, 
profi ssão: aux.enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 17/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Roberto Gois de Santana e de Rosana da Silva Santana.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO DIAS ARAGÃO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1976, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Inacio Aragão e de Vera Lucia Dias. A 
pretendente: DANIELA CRISTIANE TASCA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos Tasca e de Vera Lucia Chaves Tasca.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS BASTOS, profi ssão: bombeiro civil, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Clemente Bastos 
e de Sueli Ferreira dos Santos Bastos. A pretendente: KELLY BEZERRA DA SILVA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/06/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lucimeire Bezerra 
da Silva.

O pretendente: MARCOS JOSE SCHMATZ, profi ssão: mecânico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Santa Terezinha de Itaipu, PR, data-nascimento: 24/03/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ilmo Schmatz e de Nair Birk 
Schmatz. A pretendente: REJANE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: gerente, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ourilandia do Norte, PA, data-nascimento: 
07/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Galdino da 
Silva Neto e de Valdira Rodrigues Sousa.

O pretendente: JOHNNY ABNER VIEIRA LIMA, profi ssão: vigilante residencial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Leme, SP, data-nascimento: 28/08/1993, 
residente e domiciliado em Barretos, SP, fi lho de Antonio das Chagas Vieira Lima 
e de Lijanara Garcia Vieira Lima. A pretendente: SAMANTA MOURA DE SOUZA, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Lourenço da Mata, PE, 
data-nascimento: 06/05/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Samuel Medeiros de Souza e de Cleide Moura da Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FLÁVIO ROBERTO GUARNIERI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
fotógrafo, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/12/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidney Williams 
Guarnieri e de Maria Morgano Guarnieri. A pretendente: VALERIA MAIORANO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (28/01/1973), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de José Maiorano e de Maria Luiza Rodrigues Maiorano.

O pretendente: DANIEL TAVARES PINTO CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(08/09/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Paula Pinto Campos e de Suley Aparecida Tavares Campos. A pretendente: 
ALINE D HOLANDA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão cozinheira, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/09/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wellington Antonio da Silva e de Aldenice 
D Holanda Cavalcanti.

O pretendente: ROGER WILLIAM PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
encarregado operacional, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(19/04/1988), residente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de José de 
Paula Pereira e de Luzia Ester Pereira. A pretendente: ERICA VITORIA D HOLAN-
DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão operadora de caixa, estado civil 
solteira, nascida em Recife - PE, no dia (28/01/2001), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Inaldo Soares Costa e de Aline D Holanda Silva.

O pretendente: RAFAEL PAULINO DE LIMA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão mecânico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/05/1993), 
residente e domiciliado neste Subdistrit o, São Paulo - SP, fi lho de Israel Paulino da 
Silva e de Ana Lucia de Lima Silva. A pretendente: MARILENE REGOLINI, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (15/06/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wayner Guido Regolini e de Cleusa de Abreu Regolini.

O pretendente: DANIEL REIS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão parale-
gal, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (27/10/1987), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Reis da Silva e de Nailza 
Fonseca da Silva. A pretendente: CARLA MARUYAMA SALVIO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (05/02/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Carlos Roberto Salvio e de Alice Kimiro Maruyama Salvio.

O pretendente: MICHAEL DAVIDSON ARANTES ALVES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São José dos Campos - SP, no 
dia (14/03/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio 
Jose Alves e de Beatriz Aparecida Arantes Alves. A pretendente: AMANDA CAMPOS 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão administradora, estado civil solteira, 
nascida em Santo André - SP, no dia (08/01/1990), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdir Batista da Silva e de Naiara Campos de Oliveira.

O pretendente: EMERSON JOSÉ DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
açougueiro, estado civil divorciado, nascido em Santo André - SP, no dia (23/02/1973), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dionisia da Cruz 
Oliveira. A pretendente: PATRICIA ALVES SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão operadora de cobrança, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (25/02/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jazon Santos e de Edilza Maria Alves Santos.

O pretendente: HUGO MORAES ZUQUE, de nacionalidade brasileiro, profi ssão 
gastrônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (01/08/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Gracindo 
Zuque e de Rosangela Moraes de Lira Zuque. A pretendente: INGRIDY RIVALTA DE 
CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão biomédica, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (23/03/1991), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Waldir Rivalta Coelho da Silva e de Maria Cristina 
de Carvalho Nofoente Coelho da Silva.

O pretendente: JEAN LUCAS SANTANA DA COSTA, profissão: aplicador de 
ermicida, estado civil: solteiro, naturalidade: Araraquara, SP, data-nascimento: 
28/11/1994, residente e domiciliado em Américo Brasiliense, SP, filho de Antônio 
Aparecido da Costa e de Edivanda Assis Santana da Costa. A pretendente: 
CINTHIA MENDES BATISTA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1993, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Elizeu Soares Batista e de Margarete 
Mendes Rosa.

O pretendente: DOUGLAS RAFAEL DE CAMPOS, profissão: feirante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Piracaia, SP, data-nascimento: 08/03/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Clovis Alberto de Campos e de Norma 
Deodato da Silca Campos. A pretendente: JESSICA PINTO DIAS, profissão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Dias e de 
Fatima da Silva Pinto.

O pretendente: MATHEUS LUCAS DE SOUZA GARCIA, profissão: barracheiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 12/04/2001, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Anderson Aparecido Garcia 
e de Vanessa Vieira Bueno de Souza. A pretendente: BRUNA DA SILVA ASSIS, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Roberto de Assis e de Gilmara Helena da Silva.

O pretendente: IGOR COSTA BATISTA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Denisio Batista e de Simone Maria Alves Costa Batista. 
A pretendente: LAYSA VILELA PEREIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/01/2003, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Paulo Pereira Santos e de Romeria Vilela.

O pretendente: ERIVELTO CAMPOS DOS SANTOS, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 12/08/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Crispiniano Marques dos Santos e de Maria 
Lúcia de Oliveira Campos. A pretendente: ADRIANA SALES DA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/03/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Francisco de Assis 
Sales da Silva e de Elza Bernardo Sales.

O pretendente: LEANDRO GUILHERME GONÇALVES PEREIRA, profissão: 
aj.geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
12/12/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Dourival Pereira e 
de Regina Maria Gonçalves. A pretendente: JAQUELINE PEREIRA DE OLIVEIRA, 
profissão: frente de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 28/11/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Claudio Ricardo Barbosa de Oliveira e de Adelia Pereira Floriano Tomaz.

O pretendente: EMERSON JORGE SILVA DE LIMA, profissão: coletor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/06/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Ferreira de Lima e de Antonia Maria da 
Silva. A pretendente: ALINE PIRES LEMOS DE OLIVEIRA, profissão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
23/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Arlindo Borges de 
Oliveira e de Rosemara Pires Lemos de Oliveira.

O pretendente: PAULO SATIRO PINTO, profissão: técnico manutenção, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/07/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gilvaldo Paulo Pinto e de Linaldiene 
Satiro Pinto. A pretendente: INÚBIA SILVA OLIVEIRA, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Irineu Souza Oliveira e de Marialva Silva 
Oliveira.

O pretendente: WELLINGTHON ERLANDSON ALVES DA SILVA, profissão: 
aj.distribuição, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/01/1996, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geovani Erlandson 
da Silva e de Clotilde Alves Batista. A pretendente: ANA CAROLINA SANTOS 
FARIAS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 15/02/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Adeilson Dias de Farias e de Noelia dos Santos Costa.

O pretendente: MICAEL SANTOS DE ARRUDA, profissão: açougueiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Franco da Rocha, SP, data-nascimento: 11/03/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edvaldo Soares de Arruda 
e de Edna de Andrade Santos. A pretendente: BIANCA SANTANA DE SOUZA, 
profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 09/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson 
Pereira de Souza e de Marinete Alves Santana de Souza.

O pretendente: NEWTON SILVA, profissão: marceneiro aposentado, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Lavras, MG, data-nascimento: 08/08/1948, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Joaquim Mariano da Silva e de Maria da 
Gloria. A pretendente: ELIANA APARECIDA MARCELINO SILVA, profissão: do 
lar aposentada, estado civil: viúva, naturalidade: Passos, MG, data-nascimento: 
08/10/1964, residente e domiciliada em Passos, MG, filha de Itair Marcelino e de 
Isolina Juliana Marcelino.

O pretendente: JOÃO RICARDO MORAES DOS SANTOS, profissão: contador, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 11/11/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Martins dos Santos 
e de Maria Moraes dos Santos. A pretendente: ALICE MACEDO DE OLIVEIRA, 
profissão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: Turmalina, MG, data-
nascimento: 26/03/1994, residente e domiciliada em Turmalina, MG, filha de 
Noraldino Gonçalves de Macedo e de Maria de Fátima Viana de Oliveira e Macedo.

O pretendente: RAFAEL FELIX RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profissão 
bartender, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/09/1991), resi-
dente e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Sergio Maschio Rodrigues 
e de Maria Margarida Felix da Silva Rodrigues. A pretendente: JÉSSICA FORESTI, 
de nacionalidade brasileira, profissão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (14/12/1991), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo - SP, filha de Marcio Foresti e de Marlene Alencar de Lima.

O pretendente: JOSEMAR PEREIRA SALVINO, de nacionalidade brasileira, profissão 
agente de segurança socioeducativo, estado civil divorciado, nascido em Timbaúba 
- PE, no dia (31/10/1976), res idente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - 
SP, filho de José Salvino da Silva e de Carmelita Pereira Salvino. A pretendente: 
RENATA DA ROCHA BRITTO, de nacionalidade brasileira, profissão orientadora 
público, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/09/1990), re-
sidente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Roberto da 
Rocha Britto e de Maria Rute Alves Britto.

O pretendente: LUCAS ALVES RIBEIRO, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (07/05/1992), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ribamar de Jesus 
Ribeiro e de Mirian Alves do Vale Ribeiro. A pretendente: THAMARA ARAUJO LO-
BATO, de nacionalidade brasileira, profissão enfermeira, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (02/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de José Arcangelo Costa Lobato e de Lêda Araujo Lobato.

O pretendente: MATHEUS LEITE ANTONIO VIEIRA MARCONDES, de nacionalida-
de brasileira, profissão consultor de projetos, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (11/11/1991), residente e domiciliado em Santana de Parnaíba 
- SP, filho de Luis Fernando Vieira Marcondes e de Solange Leite Antonio Vieira 
Marcondes. A pretendente: KAMILA DE CASSIA SOUZA IVON, de nacionalidade 
brasileira, profissão professora, estado civil solteira, nascida em Osasco - SP, no 
dia (20/07/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Orlando Ivon e de Ivete de Fatima Souza.

O pretendente: FABIO DE GINO CORREIA, de nacionalidade brasileira, profissão 
controlador de acesso, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(14/06/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Marcos Correia Filho e de Sueli de Gino Correia, A pretendente: KARINA REGINA 
RUFINO, de nacionalidade brasileira, profissão professora de educação infantil, 
estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (04/10/1980), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de José Antonio Rufino e de Abigail 
de Lourdes Miranda Rufino.

O pretendente: GUILHERME VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
eletricista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/05/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Eber Gonçalves 
Vieira e de Priscila Andrade Vieira. A pretendente: MARIANA MEDEIROS ROS, de 
nacionalidade brasileira, profissão técnica em nutrição, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (03/01/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Ailton Parreira Ros e de Simone dos Santos Medeiros Ros.

O pretendente: ANDERSON SOUSA MENDES, de nacionalidade brasileira, profissão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/11/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de João Mendes 
e de Maria Vieira de Sousa. A pretendente: TATIANE GRACIANA KREMER, de 
nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil divorciada, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (07/08/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Dinis Kremer e de Bernadete Graciana Alves.

O convivente: DANIEL FABBRI RAHMÉ, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/05/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo de Lello 
Rahmé e de Débora Fabbri Rahmé. A convivente: LARISSA DE ABREU PASSOS, 
de nacionalidade brasileira, profissão autonoma, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (21/06/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Odair Passos e de Bernadete Laurentina de Abreu Passos. Obs.: 
Conversão de união estável em casamento.
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