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“Aquele que não 
conhece a verdade 
é simplesmente um 
ignorante, mas aquele 
que a conhece e diz que 
é mentira, este é um 
criminoso”.
Bertolt Brecht (1898/1956)
Dramaturgo alemão
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O governo federal lançou 
ontem (12), em ceri-
mônia no Palácio do 

Planalto, o programa ‘Previne 
Brasil’ que altera procedimen-
tos de repasse de recursos do 
Sistema Único de Saúde (SUS) 
para os municípios. A iniciativa 
visa incluir mais pessoas nos 
programas de atenção primá-
ria. A expectativa é incluir 50 
milhões de pessoas em dife-
rentes programas dos SUS. A 
previsão é de que os repasses 
para os municípios tenham 
um aporte de R$ 2 bilhões, 
passando de R$ 18,3 bilhões 
para mais de R$ 20 bilhões.

Programa ‘Previne Brasil’ 
quer incluir 50 milhões 
de brasileiros no SUS

O novo modelo vai aportar 
mais recursos para os municí-
pios que melhorarem a saúde 
dos brasileiros, especialmente 
nos serviços de saúde da aten-
ção primária, que cuida dos 
problemas mais frequentes, 
como diabetes e hipertensão, 
através de consultas médicas, 
exames e vacinação. Antes, a 
distribuição de recursos era 
feita com base na quantidade de 
pessoas residentes e de serviços 
existentes em cada município, 
sem considerar o atendimento 
efetivamente prestado pelas 43 
mil Equipes de Saúde da Família 
que atuam no país. 

Atualmente esses profis-
sionais atendem cerca de 90 
milhões de pessoas. A avaliação 
do governo é de que as equipes 
podem atender até 140 milhões 
de pacientes. Os recursos serão 
distribuídos com base em três 
critérios: o número de pessoas 
acompanhadas nos serviços 
de saúde; foco no tratamento 
de doenças crônicas como 
diabetes e redução de mortes 
de crianças e mães; e ainda a 
adesão a programas estratégi-
cos, como Saúde Bucal e Saúde 
na Hora.

Outro ponto a ser alterado é 
a forma de cadastramento dos 

A expectativa é incluir 50 milhões de pessoas em diferentes

programas dos SUS.

usuários do SUS, que poderá 
ser feito também pelo CPF e 
não apenas pelo Cartão SUS. 

Isso vai facilitar que os pro-
fi ssionais de saúde realizem 
a busca ativa dos pacientes 

em casos de retornos sobre 
exames, consultas, situação 
vacinal, dentre outros (ABr).

Ex-presidente boliviano Evo Morales chegou ontem (12) ao 

aeroporto da Cidade do México.

O ex-presidente da Bolívia, 
Evo Morales, desembarcou 
ontem (12) no México, país 
que lhe concedeu asilo político. 
O avião militar fornecido pelo 
governo mexicano aterrissou 
por volta de 11h (horário lo-
cal), após ter feito uma escala 
técnica no Paraguai e passado 
pelo espaço aéreo brasileiro.

Ao desembarcar, Morales 
voltou a dizer que é vítima 
de um “golpe de Estado”. “É 
necessário continuar a luta, 
e estamos certos de que os 
povos do mundo têm o direito 
de se libertar e colocar fi m à 
opressão, mas há grupos que 
não respeitam a vida nem a 
pátria”, afi rmou.

O ex-presidente também 
agradeceu ao México por ter 
“salvado sua vida”. Morales go-

vernava a Bolívia desde janeiro 
de 2006, mas renunciou após 
ter sido pressionado por sindi-
catos, pelas Forças Armadas e 
pela Polícia. Ele tentava obter 
um quarto mandato nas urnas e 
chegou a ser declarado vence-
dor da eleição presidencial de 
20 de outubro, mas o candidato 
de oposição, Carlos Mesa, não 
reconheceu o resultado e foi às 
ruas para protestar. 

A OEA apontou irregularida-
des na apuração da eleição, e 
Morales chegou a convocar um 
novo pleito, mas não foi sufi cien-
te para evitar sua queda. Além 
dele, também renunciaram o 
vice-presidente Álvaro García 
e os mandatários do Senado 
(Adriana Salvatierra) e da Câma-
ra (Victor Borda), esvaziando a 
linha sucessória (ANSA).

Comida de rua 
A Prefeitura está com inscrições 

abertas para comerciantes de 
comida de rua e food trucks atua-
rem durante os eventos na cidade. 
Foi retirada a obrigatoriedade do 
Cadastro Municipal de Vigilância 
em Saúde para cadastramento no 
edital. O processo seleciona interes-
sados em comercializar produtos 
alimentícios ou bebidas durante 
os eventos organizados pela Pre-
feitura. Inscrições, presenciais ou 
por e-mail, vão até amanhã (14).

A cidade de Veneza enfren-
tou ontem (12) mais um dia 
de alagamentos. Dessa vez, o 
fenômeno conhecido como “ac-
qua alta” fez com que a Basílica 
de São Marco acumulasse 70 
centímetros de água. Por volta 
das 10h30 locais, o volume de 
água atingia seu pico em alguns 
pontos de Veneza, com 1,27m. 
Para hoje (13), o nível pode 
chegar a 1,45m. 

Trata-se de um dos piores 
alagamentos dos últimos anos, 
de acordo com especialistas. 
Em 1 de fevereiro de 1986, 
a cidade enfrentou a marca 
recorde de 1,56m. Na Basílica 
de São Marco,  os 70 centíme-

tros de água foram registrados 
no “nártex” - zona de entrada 
do templo- e podem provocar 
danos às colunas do edifício e 
às placas de mármore recém-
-trocadas. 

Apesar de ocorrem com 
frequência em determinadas 
épocas do ano, os alagamentos 
em Veneza estão sendo inten-
sifi cados dessa vez devido às 
chuvas torrenciais que atingem 
o norte da Itália. Este é o quarto 
dia consecutivo de enchentes 
em Veneza. As águas cobriram 
cerca de 10% do centro históri-
co da cidade, formada por ilhas, 
cortada por canais e banhada 
pelo Mar Adriático (ANSA).

Águas atingiram um nível de 70 cm na entrada da Basílica.

Ao participar ontem (12) de 
evento na sede do BNDES, no 
Rio de Janeiro, o ministro de 
Infraestrutura, Tarcísio de Frei-
tas, disse que o governo tem se 
preocupado em criar  ambiente 
amigável para negócios, e que 
isso tem atraído investidores. 
Segundo ele, algumas mudan-
ças têm colaborado para isso, 
como a aprovação da reforma 
da Previdência.

De acordo com o ministro, já 
se observa uma expansão no 
varejo, na atividade industrial 
e recuperação moderada do 
emprego, que, com a retomada 
da economia deve crescer ainda 
mais. “Estamos realmente sen-
tindo os efeitos da retomada 

Ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas.

A Caixa Econômica Federal 
anunciou, ontem (12), a redu-
ção da taxa de juros do cheque 
especial de 8,99% para 4,99% 
ao mês.

“A Caixa devolve à sociedade, 
e em especial aos mais humil-
des, os resultados recordes 
que teve, [com] redução para 
abaixo de 5% [a taxa do cheque 
especial]. 

É um banco preocupado com 
a igualdade, com a distribuição 
de renda. Isso é absolutamente 
matemático e meritocrático”, 
disse o presidente do banco, 
Pedro Guimarães. “Esse juros 
de 4,99% ainda é extremamen-
te elevado. Nós continuamos 
estudando a contínua melhora 
econômica do Brasil, e podere-
mos continuar abaixando, mas 
a eventual piora também leva 

ao aumento”, disse Guimarães.
A Caixa anunciou ainda uma 

nova linha de crédito imobiliário 
indexado ao IPCA, com taxas a 
partir de 2,95% ao ano mais o 
IPCA, representando uma par-
cela 40% menor em relação ao 
fi nanciamento indexado à TR. O 
lucro líquido da Caixa cresceu 
66,7% no terceiro trimestre 
do ano em comparação com o 
mesmo período de 2018. 

Segundo o balanço do tercei-
ro trimestre divulgado ontem 
(12), o lucro líquido chegou a R$ 
8 bilhões. Na comparação com o 
segundo trimestre, o lucro líqui-
do teve alta de 90,6%, quando 
foi registrado lucro de R$ 4,212 
bilhões. A Caixa ainda anunciou 
que mais de mil novos pontos 
de atendimento serão abertos 
até março de 2020 (ABr).

Presidente da Caixa, Pedro Guimarães, anuncia redução das 

taxas de juros para o cheque especial.

O vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, disse 
ontem (12), que a África é 
uma prioridade para a atuação 
externa brasileira. “Conforme 
o Brasil se restabelece de uma 
grave crise, essa aproximação 
retoma o seu sentido natural”, 
disse ao participar da abertura 
do Fórum Brasil-África 2019. 
Ele anunciou que em março 
de 2020 fará uma viagem aos 
países do continente.

Para ele, os países africanos, 
em crescimento econômico 
e populacional urbano, apre-
sentam uma série de opor-
tunidades para expansão de 
companhias brasileiras. Algu-
mas empresas já têm buscado 
abrir espaço nesses mercados. 
“Muitas têm expertise justa-
mente em setores de cons-

Vice-presidente da República, Hamilton Mourão.
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Mourão diz que África é prioridade na 
atuação externa brasileira
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mamente complexo, a África 
destaca-se como continente 
que a economia mais cresce 
no mundo”, analisou.

Além das difi culdades eco-
nômicas, Mourão destacou que 
outros elementos têm causado 
incertezas no cenário interna-
cional. “Todas as nações estão 
em permanente estado de 
alerta.Confl itos aparecem em 
todas as regiões e as ameaças 
transnacionais se multiplicam. 
São epidemias, surtos migra-
tórios, guerra cibernética, 
crime organizado, catástrofes 
ambientais e climáticas”, 
enumerou. Nesse contexto, 
ressaltou que o Brasil tem agi-
do de maneira a se adaptar às 
diferentes situações, com foco 
nos resultados (ABr).

trução, energia e produção de 
alimentos. Algumas, inclusive, 
já atuam há anos em mercados 
africanos”, acrescentou.

Os países africanos represen-
tam uma oportunidade, na sua 
opinião, em um contexto global 

de pouco crescimento econô-
mico. “A economia global está 
em desaceleração, especial-
mente pela apreensão causada 
pelas tensões comerciais, pelo 
desemprego e o endividamento 
de muitos países. Em meio a 

Evo desembarca no 
México e promete 

‘continuar luta’

Alagamento atinge Basílica 
de São Marco, em Veneza

Aprovação da Reforma 
da Previdência

‘já atrai investidores’

Caixa reduz para 
4,99% a taxa de juros 
do cheque especial

da credibilidade. Credibilidade 
e investimento são coisas que 
caminham juntos”, afirmou, 
acrescentando que considera 
possível uma reavaliação em 
breve da classifi cação de risco.

“A economia está dando os 
primeiros impulsos na direção 
do crescimento, tenho certeza 
que a reclassifi cação de risco 
virá”, disse o ministro, ao 
participar da 2ª Conferência 
Anual Cebri-BNDES, na sede 
do banco. Para Freitas, o Brasil 
vive o momento propício para 
atacar um de seus principais 
problemas, a infraestrutura, 
que vai será alavancada para 
aumentar a produtividade. 

Neste ano, afi rmou, foram 
realizados 27 leilões de infraes-
trutura, todos bem-sucedidos. 
Para o próximo ano, a intenção 
é fazer entre 40 e 44 leilões. 
“Uma meta bastante ousada, 
mas possível, afi rmou”. Porém, 
o governo não pretende adian-
tar a realização de leilões para 
escapar de 2022.  A expectativa 
é que os leilões ocorram no 
fi nal de 2021 ou início de 2022, 
mas, para isso, o rito precisa ser 
seguido (ABr).
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Novos rumos para 
o saneamento

O que vem sendo 

discutido está distante 

de alcançar as soluções 

para o saneamento no 

país

A revisão do Marco Legal 
do Saneamento, que 
vem sendo discutida 

no Congresso, traz riscos de 
atrasar ainda mais o avanço do 
setor e aumentar a insegurança 
jurídica para as companhias 
interessadas em investir nessa 
indústria. O saneamento não 
precisa somente de mais uma 
legislação para atender às 
demandas urgentes de abas-
tecimento de água e esgota-
mento sanitário para milhões 
de brasileiros. 

O país precisa transformar o 
tema em uma política pública 
permanente de Estado, emba-
sada em um planejamento de 
curto, médio e longo prazo. 
Nossa experiência do passado 
pode nos ajudar a encontrar 
as soluções para o presente e 
o futuro. Entre 1971 e 1986, o 
Planasa (Plano Nacional de Sa-
neamento) foi responsável por 
investimentos na ordem de 35 
bilhões de dólares durante os 
16 anos do seu funcionamento. 

Entre as diretrizes aponta-
das pelo plano estão a efi ci-
ência e efi cácia da operação, 
planejamento, estudo de via-
bilidade global e redução de 
custos por meio de ganho de 
escala e desenvolvimento insti-
tucional. Além disso, o Planasa 
garantiu a capacitação e quali-
fi cação dos recursos humanos, 
com 117 mil oportunidades 
de treinamento entre 1973 a 
1986. Portanto, tudo que vem 
sendo discutido atualmente 
está distante de alcançar as 
soluções para o saneamento 
no país. 

O planejamento do setor 
deve ser visto como prioritário 
entre todos os entes da federa-
ção. Planejar signifi ca decidir 
antes e bem para fazer melhor 
a coisa certa, no tempo certo 
e ao custo adequado. Outro 
desafi o é organizar o setor. 
Hoje, o saneamento conta com 
muitas “paternidades” dentro 
do governo federal, sendo 12% 
dos municípios do país geridos 
pela Secretaria de Saneamento 
do Ministério do Desenvolvi-

mento Regional, enquanto 88% 
das cidades são atendidas pela 
Fundação Nacional de Saúde, 
ligada ao Ministério da Saúde.

Para planejar adequada-
mente, é indispensável contar 
com dados confiáveis, que 
realmente ofereçam uma visão 
ampla e apropriada do setor. O 
país conta com os números do 
Sistema Nacional de Informa-
ções Sobre Saneamento, que 
são repassados pelos próprios 
operadores. A maioria dessas 
localidades sequer conta com 
especialistas para a estrutura-
ção de um plano municipal. A 
adoção de auditoria pode ser 
a solução para alcançar um 
diagnóstico detalhado do setor 
com as respectivas demandas 
de investimento. 

Assim como ocorreu no 
Planasa, as prefeituras devem 
ter equipes capacitadas até 
mesmo para solicitar projetos. 
Relatório da Confederação 
Nacional da Indústria indica 
que 60% das obras de infraes-
trutura paralisadas do PAC são 
de saneamento. Os principais 
aspectos indicados são: a má 
qualidade dos projetos e as 
limitações da gestão pública do 
setor. Por isso, as prefeituras 
precisam ter orientação técni-
ca, com profi ssionais capacita-
dos para preparar projetos com 
a devida qualidade técnica.

O saneamento no país não 
vai avançar sem a participação 
efetiva na iniciativa privada. O 
planejamento do setor é um 
instrumento fundamental para 
as companhias que querem 
investir em infraestrutura no 
país. Infelizmente, os artigos da 
MP 868/18 e da MP/882/19, que 
previam instrumentos para 
apoio técnico nos estudos, pla-
nos e projetos de saneamento 
não prosperaram.

Temos um grande desafi o 
pela frente para melhorar a 
qualidade de vida de 100 mi-
lhões de brasileiros, que ainda 
hoje não têm acesso à rede de 
coleta e tratamento de esgo-
to, e outros 35 milhões sem 
água potável. Somente com 
planejamento, conseguiremos 
reverter esse quadro.

(*) - Engenheiro, é presidente da 
Associação Paulista de Empresas 
de Consultoria em Saneamento e 

Meio Ambiente e vice-presidente da 
Associação Brasileira de Engenharia 

Sanitária e Ambiental.

Luiz Pladevall (*)
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News@TI
Incubadora de cultura ágil acelera negócios 
digitais
@Business Agility é a nova fronteira de mercado para as empresas 

que visam discutir o futuro de agilidade. Estamos entrando 
na terceira década do uso de métodos ágeis, ainda que apenas 
recentemente o tema tenha ganhado atenção especial. Neste ce-
nário, empresas que são referências em cultura ágil se tornaram 
incubadoras para demais companhias que buscam maneiras de 
aumentar a produtividade de suas equipes. Tratar a estratégia 
de uma organização de forma ágil é um caminho moderno para o 
crescimento. Esta é uma forma de acelerar entregas fracionadas 
em ciclos menores durante os projetos de software. Desta maneira, 
eventuais problemas podem ser corrigidos de maneira mais rápida, 
auxiliando a revisão do planejamento inicial sem comprometer o 
timing fi nal.  

SigmaOne é eleita melhor distribuidora Jabra 
pelo quinto ano consecutivo
@Pelo quinto ano consecutivo, a SigmaOne se consagra como 

a melhor distribuidora Jabra do país. Durante o Jabra Night – 
Partners Conference, realizado no dia 24 de outubro em São Paulo, 
a empresa foi reconhecida ainda como o melhor Apoio em Marketing 
da multinacional dinamarquesa no Brasil. O seu canal parceiro 365TI, 
levou para casa também o título de Revenda Revelação do Ano. O 
evento, que é realizado em outros países, contou com a participação 
de canais, além de todos os distribuidores do Brasil. 

Pós-graduação em Física da UFSCar seleciona 
para mestrado, doutorado e alunos especiais
@O Programa de Pós-Graduação em Física (PPGF) da Univer-

sidade Federal de São Carlos (UFSCar) publicou edital dos 
processos seletivos de estudantes de mestrado e doutorado para 
início em 2020, bem como de alunos especiais para disciplinas iso-
ladas do primeiro semestre do ano que vem. O prazo de inscrições 
foi prorrogado até 29 de novembro, e os detalhes estão no edital, 
disponível no site do PPGF, em www.ppgf.ufscar.br.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Revolução dos dados: o dilema das 
empresas na adoção de novas tecnologias

Ricardo Salama (*)

Esse é o ponto em que muitas corpo-
rações se deparam quando encaram 
o tema da inovação. Recentemente, 

assisti ao documentário "Três Estranhos 
Idênticos", que é muito comovente, porém 
elucidativo de dilemas que muitas compa-
nhias enfrentam hoje ao pensarem em como 
embarcar na nova revolução de dados e na 
Inteligência Artifi cial.

Na obra, três gêmeos idênticos são separa-
dos no nascimento e submetidos, involunta-
riamente, a um experimento científi co. Cada 
bebê é adotado por famílias em contextos 
socioeconômicos diferentes, porém vivendo 
dentro de um raio de 150km de distância. 
Aos 19 anos, acidentalmente os mesmos 
se encontram. A questão central do fi lme é 
"nurture ou nature”. Ou seja, sendo o DNA 
(ou ferramentas) dos trigêmeos o mesmo, 
qual é o resultado e a estrutura de cada um 
ao longo da vida? No fi lme, o destino dos 
três é completamente diferente.

Atualmente, a inteligência artifi cial e a 
incansável exploração dos dados, buscada 
por tantas empresas, vivem uma situação 
igualmente paradoxal. Por um lado, há 
um investimento muito contundente em 
ferramentas capazes de entregar com 
destreza e fl exibilidade todas as etapas 
de um ciclo analítico - que vai desde a 
coleta e a preparação de modelagem, até 
a implementação em produção dos dados. 
Segundo um estudo encomendado à Forbes 
Insights pelo SAS, 72% dos executivos de 
grandes empresas têm alguma iniciativa 
em inteligência artifi cial.

Por outro lado, mesmo com grandes inves-
timentos realizados por essas empresas, este 
mesmo levantamento apontou que apenas 
50% das iniciativas foram consideradas exi-
tosas.  Mas, afi nal, por que duas corporações 
com ferramentas igualmente poderosas, 
a exemplo dos gêmeos idênticos, podem 
ter resultados tão diferentes? Quais são os 
principais fatores que geram tais diferenças?

Em primeiro lugar, a estrutura e o entor-
no em que cada gêmeo cresceu fez toda a 
diferença em seus destinos. De modo igual, 
empresas que já nasceram em ambientes 
digitais, e que conseguiram se transformar 
mais rapidamente, tendem a estar muito 
mais preparadas. Empresas como Google, 
Facebook ou Amazon, que já são digital-

mente nativas e que fazem o uso intensivo 
de inteligência artifi cial, servem como bons 
exemplos. Quando você recebe a melhor 
recomendação de uma compra ou quando 
você faz uma busca na internet, vemos um 
uso intenso e inteligente dos dados dispo-
níveis, em algoritmos bastante sofi sticados.

Um segundo fator imprescindível se dá 
na estrutura de governança e de processos 
bem claros. Isso garante uma exploração 
bem executada das ferramentas e dos 
dados. No documentário, os gêmeos que 
viviam em famílias desestruturadas como, 
por exemplo, com pais sob dependência 
alcoólica ou que não impunham limites, 
geraram fi nais mais infelizes. O que mais 
observamos em grandes empresas são 
enormes data lakes, porém tão desorgani-
zados e anárquicos que fazem a exploração 
das informações de forma emaranhada e 
complexa. As empresas estão voltadas à 
coleta cada vez maior de dados, entretanto 
com uma preocupação menor em como 
explorar os seus conteúdos.

Por fi m, a formação e a educação dos 
gêmeos também fez toda a diferença para 
seus futuros. Famílias muito distantes, que 
não puderam dar uma educação com mais 
“calor” e proximidade, geraram problemas 
muito críticos e com fi nais surpreendentes. 
As indústrias que não conseguirem atrair e 
formar talentosos cientistas ou explorado-
res de dados também sofrerão. De acordo 
com o relatório Linkedin Workforce Report, 

Gazeta do Povo

só nos Estados Unidos há um défi cit de 155 
mil cientistas de dados. Neste cenário, atrair 
e reter talentos é um fator preponderante.

Mas, então, o que fazer para cobrir tantos 
temas complexos e entrar no desafi o da 
Inteligência Artifi cial? Investir em ferra-
mentas (nature) ou na forma de utilização 
das mesmas (nurture)? Na verdade, não 
se trata de uma escolha. É imprescindível 
que a empresa escolha adequadamente as 
ferramentas, os processos e as pessoas para 
cada estágio em que a mesma se encontre. 
O processo de “nurture ou nature”, nesse 
conceito, são totalmente complementares.

Não se trata mais de saber quando, mas 
como cada empresa entrará nesse mundo. 
A nova revolução 4.0, dos algoritmos e da 
IA, já está a todo vapor.  No documen-
tário comentado, os gêmeos quando se 
reencontraram, achavam-se iguais não só 
fi sicamente, mas psicologicamente e em 
comportamento também. Entretanto, o 
mundo os fez muito diferentes. As empre-
sas querem todas se equiparar às grandes 
entrantes digitais, mas nem todas chegarão. 
Neste mundo da inteligência artifi cial não 
importa mais só quem você é (nature), 
mas como você consegue ter a disciplina 
e o foco para conquistar um ambiente ágil 
e seguro, com uma governança/estrutura 
e que atraia e forme as melhores pessoas. 
Essas serão as empresas do futuro.  

(*) É Head de Vendas de Consultoria e Serviços 
Profi ssionais do SAS Brasil.

Sete dicas para fazer anúncios de vídeos
para redes sociais

Nas redes sociais, as empresas precisam 
lutar a todo momento para atrair e manter a 
atenção dos clientes através do social marke-
ting. Neste ambiente, um tipo de mídia tem se 
fi rmado como um dos queridinhos dos usuários: 
os vídeos. “Sabe aquela velha máxima de que 
uma imagem vale mais do que mil palavras? 
No universo das redes sociais essa perspectiva 
ganha cada vez mais espaço – e seguidores!”, 
comenta Deborah Folloni, CEO da ChiliGum 
Creatives, plataforma pioneira de automação 
de produção de criativos em vídeo e imagem, 
que busca aumentar exponencialmente a 
produtividade das equipes de marketing e 
conteúdo.

Ótimos exemplos que ilustram o potencial 
que o vídeo tem conquistado entre os inter-
nautas são o Instagram Stories e o Snapchat. 
E a tendência é que esse formato cresça cada 
vez mais: o Linkedin também anunciou um 
formato de ads para vídeo e Facebook e Google 
estão investindo pesado em novos formatos de 
anúncios. “O que está claro, nesta conjuntura, 
é que uma imagem bem produzida vale mais do 
que os textos, por melhores que esses sejam”, 
pontua a executiva que já produziu mais de 
cinco milhões de vídeos para marketing digital 
de seus clientes.

O ponto é que com todo o hype em torno 
do assunto, é comum que existam algumas 
dúvidas com relação às melhores práticas 
que devem ser adotadas na produção destes 
conteúdos. A seguir, Deborah compartilha al-
gumas das lições aprendidas e as dúvidas mais 
comuns dos seus clientes em uma espécie de 
“checklist” com as estratégias utilizadas pela 
ChiliGum para melhorar a performance dos 
vídeos de seus clientes. São elas:

Think Mobile First. Os dispositivos por-
táteis, como os tablets e smartphones, estão 

tomando de vez o lugar dos computadores. 
Em 2015, uma pesquisa do eMarketer já mos-
trava que os acessos à internet através desses 
dispositivos deveriam aumentar mais de 80% 
naquele ano. Hoje, basta olhar pro lado e ver 
que todos estão concentrados na telinha do 
celular. “As companhias precisam acompanhar 
esse cenário e passar a pensar que os usuários 
irão acessar suas campanhas através desses 
aparelhos. Diante disso, é essencial adaptar os 
vídeos aos diferentes tamanhos de tela, com-
patíveis com diversos sistemas operacionais, 
para que eles possam ser assistidos de qualquer 
lugar, a qualquer momento”, indica Deborah.

Formato vertical. Preste atenção ao for-
mato. “As pessoas usam seus smartphones na 
vertical em 94% do tempo! Portanto, sempre 
que possível, procure explorar a verticalida-
de das telas. É possível usar o formato full 
vertical nas proporções 9:16, ou também o 
short vertical nas proporções 4:5 e 2:3, para 
aproveitar melhor a tela do smartphone. Só 
não esqueça de verifi car a compatibilidade dos 
formatos com os placements onde for utilizar o 
vídeo para que nada importante seja cortado”, 
recomenda a especialista.

Áudio: É essencial ter em mente que 85% 
dos vídeos do Facebook são assistidos sem som! 
Uma boa saída, recomenda Deborah, é colocar 
legendas nos vídeos, ou tentar usar imagens 
mais auto-explicativas. “Quanto menos se 
depende de locução, melhor”, complementa.

Lembre-se que lettering não é bula: 

outro ponto importantíssimo para prestar 
atenção quando se produz vídeos pensando em 
mobile fi rst é no lettering (como é chamado 
os textos inseridos nos vídeos). “O lettering 
mobile tem que ser feito levando em conta 
que o vídeo será assistido numa tela de 4 ou 
5 polegadas e não numa de 13 ou 15, como 

estamos acostumados no desktop, ou pior, de 
32 ou 40, como estamos acostumados na TV. 
Portanto, tome MUITO cuidado com letras 
pequenas para que elas não fi quem ilegíveis 
e teste antes de publicar”, orienta a CEO da 
ChiliGum Creatives.

Tamanho é documento. E no caso de redes 
sociais, quanto mais curto for o vídeo, melhor. 
“Algumas pesquisas mostram na prática como 
a retenção da audiência se comporta ao longo 
o vídeo. Basicamente, se o vídeo tem até 30 
segundos, a retenção é, na média, de 85%. 
Quando falamos de 1-2 minutos, a retenção 
cai para 66% e se forem 5 minutos ou mais, 
ela cai para 34%. Ou seja, quanto mais curto 
for o vídeo, maiores serão as chances de a 
audiência o assistir inteiro. Então, anota aí: 
keep it short!”, reforça a executiva.

Seja objetivo. Com a quantidade absurda 
de conteúdos que disputam a todo instante 
a atenção do usuário, é preciso conquistar a 
atenção dele nos primeiros segundos do vídeo. 
Acha que é uma coincidência o Youtube dar 5 
segundos para as marcas tentarem chamar a 
atenção dos usuários? Não! É ciência. “Tenha 
em mente que já nos primeiros segundos, o 
vídeo deve responder à pergunta: ‘que proble-
ma este vídeo vai ajudar o usuário a resolver?’. 
Além disso, lembre-se de que vinheta de aber-
tura e créditos no início fi caram lá nos canais 
de TV a cabo”, indica Deborah.

Evite introduções desnecessárias. “Não 
adianta investir em postagens repetitivas e 
extensas: é necessário que conteúdo seja o 
maisenxuto e direto possível, sem perder a 
efi ciência”, fi naliza a especialista.

(Fonte: Deborah Folloni, CEO da ChiliGum 
Creatives, compartilha algumas regras que 

podem contribuir para melhorar a performance de 
anúncios em marketing digital)

Por que empresas idênticas têm resultados diametralmente opostos na adoção de novas tecnologias?



Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para www.netjen.com.br

T : 3043-4171

netjen@netjen.com.br

Página 3

www.netjen.com.brEconomia
São Paulo, quarta-feira, 13 de novembro de 2019

ram um acordo de cooperação. O evento foi realizado na sede do Grupo 
Bandeirantes no Morumbi, em São Paulo. O contrato prevê produções 
conjuntas e compartilhamento de conteúdo com o objetivo de reforçar 
a cooperação e promover o desenvolvimento das relações entre os dois 
países. O China Media Group reúne os principais veículos de comunicação 
chineses, como a rede de televisão aberta CCTV e o canal internacional 
de notícias CGTN. Os dois grupos vão realizar trocas e cooperação de 
programas e matérias, assim como coberturas jornalísticas conjuntas. 

E - Parceiros no On-line 
O Banco Inter acaba de lançar o seu Super App, uma plataforma que 
vai além dos serviços bancários e oferece uma experiência ainda mais 
completa. Agora, os correntistas poderão realizar compras de produtos 
de suas marcas favoritas, dentro do aplicativo da Conta Digital e obter 
vantagens como cashback direto na conta. Entre os parceiros, America-
nas, Renner, Marisa, Ali Express, Nike, Submarino, Netshoes, Olympikus, 
Natura, Jequiti, Carrefour, Consul, Eletrolux, HP, Nextel, Asus, Drogasil 
e Sem Parar. Ao todo, mais de 60 marcas são encontradas na área de 
Shopping. O Banco Inter será remunerado pelos varejistas e repassará 
parte desse valor aos clientes, em forma de cashback.

F - Música Coreana
O k-pop vai invadir o Hopi Hari no próximo sábado (16): é o KHari, 
evento que reúne fãs da música popular coreana com covers, workshop 
de dança e o conhecido random play dance, quando toca um trechinho 
da música e quem sabe vai pro meio da roda dançar. Os grupos cover de 
dança B2 e Rocket, e de canto Cupid e Paradyzo se alternam no palco 
da Rua di Kaminda. Também faz parte do line-up confi rmado a presença 
do Eve, grupo brasileiro feminino de músicas autorais que se inspira no 
k-pop e na música brasileira em suas composições, além da boy band 
Wibe. O passaporte está disponível no site: (www.hopihari.com.br). 

G - Hirota e Carrefour
A rede de Supermercados Hirota Food e o Carrefour Brasil anunciaram 
uma parceria para oferecer pratos prontos, refrigerados e saudáveis. 

A - Pronunciamentos Contábeis
A Academia Paulista de Contabilidade produziu a obra “Acadêmicos 
explicam os Pronunciamentos Contábeis – Contribuição da Academia à 
disseminação do Conhecimento Técnico”, que traz  22 artigos técnicos, 
dos quais 19 são sobre os Pronunciamentos Contábeis, inclusive o das 
PMEs, além de estudos sobre as IPSAS e o Relato Integrado. O livro foi 
lançado durante a 26ª Convenção dos Profi ssionais da Contabilidade 
do Estado, que aconteceu entre 4 e 6 de novembro, e está disponível 
na versão eletrônica e interativa, na forma de e-book, no site (www.
apcsp.org.br).

B - Ciência de Dados
A J!Quant, consultoria especializada no uso de ciência de dados para 
solução de problemas complexos em diversos tipos de negócios, acaba 
de lançar seu próprio curso de Formação Prática em Ciência de Dados. 
Durante quatro meses os alunos aprendem com equipe de cientistas de 
dados o uso de conceitos na prática, incluindo escrever seus próprios 
códigos e implementar projetos completos, desde o levantamento dos 
objetivos do negócio até o monitoramento da qualidade dos modelos. 
A ideia é oferecer uma opção efi ciente para qualifi car profi ssionais, de 
modo que se tornem capazes de conduzir a resolução de problemas reais 
e complexos. Saiba mais: (http://jquant.rds.land/jqacademy).

C - Marcas e Patentes
As empresas brasileiras terão mais uma oportunidade de acesso a tecnolo-
gias desenvolvidas em outros países. O Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI) e o Escritório Dinamarquês de Patentes e Marcas (DKPTO) 
anunciaram a adesão do Brasil a uma plataforma internacional de compra, 
venda e licenciamento de direitos de propriedade industrial, a IP Market-
place. A ferramenta vai benefi ciar principalmente os pequenos negócios da 
área de tecnologia. A participação na plataforma é gratuita e está aberta a 
empresas, universidades e pessoas físicas em: (https://ip-marketplace.org/). 

D - Produções Conjuntas
O Grupo Bandeirantes de Comunicação e o China Media Group assina-

A princípio, são oferecidos 30 pratos prontos para três unidades do 
Carrefour. A primeira loja que recebeu os produtos foi o Carrefour Ex-
press, da Av. Paulista. Nesta semana, chegará ao Carrefour Market, na 
Vila Olímpia, e, na próxima, no Hipermercado Carrefour no Shopping 
Eldorado. Serão oferecidos pratos brasileiros, massas, molhos, sopas, 
esfi has e comida japonesa. Alimentação é um dos grandes vetores do 
Hirota, que está investindo US$ 10 milhões em uma nova fábrica e centro 
de distribuição, em São Bernardo do Campo.

H - Programa de Estágio 
 Estão abertas as inscrições para o G.Start, programa de estágios da 
Gerdau. A empresa dispõe de 140 vagas em unidades de 9 estados. 
Podem se candidatar estudantes com formação prevista para dezembro 
de 2021, em cursos como direito, engenharia, administração, ciências da 
computação, geologia,  comunicação, economia, sistema de informação, 
ciências contábeis, psicologia e RH entre outros. O programa visa formar 
novos profi ssionais capazes de solucionar, de forma ágil e simples, os 
desafi os do mercado. As inscrições podem ser feitas em: (http://recru-
tamento.ciadeestagios.com.br/gerdau/). 

I - Fotos de Microscópio
Acaptura de imagens através de um microscópio pode parecer nada se 
comparada a obras de artistas como Van Gogh e Tarsila do Amaral. Mas é 
arte também. O 18º Concurso MetMat de Fotomicrografi as de Metalurgia 
e Materiais da Poli/USP, está recebendo fotomicrografi as científi cas de 
estudantes de graduação e pós-graduação, engenheiros, pesquisadores 
e técnicos de universidades ou empresas do Brasil inteiro. São duas 
categorias para a disputa: microscopia óptica e microscopia eletrônica. 
Todas as obras devem estar relacionadas com aspectos microestruturais 
da área de Engenharia Metalúrgica e Materiais e devem seguir o tamanho 
de 20 centímetros por 30 centímetros. Mais informações: (http://www.
pmt.usp.br/Concurso2019/regulamento.htm).

J - Treinamento e Desenvolvimento
Entre os próximos dias 20 e 22, no Pro Magno, acontece Congresso 
Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento, o maior congresso da 
América Latina sobre o assunto. Com o tema “É preciso se reinventar”, 
a jornalista Glória Maria promoverá refl exões para que os participantes 
encontrem em si caminhos para o autodesenvolvimento e para superar 
seus próprios limites. O principal foco do congresso, neste ano, é a 
aprendizagem, um dos fatores mais importantes para o desenvolvimento, 
segundo a palestrante, que ressalta que se reinventar constantemente é 
um aspecto de muita relevância para a aprendizagem. Inscrições e mais 
informações: (https://abtd.com.br/cbtd).
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O fi m da multa de 10% 
do FGTS sobre demissões 

sem justa causa
O Governo enviará 

MP ao Congresso para 

extinguir a multa 

adicional de 10% 

do FGTS, pagas pelo 

empregador, quando 

ocorrem dispensas sem 

justa causa 

A medida não afetará 
a multa de 40% do 
FGTS. Isso significa 

que o trabalhador receberá a 
mesma quantia anteriormente 
prevista em lei e que haverá 
uma desoneração para o 
empresário. De acordo com o 
Secretário de Fazenda do Mi-
nistério da Economia, Waldery 
Rodrigues, a medida alivia os 
encargos trabalhistas para os 
empresários e adequa o orça-
mento para 2020. Isso porque a 
arrecadação era efetuada pela 
União e repassada ao FGTS. 

Essa transferência colabora 
para elevar o teto dos gastos, 
mecanismo de controle das 
despesas públicas incluídas na 
Constituição, em dezembro de 
2016, pelo Governo de Michel 
Temer. A matéria, há muito 
tempo conhecida, era objeto 
de inúmeras demandas no 
Judiciário por empresários que 
questionavam a sua inconsti-
tucionalidade. 

Instituída em 2001, a contri-
buição social, adicional de 10% 
às multas rescisórias, caracte-
riza-se pelo vínculo à fi nalidade 
para a qual foi criada: o custeio 
da atualização monetária dos 
valores depositados nas contas 
do FGTS, dos saldos dos meses 
afetados pelos Planos Collor I 
e Verão, entre 1º de dezembro 
de 1988 e 28 de fevereiro de 

1989 e no mês de abril de 1990.
Desde janeiro de 2007 as 

contas de FGTS estão sanadas, 
não mais havendo a neces-
sidade da continuidade da 
contribuição, tendo em vista 
que a última parcela semes-
tral devida aos trabalhadores 
já havia sido creditada pela 
Caixa nas contas vinculadas 
daquele ano. 

Em meados de 2012, o Con-
gresso aprovou o projeto que 
estabelecia prazo fi m para a 
contribuição social da multa de 
10%. A então presidente Dilma 
Rousseff, em 2013, acabou por 
vetar o projeto. À época, a Pre-
sidência da República admitiu 
o esgotamento de sua fi nalida-
de. Porém, afi rmava que, caso 
sancionada, levaria à redução 
de investimento em programas 
sociais e em ações estratégicas 
de infraestrutura, custeadas 
por meio do FI-FGTS. E que a 
medida impactaria fortemente 
o desenvolvimento do Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida.

Ainda, segundo o atual Se-
cretário de Fazenda, a decisão 
de extinguir a contribuição 
social, representada pelo 
adicional de 10% da multa do 
FGTS e três outras decisões 
que serão tomadas nas próxi-
mas semanas, todas por MPs, 
objetivam abrir espaço no 
teto dos gastos, embora não 
informando o conteúdo delas.

Assim, caminha o Governo 
Federal para medidas que 
desonerem o empregador. 
Cabendo nesse ínterim, que o 
Congresso endosse tais ações 
para a diminuição do custo 
Brasil. 

 
(*) - É advogado da área tributária do 
escritório Andrade Silva Advogados.

Dijalmas Bispo (*)

O consumidor irá se depa-
rar com mais lançamen-
tos e as estimativas de 

venda são de aumento de 5%.  
Diante da oferta ampliada a 
cada ano, o consumidor nota a 
diferença nos valores entre os 
produtos disponíveis. 

A APAS realizou um levan-
tamento para comparar o 
valor das principais marcas 
comercializadas nos supermer-
cados em relação à produção 
de panifi cadora própria e a 
diferença chegou a 75%. Nos 
supermercados, os produtos 
líderes possuem o apelo de 
uma marca forte, embalagem 
diferenciada e promoção de 
vendas por meio de uso de pra-

O consumidor irá se deparar com mais lançamentos.

O governo extinguiu a multa 
adicional de 10% do FGTS de 
demissões sem justa causa. A 
decisão faz parte da MP 905, 
que criou o Programa Verde 
e Amarelo, voltado para a 
criação de empregos para os 
jovens. A MP foi publicada 
na edição de ontem (12) do 
DOU, e não altera o pagamen-
to da multa de 40% para os 
trabalhadores .

A multa adicional foi criada 
pela Lei Complementar 110, de 
2001. Em outubro, o secretário 
especial de Fazenda do Minis-
tério da Economia, Waldery 
Rodrigues, anunciou que o 

governo iria propor a extinção 
da multa.  O fi m da multa abrirá 
uma folga de R$ 6,1 bilhões no 
teto de gastos para o próximo 
ano. Isso porque o dinheiro da 
multa adicional deixará de pas-
sar pela conta única do Tesouro, 
não sendo mais computado 
dentro do limite máximo de 
despesas do governo. 

Atualmente, as empresas 
pagam 50% de multa nas 
demissões sem justa causa. 
Desse total, 40% fi cam com o 
trabalhador. Os 10% restantes 
vão para a conta única do Te-
souro Nacional, de onde são 
remetidos para o FGTS (ABr).

Mais 13 plantas frigorífi cas brasileiras foram 
habilitadas para vender carnes à China, con-
forme comunicado do órgão sanitário chinês 
(GACC) enviado ao Ministério da Agricultura. 
Foram habilitadas cinco plantas de carne bovi-
na, cinco de suínos e três de aves. O anúncio foi 
feito ontem (12) pela ministra Tereza Cristina. 
“Temos tudo para entregar ao mundo nossa 
produção”, disse a ministra, na abertura da 
Agrobit Brasil 2019, em Londrina.

Os cinco frigoríficos de carne suína estão 
no Rio Grande do Sul, além de uma unidade 
de carne bovina. São Paulo e Mato Grosso 
tiveram, cada um, duas unidades habilita-
das pelos chineses. Os demais frigoríficos 
que podem exportar para a China ficam em 

Goiás, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. 
As plantas de bovinos habilitadas pela China 

são: Marfrig Global Foods, em São Gabriel (RS); 
Frigorífi co Sul, em Aparecida do Taboado (MS); 
Naturafrig Alimentos, em Pirapozinho (SP); 
Marfrig Global Foods, em Pontes e Lacerda 
(MT) e JBS, em Senador Canedo (GO).

Os frigorífi cos de carne suína são todos no Rio 
Grande do Sul: BRF, em Lajeado; Cooperativa 
Central Aurora Alimentos, em Sarandi; JBS 
Aves, em Caxias do Sul; Seara Alimentos, em 
Três Passos e em Seberi. Foram habilitadas as 
plantas de aves de Zanchetta Alimentos, em 
Boituva (SP); União Avícola Agroindustrial, 
em Nova Marilândia (MT) e Unita Cooperativa 
Central, em Ubiratã (PR) - (AI/Mapa).

Foram habilitadas cinco plantas de carne bovina, cinco de suínos e três de aves.
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Brasileiro espera 
melhora no 2º 
semestre de 
2020

A nova edição da pesquisa 
Perspectivas 2019: ‘Expec-
tativa dos Brasileiros com o 
Cenário Econômico e Social”, 
realizada pela parceria Acrefi /
Kantar, aponta que o brasileiro 
demonstra otimismo e espera 
melhora da economia a partir 
do 2º Semestre de 2020. Se 
nos últimos três anos o levan-
tamento mostrava que 17% 
estavam propensos a fazer um 
fi nanciamento, atualmente o 
percentual saltou para 45%. 

Outro dado que desperta 
atenção, é que a situação do país 
está melhor para a população, 
sendo vista como ótima ou boa 
por 17% da população. Também 
houve redução da avaliação do 
cenário que era considerado 
péssimo, caindo de 20% para 
15%.  “Há 3 anos atrás o cenário 
era desesperançoso em muitos 
aspectos, atualmente a popula-
ção já percebe alguns avanços, 
com consciência dos desafi os 
que temos ainda pela frente”, 
destaca Viviane Varandas, da 
Kantar Insights. 

Para o presidente da Acrefi , 
Hilgo Gonçalves, o Brasil vive 
um importante momento de 
transformação cultural, onde 
cada vez mais a população 
tem se mantido muito atenta 
a todos os acontecimentos e, 
com isto, está mais consciente 
em suas decisões. “A aprovação 
das reformas da Previdência e 
o início do debate sobre a Re-
forma Tributária, com certeza, 
dão sustentabilidade a melhoria 
da confi ança que a situação 
econômica do Brasil será me-
lhor nos próximos anos” (AI/
Acrefi /Kantar).

Panetones podem custar
4 vezes menos que marca líder

Não importa a preferência, o panetone e o chocotone estão presentes em mais de 50% das casas 
durante as festas de fi m de ano

própria dos supermercados (ou 
terceirizados), os mesmos pane-
tones e chocotones têm preços 
bem mais competitivos: entre 
R$7 e R$9. Esses preços dos pa-
netones e chocotones sofreram 
aumento quando comparados 
com o ano passado. 

Segundo pesquisa mensal 
da APAS, a projeção é que o 
produto fi que até 5% mais caro 
quando comparado com 2018. 
“O principal motivo é a farinha 
de trigo, que é importada. Com 
o dólar estabilizado em R$4 
desde agosto, o impacto será 
percebido nas gôndolas até as 
festas de fi m de ano”, explica 
o economista da APAS, Thiago 
Berka (AI/APAS).

teleiras mais atraentes. Assim, 
os preços para panetones de 
500g fi cam, em média, R$28, 
podendo chegar a R$35.

Quando analisadas as marcas 
secundárias, o preço de um mes-
mo produto de 500 gramas custa 
cerca de R$17. Já na produção 

Mais 13 frigorífi cos podem 
exportar carne para a China

Extinta a multa adicional 
de 10% do FGTS
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Chile: arde Santiago?
Quem podia imaginar 

que o modelo chileno, 

exemplo para muitos 

países no mundo, era 

um vulcão em ebulição, 

mas ninguém esperava 

que explodisse

Se dizia que este modelo 
democrático não apre-
sentava fi ssuras, pois a 

estrutura econômica era quase 
perfeita. Esta perfeição era 
‘’para inglês ver”, preparada 
para não mostrar defeito ne-
nhum, pelo contrário, era o 
paraíso dos empreendedores 
e imigrantes latinos. 

Mas o vulcão explodiu, o que 
não parecia estranho para um 
país acostumado aos ‘’tremores 
sismológicos’’ diários. 

Mas a lava do vulcão não 
aguentou mais fi car submer-
sa dentro dele, esperou uma 
pequena fi ssura, 30 pesos, e 
começou a sair pela boca. Onde 
estava a falha deste perfeito 
modelo? Podemos identifi car 
alguns fatores que existiam, 
mas não eram considerados 
pelo comando político insti-
tucional: 
 1. Empobrecimento mas-

sivo da classe média e 
baixa (90%) pelo ex-
cessivo encarecimento 
das tarifas públicas, 
pedágios, remédios e 
educação;

 2. Não sanção para os casos 
de corrupção contínuos 
dos empresários e po-
líticos, ou seja, a falta 
de uma “lava jato’’. As 
sanções para os culpados 
eram assistir a um curso 
de ética;

 3. Centralização excessiva 
do Estado sobre as regi-
ões, onde para mudar o 
trânsito de uma rua deve-
ria ser aprovada pelo mi-
nistério dos transportes ;

 4. Incapacidade de solu-
cionar o conflito com 

os povos indígenas 
(mapuches );

 5. Incapacidade de controle 
do tráfi co de drogas que 
domina amplos bairros 
de Santiago;

 6. Endividamento “de por 
vida” dos estudantes 
ao terminar seus estu-
dos universitários, en-
frentando um mercado 
competitivo e de baixos 
salários;

 7. A previdência ‘’privada’’ 
está gerando uma massa 
de chilenos que beiram 
a extrema pobreza, faz o 
alto valor dos remédios 
(os mais altos da América 
Latina);

 8. O voto não obrigatório 
tem gerado uma classe 
política insensível às 
demandas sociais da 
população, mas muito 
sensível à corrupção e aos 
altos salários: o salário 
integral do senador é US$ 
40 mil e o salário mínimo 
US$ 500. 

Todas essas razões e mais 
outras não podiam manter 
um modelo ‘’perfeito’’ como se 
falava, pois macroeconomica-
mente apresentava indicado-
res de primeiro mundo, mas 
microeconomicamente mostra 
padrões de terceiro mundo. 

Deve-se mudar a estrutura 
macro institucional e econô-
mica, onde não pode seguir 
existindo que 5 famílias con-
trolam 90% do PIB e o resto 
“se vira’’ diariamente no metrô. 
As mudanças chegaram para 
fi car, onde os atores desta 
mudança não estão no Palácio 
de La Moneda e, muito menos, 
no congresso e nos grupos 
econômicos. 

Eles estão na rua ou viajan-
do de metrô, onde todos são 
iguais. 

(*) - É doutor em sociologia e atua 
como professor do ISAE Escola de 
Negócios (www.isaebrasil.com.br).

Rene Berardi (*)

O Partido Socialista (PSOE) 
e a coalizão de esquerda Unidos 
Podemos (UP) chegaram on-
tem (12) a um pré-acordo para 
a formação de um governo na 
Espanha. O primeiro-ministro 
Pedro Sanchez e Pablo Iglesias 
assinaram o tratado político em 
uma cerimônia no Congresso, 
encerrada com um abraço entre 
os dois líderes. “Alcançamos um 
pré-acordo para formar um go-
verno de coalizão progressista 
que combine a experiência do 
PSOE e a coragem do Unidas 
Podemos”, ressaltou Iglesias, 
em uma coletiva de imprensa 
ao lado de Sanchez. 

O representante do PSOE, 
por sua vez, disse que o acordo 
terá duração de quatro anos e 
“será baseado na coesão e na 
lealdade”, além de ser “aberto 
ao resto das forças políticas 

para construir a maioria par-
lamentar”. A aliança tem sido 
chamada de pré-acordo porque 
ainda depende da nomeação 
do Executivo e do voto de 
confi ança do Legislativo. Nas 
eleições do último domingo 
(10), o PSOE conquistou 28% 
dos votos e 120 cadeiras no 
Congresso de Deputados.

Em segundo lugar, aparece 
o conservador Partido Popular 
(PP), com 20,8% dos votos (88 
assentos no Parlamento), à 
frente da legenda de extrema 
direita Vox, que confi rmou sua 
ascensão ao receber 15,1% da 
preferência e garantir 52 ca-
deiras na Câmara.  A coalizão 
de esquerda Unidade Popular 
(UP), da qual faz parte o Po-
demos, fi cou em quatro lugar, 
passando de 42 para 35 assen-
tos na Câmara (ANSA).

Pedro Sanchez e Pablo Iglesias assinaram o tratado político com 

um abraço entre os dois líderes.

EPA

Prisão em 2ª instância: 
Alcolumbre vai 
‘consultar’ líderes 

Senadores aproveitaram a ses-
são de promulgação da Reforma 
da Previdência para pressionar 
os presidentes do Senado, Davi 
Alcolumbre e da Câmara, Rodri-
go Maia, a pautar proposta que 
permite a prisão de réus após 
condenação em segunda instân-
cia. Ao chegar ao Senado ontem 
(12), Alcolumbre tratou o assunto 
com ironia .

“A gente podia fazer uma nova 
Constituinte. Aí todo mundo re-
nunciava os mandatos e a gente 
fazia logo uma nova Constituinte. 
Eu estou disposto a fazer, se for 
para o bem do Brasil”, afi rmou. 
Logo depois, explicou a decla-
ração, afi rmando que há uma 
divisão entre juristas sobre se 
o assunto estaria no Artigo 5ª 
da Constituição. O artigo é uma 
cláusula pétrea, ou seja, não pode 
ser modifi cado, nem por meio de 
emenda constitucional.

“Há uma divergência [entre 
juristas] e essa matéria pode lá 
na frente ser judicializada e criar 
mais um impasse em relação a 
uma medida feita pelo Legisla-
tivo”.  Alcolumbre acrescentou 
que volta e meia o assunto do 
Brasil ter uma nova Constituinte 
vem à tona: “Se há novamente 
esse impasse, eu quero trazer o 
debate da Constituinte para esse 
momento importante”, explicou 
acrescentando que vai ouvir os 
líderes sobre a ideia.

Na sessão de promulgação 
da Reforma da Previdência, o 
senador Eduardo Girão (Pode-
mos – CE) foi um dos que pediu 
empenho na discussão do tema. 
Segundo ele, reformas são impor-
tantes; mas a principal reforma 
que o Brasil precisa é a reforma 
moral e ética. 

O líder do PSL no Senado, sena-
dor Major Olímpio (SP) também 
cobrou de Alcolumbre e de Maia 
rapidez na discussão da segunda 
instância em suas respectivas Casas 
Legislativas (ABr). 

Apresentada pelo governo 
em fevereiro, a proposta 
tramitou por seis meses 

na Câmara e quase três no 
Senado. O objetivo, segundo o 
Executivo, é reduzir o défi cit 
nas contas da Previdência So-
cial. A estimativa de economia 
é de cerca de R$ 800 bilhões 
em 10 anos.

O presidente do Congresso, 
Davi Alcolumbre, classifi cou o 
dia como histórico e considerou 
a reforma da Previdência como 
uma das mais importantes alte-
rações feitas na Carta Magna, 
em seus 31 anos de existência. 
Ele destacou o esforço coletivo 
dos parlamentares para aprova-
ção da matéria ainda em 2019 
e explicou que o Senado, como 
Casa da Federação, tinha o 
dever de acelerar a tramitação 
da proposta, a fi m de promover 
ajustes nas contas da União, dos 

Os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado,

Davi Alcolumbre, na promulgação da reforma.

Os ofi ciais de justiça Fran-
cisco e Sandra foram mortos, 
em 2014 e em 2009, respecti-
vamente, no exercício de suas 
funções. Os casos deles foram 
citados na audiência pública 
realizada ontem (12), na Comis-
são Mista de Combate à Violên-
cia contra a Mulher. O tema foi 
a segurança das mulheres que 
exercem o cargo, mas o debate 
se ampliou para a categoria de 
forma geral, que segundo as 
debatedoras, cujo ofício traz 
riscos inerentes.

A senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN), que presidiu o de-
bate, afi rmou que é preciso dar 
visibilidade ao que os ofi ciais de 
Justiça sofrem. E enfatizou que 
a violência se agrava quando 
são mulheres. “Isto aqui é uma 
audiência pública para a gente 
dar visibilidade a uma profi ssão. 
Quando é mulher, a violência é 
maior. Muitas vezes você ouve 
falar de ofi cial de Justiça, acha 
que só é aquele cara que vai 
entregar um papel de intimação 
e não sabe a importância que 
é essa profi ssão para o povo 
brasileiro”, afi rmou.

Os casos de Francisco e San-
dra foram trazidos ao debate 

A senadora Zenaide Maia, presidente da comissão, ouve 

representantes do Judiciário.

A Comissão de Assun-
tos Econômicos do Senado 
aprovou ontem (12) projeto 
que visa garantir autonomia 
para o Banco Central (BC). A 
proposta fi xa em quatro anos 
o mandato para os dirigentes 
do BC, com a possibilidade de 
uma recondução. A matéria 
vai ao Plenário com requeri-
mento de urgência aprovado 
pela comissão.

Apresentado pelo senador 
Plínio Valério (PSDB-AM), o 
projeto recebeu nova redação 
do relator, senador Telmário 
Mota (Pros-RR), que reco-
mendou a aprovação do texto 
na forma de um substitutivo. 
Pela proposta, o mandato do 
presidente do BC começará no 
primeiro dia útil do terceiro 
ano do mandato do presidente 
da República. Já a nomeação 
dos oitos diretores da ins-
tituição será feita de forma 
escalonada. Dois membros 
da diretoria serão nomeados 
a cada ano de governo.

“Trata-se de uma questão 

Relator, o senador Telmário Mota (Pros-RR).
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A queda de Evo Morales após 13 anos como presi-
dente da Bolívia, repercutiu entre os senadores. Para 
os senadores mais alinhados a partidos de esquerda, 
Evo é vítima de um golpe de Estado. Já os senadores 
de outros espectros políticos entendem que Evo 
perdeu a legitimidade, após tentar a quarta reeleição 
num processo contestado por amplos setores sociais 
daquele país, sob acusações de fraude.

O senador Jean Paul Prates (PT-RN) não hesita em 
qualifi car a renúncia de Evo, de “um golpe militar direitista, 
com traços fundamentalistas”. Para ele, a ação é motivada 

pela disputa sobre o controle das riquezas naturais do país, 
como petróleo, gás e lítio. O presidente da Comissão de 
Relações Exteriores, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), 
aponta que Evo caiu após a constatação de que sua última 
vitória teria sido obtida através de fraude.

A Bolívia vive uma confl agração social desde o 
pleito de 20 de outubro, que deu vitória a Evo para 
exercer um novo mandato de 6 anos. Para a oposi-
ção, o processo foi fraudado. Uma auditoria da OEA 
defendeu uma investigação isenta sobre o processo 
por parte de órgãos do Estado boliviano, diante de 

“registros com alterações e assinaturas falsifi cadas”. 
A OEA ainda apontou “manipulações ao sistema de 
computação de votos”.

A vice-líder do PSL, senadora Soraya Thronicke 
(MS), reproduziu uma mensagem do chanceler Ernes-
to Araujo, para quem “a tentativa de fraude deslegiti-
mou Evo Morales”. O comentário ainda defende que 
“não há nenhum golpe na Bolívia, e que esta narrativa 
só serve para gerar mais violência”. Para a senadora 
Juíza Selma (Podemos-MT), “graças a Deus a Bolívia 
acordou” (Ag.Senado).

Maia afi rma ser 
contrário a uma 
nova constituinte

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, afi rmou ser contrário 
a uma nova constituinte. Mais 
cedo, o presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, disse que, 
diante do impasse da discussão 
sobre a possibilidade de prisão 
após segunda instância, talvez 
seja o momento de propor uma 
nova Constituição ao País.

Para Rodrigo Maia, uma nova 
constituinte pode dar sinaliza-
ção ruim para a sociedade e ge-
rar muita insegurança no País. 
Segundo Maia, a Constituição 
brasileira é jovem e não há bre-
chas para essa discussão. “Acho 
que não é o melhor caminho, 
uma mudança constitucional 
pode ser instrumento de res-
trições de liberdades. 

Temos uma Constituição que 
tem coisas boas, coisas que pre-
cisam ser modifi cadas e coisas 
que precisam ser preservadas”, 
defendeu o presidente. Em re-
lação às pautas prioritárias da 
Câmara após a promulgação da 
reforma da Previdência, Maia 
destacou o projeto que muda 
o marco legal do saneamento e 
as reformas tributária e admi-
nistrativa (Ag.Câmara).

Promulgada Emenda Constitucional 
da reforma da Previdência

O Congresso promulgou ontem (12) a Emenda Constitucional 103, de 2019, que altera o sistema de 
Previdência Social e estabelece regras de transição e disposições transitórias

ao taxar mais quem ganha mais. 
Maia disse que o Parlamento 
precisa ter coragem para en-
frentar esses temas, porque o 
país não pode continuar a cres-
cer com base no atendimento a 
interesses particulares.

O relator da matéria na 
CCJ, senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), destacou a impor-
tância da medida. Classifi cou o 
tema como um dos mais difíceis, 
embora fundamentais para 
nortear os caminhos do país.  O 
deputado Samuel Moreira (PS-
DB-SP), relator da proposta na 
comissão especial da Câmara, 
disse que a proposta contribui 
para a justiça social e corrige 
injustiças, “na medida em que 
62% dos aposentados ganham 
até um salário mínimo e, 85% 
dos aposentados, ganham até 
dois salários mínimos” (Ag.
Senado).

estados e municípios. 
O presidente da Câmara, 

Rodrigo Maia, disse que o 
Congresso concluiu um ciclo 
importante a respeito de um 

tema decisivo para o futuro 
do país. Ele ponderou que a 
Emenda Constitucional 103, 
aliada a outras reformas, como a 
tributária, reduz desigualdades 

Autonomia do Banco Central segue 
para o Plenário com urgência

importante, particularmente 
em anos eleitorais e quando há, 
no poder, governos com viés 
populista, seja ele de direita 
ou de esquerda. Dispondo de 
um mandato fi xo e de estabili-
dade no cargo, os dirigentes da 
instituição terão a segurança 
necessária para implementar a 
política monetária que conside-
rarem mais adequada”, apontou 

Telmário ao apoiar a iniciativa 
de Plínio.

O projeto prevê uma regra 
de transição para os primeiros 
mandatos fi xos do presidente 
e dos diretores do BC. De 
acordo com a proposta, no 
dia 1º de janeiro de 2021, seria 
nomeada uma nova diretoria, 
com mandatos escalonados 
(Ag.Senado).

Ofi ciais de Justiça pedem mais 
proteção à categoria

para mostrar que o risco que 
os ofi ciais de Justiça correm 
é inerente à profi ssão, porque 
eles nunca sabem como o 
destinatário da intimação re-
agirá ao recebê-la. No caso de 
Francisco, ele foi assassinado 
ao cumprir um mandado de 
intimação. No caso de Sandra, 
era o mandado de apreensão 
de uma motocicleta.

Outras reivindicações da 
categoria são o porte de armas, 
cursos de capacitação e aperfei-
çoamento — como autodefesa, 

direção defensiva —, equipa-
mento de proteção individual, 
canal direto para denúncias 
e acolhimento de vítima de 
violência. De acordo com a re-
presentante da Federação das 
Entidades Sindicais dos Ofi ciais 
de Justiça, Fernanda Garcia 
Gomes, o motivo de procurar a 
senadora e propor a audiência 
foram os relatos diários de co-
legas de profi ssão sobre casos 
de agressões físicas, verbais, 
ameaças, cárceres privados e 
assassinatos (Ag.Senado).

PSOE e Podemos chegam 
a acordo na Espanha

Queda de Evo Morales na Bolívia repercute no Senado



Por que todas as 

empresas de tecnologia 

do mundo têm tanto 

interesse na introdução 

da rede 5G no 

mercado?

Com certeza não é apenas 
por causa dos downloads 
mais rápidos. Alguns tes-

tes feitos indicam velocidades 
de cerca de 20 Gb/s, mas quem 
precisa de tamanha velocidade 
em um aparelho de celular? 

O que mais importa aqui, é o 
futuro de trilhões de dispositivos 
que estarão permanentemente 
conectados à rede, englobando 
assim os dispositivos de IOT 
(Internet das Coisas), partindo 
de sensores de detecção de 
presença (alarme da empresa 
ou de casa).

Sensores de água, fumaça, 
agricultura inteligente, e até 
para carros autônomos e drones, 
que necessitarão mais do que 
qualquer outro dispositivo de 
uma rede de dados móveis com 
baixa latência, que o 5G promete 
trazer, além da questão ecológica 
do novo sistema, que promete 
redução de 90% do consumo 
de bateria do dispositivo fi nal, 
se comparado ao consumo de 
bateria com 4G.

Outro grande diferencial será a 
disponibilidade da rede, fazendo 
um comparativo da rede atual  
com a nova rede, em locais com 
alto número de dispositivos fi nais 
utilizando a atual tecnologia, 
seja uma feira de negócios ou 
um show, é perceptível que 
exista uma grande lentidão na 
navegação.

Como se a rede estivesse 
congestionada, devido ao alto 
número de requisições que são 
feitas por todos os usuários ao 
mesmo tempo, e a tendência é 

que o 5G venha para resolver essa 
questão, provendo alta disponi-
bilidade para todos os usuários 
em ambientes de alta densidade. 

Para que a nova tecnologia 
seja implantada no país, algumas 
questões precisam ser resolvi-
das, por exemplo, o leilão das 
frequências do 5G, que está 
previsto para ocorrer em março 
de 2020. 

A adequação da infraestrutura 
de nossas operadoras, como 
antenas, conexões físicas e 
equipamentos de transmissão 
de dados para suportarem a alta 
quantidade de dispositivos fi nais 
conectados, provendo a qualida-
de e velocidade de navegação 
que a nova tecnologia exigirá. 
Com esses pontos equacionados, 
os testes e operações comerciais 
da rede 5G no Brasil devem 
começar no segundo semestre 
de 2021. 

Atualmente, duas operadoras 
estão realizando testes do 5G no 
Brasil, nas cidades de Uberlândia 
e Florianópolis, ambas possuem 
licença cedida pela Anatel para 
executar os primeiros testes do 
5G no país, na faixa de 3,5Mhz, 
em parceria com uma fabricante 
chinesa no desenvolvimento e 
implantação da rede no Brasil.

No Brasil, os valores para a 
implantação da nova tecnologia 
ainda são desconhecidos, o que 
temos atualmente e que pode 
servir como parâmetro é o valor 
estimado na Europa, que varia 
entre 300 e 500 bilhões de Euros. 

Além de todo este investi-
mento necessário, as nossas 
operadoras terão de atualizar 
toda a infraestrutura de redes, 
tornando-as mais modernas e 
respeitando os padrões da nova 
tecnologia. 

 
(*) - É Engenheiro de Redes e Dados 

do Grupo Binário

Por que é tão importante a 
chegada da rede 5G ao mercado?

Gustavo Morais Naves (*)
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no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

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

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

1º LEILÃO: 03/12/2019  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 05/12/2019  - 11:00h
EDITAL DE LEILÃO

Fábio Zukerman
Presencial e On-

line IMÓVEL: APARTAMENTO nº 12, do Bloco 07, do Conjunto 
Auri Verde, situado na Avenida Carioca, nº 540, esquina com a Rua Auri Verde, 18º Subdistrito -  Ipiranga, com área 
útil de 51,65m², a área comum de 5,25m², totalizando a área construída de 56,90m², cabendo ao mesmo uma quota 
parte ideal no terreno de 0,008324

Observação.:
 DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 03/12/2019, às 11:00 horas, e 2º Leilão dia 05/12/2019, às 11:00 horas. 

LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: JOSÉ 
RONALDO DE JESUS CINTIA CRISTINA 
PASCOAL DE JESUS

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 274.437,05 
(Duzentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e cinco centavos) 2º leilão: R$ 169.272,41(Cento 
e sessenta e nove mil, duzentos e setenta e dois reais e quarenta e um centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 
. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence 

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

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

LEILÃO DE IMÓVEL

PRESENCIAL E ONLINE

Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se às 15:00 horas do dia 25
de novembro de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: a) eleição
dos novos membros da Diretoria. b) Alteração parcial do Estatuto Social. c) Consolida-
ção do Estatuto Social. São Paulo, 07 de novembro de 2019. André Kissajikian -
Diretor Executivo.                                                                           (12, 13 e 14)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº0003447-87.2011.8.26.0526 A MMª. Juíza de Direi 
to da 2ªVara Judicial do Foro de Salto, Estado de SP, Drª. Beatriz Sylvia Straube de Almeida Prado 
Costa, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Orlando Cézar Pires Paes da Silva, RG 21.810.440, CPF 
142.010.868-95, que lhe foi propos ta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de  
Rodovias das Colinas S/A, por conta dos danos que lhe foram causados em decorrência do acidente 
que ocorreu no dia 04/05/2010, por volta das 16h00min, o réu estava trafegando pela Rodovia na 
altura do quilômetro 078+800m, sentido Sul, com o veículo marca GM, modelo Monza, cor azul, ano 
1982, placa BUH-0259, segundo o Boletim de Nº 006455311. Ocorrência e relatório da Concessi 
onária, o condutor perdeu o controle do veículo, devido a problema no sistema de freio, vindo a 
colidir contra as defensas metálicas, causando engavetamento e danificando o patrimônio público 
sob concessão da rodovia. Referido acidente gerou diversos prejuízos ao patrimônio público 
administrado pela autora, sendo necessária a mobilização regional de empregados, bem como a 
instalação de novo material em substituição ao danificado. A autora também alocou pessoal 
capacitado e equipamentos indispensáveis para a realização da obra e resguardo da segurança 
daqueles que trafegavam pela rodovia e, sobretudo, daqueles que realizavam os devidos reparos. 
Assim, para realizar os devidos reparos, a autora despendeu, na data da ocorrência, a quantia de 
R$.3.905,00, conforme demonstrativo apresentado. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para 
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

www.netjen.com.br

Cia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do SulCia. Melhoramentos Miami do Sul
CNPJ nº 60.584.612/0001-09

Edi ta l  de ConvocaçãoEdi ta l  de ConvocaçãoEdi ta l  de ConvocaçãoEdi ta l  de ConvocaçãoEdi ta l  de Convocação
 Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia Assemble ia Geral  Ordinár ia e Extraord inár ia

Convocamos os Srs. Acionistas dessa sociedade a se reunirem
em AGO/E a se realizarem no próximo dia 29/11/2019 às 15:00
horas em sua sede social, na Rua da Glória nº 332, 4º andar,
sala 43, nesta Capital afim de deliberarem: a) leitura, exame e
discussão do relatório da diretoria, Balanço e Demonstrativo do
resultado do exercício de 2018 encerrado em 31/12/2018; b)
encerramento de atividades e da empresa e c)assuntos gerais.
Encontram-se à disposição dos srs. Acionistas, na sede social,
os documentos a que se refere o artigo 133 da lei nº 6.404/76.
São Paulo 11/11/2019. Diretor Presidente: Hissao Okaue.

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

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

Brooklin Paulista, São Paulo - SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO 26/11/2019 - 08:55h  -  2º LEILÃO 27/11/2019 - 15:00h

EDITAL DE LEILÃO
Alexandre Travassos, -

Presencial 
e Online IMÓVEL

-

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/11/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão 
dia 27/11/2019, às 15:00 horas. LOCAL: Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 – 4º Andar - Brooklin Paulista, São Paulo 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: ANTÔNIO PÁDULA, 

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

DOS 
VALORES: 1º leilão: R$ 2.021.284,68 (Dois milhões, vinte e um mil, duzentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito 
centavos); 2º leilão: R$ 947.548,83 (Novecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e oito reais e oitenta e 
três centavos), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: -

DO LEILÃO ONLINE: 
-

-
-

-

OBSERVAÇÕES: 

-

-
-

. A concretização da 
Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por 
meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação. O arrematante 
será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre even-
tuais ações, ainda que não descritas neste edital. -

-
A mera 

existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desis-
tência da arrematação. -

-

Associação dos Servidores do Departamento
de Águas e Energia Elétrica

CNPJ Nº 49.644.594/0001-62
Edital de Convocação: Assembleia Geral Extraordinária

O Presidente do Conselho Administrativo da ADAEE, no uso das atribuições que lhe
confere os Artigo 25 do Estatuto Social da ADAEE, convoca todos os associados para
se reunirem no dia 28 de Novembro de 2019, em Assembleia Geral Extraordinária, às
10:30 horas em 1ª convocação com a metade mais um dos associados e às 11:00 horas,
em 2ª convocação, com qualquer número de associados nos termos do Artigo 29, na
Rua Boa Vista, 175, 1º andar, sala do pregão, nesta Capital do Estado de São Paulo,
para Apreciação e Deliberação dos Assuntos: a) Aquisição de uma Pousada situada na
Praça Getúlio Vargas, nº 143 - Jardim Guaiuba - Guarujá - SP; b) Aquisição de uma sala
situada no Edifício São Marcos, Praça da Sé nº 21, 2º andar - sala 216 - São Paulo - SP.

São Paulo, 12 de Novembro de 2019
Carlos Roberto Sabiá - Presidente

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DESPORTOS
Edital de Convocação

Reunião Ordinária do Egrégio Conselho Deliberativo
da Associação Portuguesa de Desportos

A Associação Portuguesa de Desportos, por intermédio do Conselheiro João Carlos dos
Santos Bento, na qualidade de Presidente do Egrégio Conselho Deliberativo, convoca
os membros do Conselho Deliberativo para a Reunião Ordinária, a ser realizada no dia
10 de dezembro de 2019 (terça feira), em primeira convocação as 19h00, com metade
mais um de seus Conselheiros e em segunda convocação às 19h30 com no mínimo
50 (cinquenta) Conselheiros presentes, na Sede Social do Clube (no Salão Nobre) à Rua
Comendador Nestor Pereira, n° 33 - Canindé, São Paulo/SP. Da Ordem do Dia: - Votação
da ATA da Reunião Extraordinária de 30 de setembro de 2019. - Leitura, apreciação e
votação da ATA da Reunião Ordinária de 14 de outubro de 2019. - Dar posse aos novos
Conselheiros Efetivos com mandato de 2019 a 2025, eleitos na Reunião da Assembléia
Geral em 25 de novembro de 2019 e posse aos Conselheiros Vitalícios Suplentes.
- Eleição dos Candidatos a Conselheiros Efetivos e Suplentes para o Conselho de
Orientação e Fiscalização - COF. - Eleição da Mesa Diretiva do Conselho Deliberativo.
- Eleição do Presidente e Vice-Presidente da Diretoria Executiva. Atenciosamente,
Egrégio Conselho Deliberativo: Conselheiro João Carlos dos Santos Bento - Presidente
do Egrégio Conselho Deliberativo.

Sempre Engenharia,
Comércio e Representações Ltda.

CNPJ Nº 69.066.108/0001-83 - NIRE 35.2.1125817-1
Convocação para Reunião de Sócios para Exclusão de Sócio

Ficam convocados os sócios da Sociedade, para a Reunião de Sócios da Sociedade que
será realizada no dia 29/11/2019, às 10:00 hs., em 1ª convocação, e no dia 09/12/2019,
às 10 hs., em 2ª convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar,
Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, tudo em conformidade com os artigos
1.152, § 3º, 1.085 e 1.086 todos da Lei 10.406, de 10/01/2002, contando com a seguinte
ordem do dia: (i) Deliberar acerca da exclusão do sócio Luiz Tarcisio Muniz de Freitas,
brasileiro, divorciado, engenheiro eletricista, RG nº 13.038.239 SSP/SP e CPF nº
084.466.998-93 e no CREA/SP nº 0682451104/D, residente e domiciliado na Rua
Caravelas, nº 140, apartamento 105, Torre Livin, Vila Mariana, São Paulo/SP, CEP
04012-060 (“Luiz Tarcisio”), atualmente, titular de 105 quotas representativas do capital
social da Sociedade, equivalentes a 21% do total; (ii) Alteração e consolidação do Con-
trato Social, bem como a autorização aos administradores da Sociedade, conforme ade-
quado e necessário, para praticar todos os atos e providências cabíveis, na hipótese de
ser aprovada a exclusão do Luiz Tarcisio da Sociedade. Luiz Tarcisio poderá apresentar
sua defesa, na reunião de sócio que ora se convoca, por meio documental ou oral. A
exclusão de Luiz Tarcisio é fundamentada em atos que implicaram e implicam em risco
para a continuidade dos negócios da Sociedade, bem como que comprometeram e com-
prometem sua efetiva capacidade de cumprir o objeto social. É importante ressaltar que a
ausência de Luiz Tarcisio na reunião que ora se convoca implicará em sua revelia quanto
aos fatos que fundamentam a justa causa para sua exclusão, o que poderá implicar em
sua exclusão da Sociedade. São Paulo/SP, 13/11/2019 Eduardo Fanganiello Senra, Neila
Delgado Fanganiello Senra e Patricia Gonçalves - sócios administradores. (13, 14 e 15)

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS
CATADORES AUTÔNOMOS DE PAPEL,

APARAS E MATERIAIS
 REAPROVEITÁVEIS - COOPAMARE

CNPJ. 60.908.308/0001-61 - Inscrição Estadual: 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1
 Rua Galeno de Almeida, 659 - Pinheiros - CEP. 05410-030 - São Paulo

E-mail: coopamare@gmail.com - Tel.: 3064-3976 Site: www.coopamare.org.br

COMUNICADO
A COOPAMARE - Cooperativa de Trabalho dos Catadores Autônomos de Papel, Aparas e Materiais
Reaproveitáveis, CNPJ: 60.908.308/0001-61 - Insc. Estadual 112.582.578.113 - CCM. 3.667.459-1,
localizada na Rua Galeno de Almeida, nº659,  Pinheiros, São Paulo, SP CEP: 05410-030 - Programa de
Moradia Crédito Solidário solicita o comparecimento  dos seguintes inscritos no Contrato
Mútuo de Dinheiro à Pessoa Física para Construção no Programa de Moradia Crédito Solidário -
Responsabilidade Social, os seguintes inscritos  na cooperativa, no prazo de 15 (quinze) dias
úteis. O não comparecimento caracterizará a exclusão dos mesmos que já se deu em assembleia do dia
27/10/2019 e de acordo com o Regulamento e Estatuto da entidade organizadora. Solicitamos o
comparecimento na Rua Brigadeiro Tobias, nº 258. Bairro: Luz, Santa Ifigênia, São Paulo e pelo
telefone: (11) 98782-6085 Dona Olinda Pedro da Silva a partir das 15 horas. Lista dos convocados
Condominio Conquista: Avelino da Costa CPF: 060.912.288-62; RG: 11.100.788-SSP/SP. Fabrício
Alcântara de Araújo CPF: 384.388.218-55 RG: 47.050.516-3 SSP/SP. Joana Albina da Silva CPF:
951.542.408-04 RG: 21.508.896-SSP/SP. Manoel Vitimo Soares CPF: 044.290.418-57 RG:16.270.783-
SSP/SP. Maria do Socorro Silva CPF; 010.112.858-43 RG: 13.314.400 SSP/SP. Luiz Miguel da Silva
CPF: 059.450.576-30 RG: 38.280.595 SSP/SP. Maria José Pereira Gomes CPF: 043.242.878-05 RG:
15.908.064 SSP/SP. Sérgio Luis Pereira do Vale CPF: 069.873.108-58 RG: 19.817.005 SSP/SP. Tiara
Cardoso de Souza CPF: 385.632.778-98; RG: 47.090.837 SSP/SP. Rone Teixeira: CPF: 151.406.158-94
RG: 25.017.330 SSP/SP. Sonia Cristina Silva dos Santos CPF: 292.105.638-08 RG: 35.974.914 SSP/
SP. Lista dos convocados do Condominio Novo Horizonte: Alcilene Barroso da Silva CPF:
355.686.378-22 RG; 13.315.253-73 SSP/BA. Alexandra Duarte da Silva CPF: 315.299.598-96 RG:
34.516.981-5 SSP/SP. Alexandre Lopes da Silva CPF: 290.836.278-37 RG: 32.651.762-5 SSP/SP.
André Luis Ferreira CPF: 338.328.648-73 RG: 34.437.997-8 SSP/SP. Aquiles Maciel Moura CPF:
010.169.908-55 RG: 13.163.071-4 SSP/SP. Cristiane Cristina Alves da Silva CPF: 367.817.308-00 RG:
40.721.571-2 SSP/SP.  Elaine da Silva Campos CPF: 262.396.998-10  RG: 52.080.902-6 SSP/SP.
Agnaldo Bispo dos Santos CPF: 315.761.378-21 RG: 37.103.077-8 SSP/SP.  Ingrid Isabel Matunaga
CPF: 354.220.798-50 RG: 43.011.105-8 SSP/SP. Ivani Batista de Souza CPF: 769.047.178-15 RG:
8.794.962-3 SSP/SP. Jaires Caires Barros: CPF: 101.274.068-40 RG: 20.218.187-X SSP/SP. José
Ronaldo Tiago dos Santos CPF: 045.930.368-60 RG: 10.459.241 SSP/SP. Waldir Paquer CPF:
652.469.188-15 RG: 7.715.022-3 SSP/SP. Krajva Oliveira Caixeta Guimarães CPF: 356.916.928-60 RG:
43.667.651-5 SSP/SP. Márcia Cristina da Costa CPF: 143.410.958-54 RG: 35.384.177-8 SSP/SP.
Márcio Denis de Jesus CPF: 769.333.503-04 RG: 37.981.622-2 SSP/SP. Ozana Cardoso dos Santos
CPF: 522.702.545-20 RG: 36.661.973-1 SSP/SP. Paulo Roberto de Souza CPF: 053.687.888-94 RG:
18.706.880-X SSP/SP. Arlam Corte Araújo CPF: 136.648.718-47 RG: 23.763.321-8 SSP/SP.  Rivail
Marques CPF: 049.991.448-16 RG: 16.834.147-5 SSP/SP. Rony Rocha CPF: 029.767.675-05 RG:
14.269.087-25 SSP/BA. Roque Santos de Jesus CPF: 007.032.785-84 RG: 39.765.290-2 SSP/SP.
Roseli Leme CPF: 136.449.618-67 RG: 25.139.172-3 SSP/SP. Sérgio Luis Longo CPF: 024.886.308-88
RG: 26.966.431-2 SSP/SP. Tatiane de Souza Gomes CPF: 279.772.298-70 RG: 44.458.018-9 SSP/SP.

Uma multidão se reuniu 
no centro do território, 
bloqueando a área 

entre a estrada Des Voeux 
Central e a Pedder Street.

Ativistas utilizaram as redes 
sociais para encorajar estu-
dantes a boicotar aulas e parti-
cipar dos protestos. Pequenos 
grupos de jovens mascarados 
já foram vistos pelas ruas. 
Nas proximidades de uma 
universidade, as autoridades 
dispararam gás lacrimogêneo 
para tentar dispersar os ma-
nifestantes. Os serviços de 
transporte público continuam 
com atrasos e muitos ainda 
permanecem inativos.

Na segunda-feira (11), um 
manifestante foi queimado 
e outros dois ficaram grave-
mente feridos pela polícia 
local. Segundo a imprensa de 
Hong Kong, jovens atearam 
fogo a um homem pró-Pequim 
na localidade de Ma On Shan. 
Em meio aos protestos, os 
Estados Unidos expressaram 
“forte preocupação” com a 
crescente violência em Hong 

EP
A

Manifestantes bloqueiam ruas 
em novo protesto em Hong Kong
Um dia após violentos protestos, milhares de manifestantes voltaram às ruas de Hong Kong ontem (12) 
para fazer um novo apelo por uma greve geral

Governo americano demonstrou preocupação com violência. 

Kong e pediram “medidas 
maiores tanto para as forças 
de segurança quanto para os 
manifestantes”.

“Os EUA estão acompa-
nhando a situação com grande 
preocupação”, disse Morgan 
Ortagus, porta-voz do De-
partamento de Estado, em 
comunicado, convidando as 

partes a dialogar. “Condena-
mos a violência de cada parte, 
expressamos proximidade às 
vítimas, independentemente 
de suas inclinações políticas, 
e convidamos todas as partes 
- policiais e manifestantes - a 
exercer maior moderação”, 
acrescentou. 

Os protestos no território 

começaram em junho contra 
um projeto de lei, já retirado, 
para permitir a extradição de 
réus para a China continental, 
mas desde então se trans-
formaram em manifestações 
mais amplas, com ativistas 
exigindo democracia e res-
ponsabilidade policial em 
Hong Kong (ANSA).
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Especial

A afi rmação acima é do professor 
da USP Marcus Vinicius Mazzari, que 
estava na Alemanha quando caiu 
o símbolo mais representativo da 
Guerra Fria

Claudia Costa/Jornal da USP

Em 9 de novembro de 1989, o porta-voz da ex-
-Alemanha Oriental Günter Schabowski anunciou 
a nova legislação sobre viagens do país e, ao 

ser perguntado por um jornalista a partir de quando, 
respondeu que imediatamente. O mal-entendido levou 
uma multidão de cidadãos da Alemanha Oriental, de 
regime comunista, a dirigir-se à fronteira interna em 
Berlim, que, munidos de machados, martelos e mar-
retas, puseram abaixo várias partes do longo muro 
que dividia a cidade, colocando fi m ao símbolo mais 
representativo da Guerra Fria. 

Construído em 1961, o Muro de Berlim não apenas 
dividiu a cidade, como também se tornou o ícone da 
divisão ideológica em dois blocos políticos antagôni-
cos: o bloco ocidental, liderado pelos Estados Unidos, 
e o bloco oriental, liderado pela União Soviética. 
“Esse comunicado foi feito à noite e ainda durante 
a madrugada muitas pessoas atravessavam o muro”, 
conta Marcus Vinicius Mazzari, professor da FFLCH/
USP, que participou do evento histórico. Mazzari tinha 
acabado de chegar a Berlim para fazer seu doutorado 
sobre o escritor Günter Grass, e presenciou a queda 
e o que viria depois. 

“Cheguei a Berlim no 
dia 3 de outubro”, relata, 
comentando que em suas 
viagens de trem ouvia os 
cidadãos da Alemanha 
Oriental falarem sobre o 
bom momento político. 
“Mas nenhuma pessoa na 
face da Terra, nem soció-
logos ou políticos, podia 
prever que o muro cairia 
em tão pouco tempo”, 
conta. E acrescenta que, 
na perspectiva mais oti-
mista, como a de um juiz 
amigo seu, se as coisas 
continuassem evoluindo 
daquela maneira, dali a dez 
anos a Alemanha estaria 
unifi cada.

Para o professor, as 
mudanças realmente tomaram corpo depois de um 
discurso realizado, em Berlim Oriental, por Mikhail 
Gorbachev, bastante contrário à política do Partido 
Socialista Alemão. Mazzari lembra de um bordão de 
Gorbachev: “Quem chega atrasado é punido pela his-
tória”. O professor diz que a partir daí começaram as 
reformas na República Democrática Alemã. Claro, diz, 
já havia muitas manifestações. “Em todas as segundas-
-feiras as pessoas se reuniam nas igrejas”. 

Professor Marcus Mazzari.

Reprodução/Jornal de Resenhas

Algumas cidades da Alemanha Oriental se esvaziaram, entrando em profunda decadência.
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Cidadãos da Alemanha Oriental em fi la para pegar os 100 marcos alemães de boas-vindas.
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Milhares seguiram para o muro, e os guardas, sem saber o que fazer, se retiraram.

Xizdos via Wikimedia Commons CC BY-SA 4.0

“Ninguém poderia imaginar que no dia 
9 de novembro o Muro de Berlim cairia”

Mas foi depois do discurso “desastrado” de Schabo-
wski que milhares de pessoas seguiram para o muro, 
e os guardas, sem saber o que fazer, se retiraram. 
“Ninguém acreditava, mas todos começaram a passar 
pelo muro.” Mazzari estava lá, onde se encontrou com 
o professor alemão de Literatura Brasileira Erhard 
Engler (tradutor de Jorge Amado), que nunca tido ido 
para o outro lado. “Os alemães, quando chegavam ao 
lado ocidental, não acreditavam. Era como um sonho. 
Eles diziam: nós estamos lá, estamos do outro lado”, 
relata Mazzari.

No dia seguinte, juntou-se aos professores Mazzari e 
Engler o escritor Rubem Fonseca, que também estava 
em Berlim no momento da queda do muro. A recep-
ção, como conta o professor, por parte dos alemães de 
Berlim Ocidental era muito entusiasmada e hospita-
leira. Era uma confraternização de um povo que fi cou 
separado por 28 anos. “Muitas pessoas morreram, e 
até pouco antes da queda do muro houve mortes de 
quem tentava atravessá-lo”.

Mazzari fi cou em Berlim até julho de 1994, testemu-
nhando as transformações ocorridas. “Muitos jovens 
migraram para as cidades ricas da Alemanha Ocidental, 
acarretando vários tipos de problema. Algumas cida-
des da Alemanha Oriental se esvaziaram, entrando 
em profunda decadência”, relata. Emprego não era 
um problema, havia muitos. “Antes da chegada dos 
alemães do lado oriental, o lado ocidental importava 
muita mão de obra turca”, contextualiza.

O próprio Estado apoiava essa união, trocando mar-
cos orientais pelos marcos ocidentais, até a reforma 

monetária que extinguiu 
o marco oriental. Além 
disso, o Deutsche Bank 
injetou muito dinheiro na 
Alemanha Oriental. Ma-
zzari lembra que, no dia 
seguinte à queda do muro, 
os alemães que chegavam 
pela primeira vez à parte 
ocidental recebiam de 
presente 100 marcos ou 
o Begrüssungsgeld (“di-
nheiro de boas-vindas”) 
– o equivalente hoje a R$ 
400,00.

Segundo o professor, 
havia políticos com visões 
inteligentes sobre o pro-
cesso de desenvolvimento 
alemão, como Willy Bran-
dt, que tinha uma posição 
social-democrata, mais 
clara que a do próprio 

chanceler Helmut Khol. O professor cita uma frase 
repetida por Brandt em todos os seus discursos, “Es 
wächst zusammen, was zusammen gehört” (“Que 
cresça junto o que deve crescer junto”), que se tornou 
um mote de toda a história alemã. 

Apesar de várias tentativas em se evitar o pior, vie-
ram as desilusões. “Desilusões essas que estão na raiz 
do crescimento atual 
da extrema direita na 
antiga Alemanha comu-
nista”, ressalta Mazzari. 
“O muro caiu, mas não 
para alguns. Começa-
ram a surgir os confl i-
tos, preconceitos e até 
piadas, relacionando os 
alemães orientais como 
atrasados. Nas univer-
sidades, por exemplo, 
houve uma limpeza. 
Para ser professor era preciso ser do Partido Comunis-
ta, mas após a queda muitos perderam os empregos”.

Ainda hoje, segundo Mazzari, há muito ressentimento 
com a reunifi cação. “Grandes intelectuais alemães, 
como o próprio escritor Günter Grass, eram contra 
a reunifi cação na forma tão rápida como aconteceu. 
Para eles, na verdade, não era uma reunifi cação e sim 
a anexação da República Democrática Alemã pela 
Alemanha Ocidental.” A reunifi cação foi vertiginosa, 
nas palavras de Mazzari. Menos de um ano depois da 
queda do Muro, a Alemanha já estava reunifi cada, e 
a primeira grande consequência foi o fi m da União 
Soviética, em 1991. 
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No momento em que decidir abrir 

uma empresa, o primeiro passo do 

empreendedor é procurar um contador 

e analisar qual tipo de empresa (MEI, 

EI, EIRELI ou Sociedade Limitada) se 

enquadra mais no seu plano de negócio, 

porte e limite de faturamento.

A seguir estarão elencadas as principais característi-
cas de cada tipo de empresa para ajudar na escolha:

EI – Empresário Individual

O Empresário Individual é o empreendedor que exer-
ce atividade empresarial em nome próprio. A fi gura do 
Empresário Individual é constantemente confundida com 
à do MEI, no entanto, são modelos diferentes. O rol de 
atividades permitidas para o Empresário Individual, por 
exemplo, é mais abrangente.

O faturamento do Empresário Individual, no regime 
tributário do Simples Nacional, pode ser de até R$ 360 
mil se enquadrado no porte de Microempresa (ME), ou 
até R$ 4,8 milhões se enquadrado como Empresa de Pe-
queno Porte (EPP); se o regime for de Lucro Presumido, 
o faturamento anual máximo é de R$ 78 milhões.

Ademais, o Empresário Individual não tem limite de 
colaboradores, podendo contratar quantos empregados 
necessitar.

A desvantagem dessa modalidade é que não há 

separação entre o capital da empresa e o patrimônio 

pessoal do empresário. Isso quer dizer que, em caso 
de dividas da empresa há a confusão com o patrimônio 
pessoal do empreendedor, podendo colocar em risco seus 
bens pessoais como casas, apartamentos, carros, etc.

MEI – Microempreendedor Individual

O Microempreendedor Individual tem previsão na Lei 
Complementar nº 128/2008, que criou essa nova fi gura 
com o intuito de formalizar os autônomos e os profi ssio-
nais liberais. Em outras palavras, é o pequeno empresário 
individual.

Para se formalizar como MEI, é necessário seguir alguns 
requisitos. A atividade econômica deve estar prevista 
no Anexo XI da Resolução CGSN nº 140, de 2018 e o 
faturamento não pode ultrapassar R$ 81.000,00 por ano, 
o que corresponde a uma média de R$ 6.750,00 por mês. 
Por fi m, o empreendedor não pode ser titular nem 

participar como sócio ou administrador de outra 

empresa.

O MEI está dispensado da emissão de nota fi scal 
para pessoa física; deve emiti-la, no entanto, quando o 
consumidor fi nal for outra empresa (salvo quando essa 
empresa emitir nota fi scal de entrada). Apesar da dis-

Eduardo Moisés

TIPOS DE EMPRESA 

pensa da emissão de nota fi scal, o empreendedor deve 
manter controle do seu faturamento mensal; para isso, 
basta imprimir o modelo do Relatório de Receitas Brutas 
Mensais disponível no site do Portal do Empreendedor e 
preenchê-lo todo mês. Tal registro servirá de base para 
o empreendedor realizar a Declaração Anual do Simples 
Nacional (DASN), que é o compromisso de informar o 
faturamento obtido no ano anterior. Essa é a principal 
obrigação do MEI junto ao fi sco, e sua entrega fora do 
prazo ou inobservância gera multas.

O Microempreendedor Individual pode contratar no 
máximo um empregado, devendo, para tanto, recolher 
o INSS, calculado à alíquota de 3% sobre o salário do 
empregado, e o FGTS, calculado à alíquota de 8%.

Por fi m, em vez de recolher imposto calculado sobre o 
faturamento, o MEI paga apenas uma contribuição 

mensal fi xa, que compreende R$ 47,70 (5% do sa-

lário mínimo vigente) de INSS e R$ 1,00 de ICMS 

para comércio ou R$ 5,00 de ISS para prestação de 

serviços; no caso de comércio e serviços, R$ 6,00 

de ICMS e ISS.

EIRELI – Empresa Individual de Responsabili-

dade Limitada

Nesse tipo de empresa o empreendedor tem a opção 
de limitar suas responsabilidades, os bens pessoais não 
respondem por eventual dívida da empresa e não há 
necessidade de adicionar um sócio.

A constituição da EIRELI é feita na Junta Comercial, 
e o Capital Social da empresa precisa ser no mínimo 100 
vezes o valor do salário mínimo vigente, que deve ser 
integralizado no ato do registro, em dinheiro ou bens.

Sociedade Limitada

O tipo de empresa mais comum no Brasil e o único que 
exige dois ou mais sócios, sua responsabilidade de cada 
um será defi nida proporcionalmente ao capital investido. 
Assim como na EIRELI, a responsabilidade é limi-

tada – eis o motivo de a razão social desse tipo de 

empresa acompanhar o termo Ltda.

Apesar de a responsabilidade dos sócios ser restrita ao 
valor de suas quotas, eles respondem pelo capital total. 
Por exemplo, se um sócio investiu R$ 50 mil e o outro R$ 
10 mil, ambos respondem pelo capital total de R$ 60 mil.

Portanto, de acordo com o ora debatido, fi ca 

clara a necessidade do empreendedor, ao decidir 

começar um novo negócio, montar um plano de 

negócio que abranja diversos tópicos,  como se 

dividirá a empresa com um sócio, a expectativa de 

faturamento para a sua área de atuação, número 

de funcionários necessários, capital inicial a ser 

investido, etc.

São Paulo, quarta-feira, 13 de novembro de 2019

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS

 canalizada por Sharon Taphorn.

Acaso. Permita que momentos mágicos aconteçam. É 
um bom momento para procurar formas de mudanças em 
sua vida que estejam mais de acordo com o “você” que está 
surgindo. Existem infi nitas possibilidades sendo oferecidas 
a você. Tenha fé de que dentro de você está o poder de ma-
nifestar qualquer coisa que você possa imaginar criando em 
sua vida. É importante que você explore essas oportunidades 
para permanecer positivo, aberto e focado. Essa ajuda vem 
de maneiras que você reconhecerá quando se tornar mais 
consciente delas. Pensamento para hoje: Esteja aberto para 
que mais sincronicidades e acasos aconteçam em sua vida! 
E assim é. Você é muito amado e apoiado, sempre. Os Anjos 
e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RETENÇÃO DO INSS DO SIMPLES NACIONAL
Empresa prestadora de serviço deve apresentar ao tomador do serviço, 
a declaração do Simples Nacional, para retenção do INSS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE JÁ TRABALHOU PARA A EMPRESA HÁ UM ANO 
ATRÁS, PODE SER RECONTRATADO COM CONTRATO DE EXPERIÊNCIA?

Existe a possibilidade de readmitir esse empregado já que o último vín-
culo com o mesmo empregador ocorreu a um ano atrás, o que permite 
novo contrato seja de experiência ou prazo determinado, conforme § 2° 
do Artigo 443, Alínea “c”, portanto, não vemos impedimento.

APRENDIZ GESTANTE
Empresa possui aprendiz gestante com término de contrato a próximo, 
podemos prorrogar ou possui estabilidade, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EFETIVAR O APRENDIZ
Empresa pode no encerrando de o contrato de aprendizagem efetivar 
como funcionário, pode ser efetuado contrato de experiência, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS ENQUADRADAS NO SIMPLES, SEM FUNCIONÁRIOS, ESTÃO 
OBRIGADAS A TRANSMITIR A SEFIP COM CERTIFICADO DIGITAL?  

Empresas do regime simplificado (ME/EPP) com mais de um empre-
gado estão obrigadas a se utilizar do Certificado Digital, no entanto, 
com um empregado tão somente e o Microempreendedor podem 
utilizar o Portal do eSocial com o código de acesso, a ser gerado lá, 
sem problemas, até mesmo para as que não tiverem empregados.

ESTABILIDADE POR ACIDENTE DE TRABALHO
Funcionário que sofreu acidente de trabalho e ficou afastado por cinco 
meses e retornou ao trabalho, entretanto teve novo afastamento, a 
estabilidade com conta a partir do primeiro afastamento, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •Para quem tem fi lho, as 
áreas de lazer são fun-
damentais. A conclusão 

faz parte do novo estudo reali-
zado pelo Imovelweb, um dos 
maiores portais imobiliários do 
País, junto aos usuários do site. 
Na amostra, os clientes foram 
questionados sobre as prefe-
rências quanto aos espaços e 
áreas de lazer disponíveis nos 
imóveis e o grau de importância 
destes locais nos condomínios.

Quando perguntados sobre o 
empreendimento ter uma área de 
lazer, 82% das pessoas que pos-
suem fi lhos consideram o espaço 
muito importante. A piscina é a 
área mais valorizada para quem 
tem crianças em casa (44%). A 
churrasqueira é o segundo local 
mais desejado (31%), seguido 
de playground (11%), academia 
(10%) e quadra (4%). 

Porém, apesar de desejados, 
não são todos os consumidores 
que estão dispostos a pagar 
mais por estes espaços. Pelo 
contrário, do total que avalia a 
área de lazer importante, 52% 
não querem despender um 
valor maior por conta das áreas 
de lazer. Ao todo, participaram 
da pesquisa 980 pessoas, sendo 
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A importância da área de lazer 
na hora de escolher um imóvel
A conclusão faz parte do novo estudo realizado pelo Imovelweb, um dos maiores portais imobiliários 
do País, junto aos usuários do site

Para quem tem fi lho, as áreas de lazer são fundamentais.

57% do gênero feminino, 42% 
masculino e 1% preferiu não 
responder. Do total, 53,8% dos 
questionados residem em São 
Paulo; 7,8% no Paraná; 7,7% 
no DF; 6,5% em Minas Gerais, 
entre outros locais. 

“Considerando que 53,8% 
dos usuários se encontram em 
São Paulo, podemos analisar 
que a demanda por espaços 

de lazer na capital paulista é 
importante para as pessoas 
que possuem fi lhos”, explica 
a gerente de marketing Brasil 
do Imovelweb, Angélica Quin-
tela. Considerando as famílias 
sem crianças em casa, 32% 
acreditam que essas áreas de 
lazer sejam pouco ou nada 
importantes. 

No entanto, se tiverem de 

escolher entre as opções, a pis-
cina continua sendo o local mais 
desejado (43%), seguido pela 
churrasqueira (39%), academia 
(14%), playground e quadra, 
ambos com 2%. Deste total, 
63% também não concordam 
em pagar um preço mais alto 
pelos locais.

Fonte e mais informações: 
(www.imovelweb.com.br).   

Os investimentos bilionários 
que movimentam o setor de 
energia solar no Brasil têm pro-
porcionado uma diversifi cação 
do mercado e o aumento da 
demanda por cursos de capa-
citação profi ssional.

De acordo com um estudo 
divulgado recentemente pela 
consultoria Bloomberg New 
Energy Finance, o país deve 
receber quase US$ 100 bilhões 
em investimentos em energia 
solar até 2040. 

Aliado aos compromissos 
assumidos pelo governo no 
Acordo de Paris, esse aporte 
pode catapultar a geração de 
empregos no setor. “O merca-
do está investindo muito em 
energia solar, com uma expan-
são muito forte desde 2014”, 
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Investimentos em energia solar impulsionam cursos no setor

diz Luis Gustavo, gerente de 
treinamento da LGL Solar, 
empresa fundada em 2015 
para atender os profi ssionais 
que querem trabalhar e ser 
competitivos nesse segmento.

2015, já tivemos mais de 4 mil 
estudantes”, conta Gustavo. O 
gerente mira em 2020, quando a 
empresa participará da feira de 
energias renováveis Ecoenergy, 
programada para 14 a 16 de 
abril, em São Paulo, com orga-
nização da Cipa Fiera Milano. 

“É um evento onde a gente 
consegue reunir empresários, 
fabricantes e distribuidores 
e que ajuda na criação de 
negócios e para difundir esse 
mercado de energia solar”, 
acrescenta. A feira deve ser 
uma ferramenta para a LGL 
mostrar seus projetos para 
2020, que incluem o lançamen-
to de um curso online avançado 
e a abertura de novas unidades, 
principalmente no interior do 
Nordeste  (ANSA).

A LGL oferece cursos teóri-
cos e práticos de curta duração 
em 25 unidades, abrangendo as 
áreas de instalação e projeto, 
além de módulos online de sof-
tware para ex-alunos. “Desde 

Teto de posto de gasolina com placas fotovoltaicas para gerar 

energia solar, em Recife.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: DIEGO CANDIDO SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão operador de 
centro de usinagem CNC, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/11/1987), residente e 
domiciliado em Diadema, SP, fi lho de Raimundo Nonato de Sousa e de Socorro da Silva 
Candido. A pretendente: MONICA CASSIA SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profi s-
são recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/02/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elvis Assis Silva e de Maria Aparecida Santos Silva.

A pretendente: ÉRIKA CRISTHINE HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
motorista, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmir Henrique da Silva e de Maria Carmem Marques da 
Silva. A pretendente: NICOLI CRISTHINE SOUSA CANUTO, estado civil solteira, profi ssão 
bancaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Carlos Canuto e de Irenilda Sousa Canuto.

O pretendente: DANIEL ABEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascido em Barras, PI, no dia (16/11/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria das Dores Abel da Silva. A pretendente: AMANDA ARAUJO DO 
RÊGO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Barras, PI, no dia (26/03/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Oliveira do Rêgo 
e de Antonia Ribeiro de Araújo.

O pretendente: LEONARDO PEREIRA CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elpidio Martins Correia e de Marinalva Pereira Correia. 
A pretendente: JAQUELINE DE ALMEIDA THOMAZ, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/09/1990), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo da Silva Thomaz e de Raquel de Almeida.

O pretendente: ROBSON DA SILVA GUERRA, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/01/1979), residente e domiciliado em São Miguel 
Paulista, São Paulo, SP, fi lho de Jair da Silva Guerra e de Rute da Silva Guerra.O pre-
tendente: VANESSA MONTEIRO DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (05/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Claudeci Monteiro de Souza.

O pretendente: EDSON EUGENIO BARBOZA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico 
em telecomunicações, nascido em Fernandopolis, SP, no dia (05/06/1956), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tito Eugenio Barboza e de Ady Bento 
Barboza. A pretendente: LEYLA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente co-
munitaria de saude, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/03/1971), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristides dos Santos e de Ana Bernardo dos Santos.

O pretendente: JOSIVAN DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Antonio Gonçalves, BA, no dia (25/07/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Pereira da Silva e de Honorina Maria de Jesus. 
A pretendente: LUCIANA JOVELINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/12/1973), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domingos Pedro da Silva e de Jovelina Margarida da Silva.

O pretendente: ADALBERTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nas-
cido em Martinópolis, SP, no dia (23/06/1968), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Raimundo de Souza e de Quitéria Maria de Souza. A pretendente: 
ELIANA SOARES DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em Setubinha, Comarca de Malacacheta, MG, no dia (09/09/1980), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Soares de Araujo e de Maria 
de Lourdes Soares de Araujo.

O pretendente: EDSON CELSO SOUZA DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Francisco de Paula e de Benedita Souza 
de Paula. A pretendente: NILZA MARQUES LEITE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/1963), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Carlos Marques Leite e de Neusa Loberto.

O pretendente: DOUGLAS ROGERIO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de operação, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Debora Cristina de Lima. A pretendente: AMANDA 
VILELA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tele atendente, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Adriano Barbosa da Silva e de Andreia Vilela Alves.

O pretendente: CALEBE AMORIM RICARDO, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/03/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Peter Ricardo e de Valquiria Aparecida 
Amorim Ricardo. A pretendente: ANDRESSA FERNANDES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/12/2000), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andre Luis de Souza e de Miriam 
Fernandes de Souza.

O pretendente: CAIQUE COSME DA SILVA MANOEL, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/09/1994), residente e domiciliado 
neste disitrito, São Paulo, SP, fi lho de Alan Tadeu dos Santos Manoel e de Sandra da 
Silva Manoel. A pretendente: GISELE CRISTINA SANTANA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão analista contabil, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/08/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson da Silva e de Eucilene Maria 
Santana da Silva.

O pretendente: BRUNO SANTOS MACHADO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
telemarketing, nascido em Suzano, SP, no dia (22/08/0200), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jairo Santos Machado e de Eliete Aprigio dos Santos. A 
pretendente: SABRINA ARAUJO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1999), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gil Sergio Ferreira dos Santos e de Silvane Brito de Araujo.

O pretendente: IVALDO PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão segurança 
bancario, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/11/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Pereira de Souza e de Regina Celia Santiago. 
A pretendente: ROSANGELA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Pedro Velho, RN, no dia (20/12/1968), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosimiro da Silva e de Lindalva 
do Nascimento Silva.

O pretendente: DAVI MACARIO GOMES, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Cabo, PE, no dia (15/04/1977), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ernandes Gomes Daniel e de Josilma do Nascimento Macario Go-
mes. A pretendente: MARIA RIBEIRO DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Carira, SE, no dia (29/06/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Eugenio dos Santos e de Maria Odete Ribeiro de Jesus.

O pretendente: FERNANDO GUEIROS DE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Alves de Freitas e de Terezinha Gueiros de Freitas. 
A pretendente: FABIANA CARLA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Diadema, SP, no dia (01/07/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Vieira da Silva e de Francisca da Silva Vieira.

O pretendente: WALTER PEREIRA DA LUZ, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/12/1964), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira da Luz e de Maria Jose da Luz. A pretendente: 
ANGELA TUROLA KRAUSS PERRIN DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/1974), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Krauss Perrin e de Leda Turola Krauss Perrin.

O pretendente: JOSÉ GABRIEL RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Itapipoca, CE, no dia (02/07/1964), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Gabriel Filho e de Diva Miranda Rodrigues. A pretendente: 
MARIA VENANCIO SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itapipoca, 
CE, no dia (13/05/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Carneiro da Silva e de Maria Iraci de Melo.

O pretendente: AILTON CARLOS DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi s-
são autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/12/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Carlos de Oliveira e de Graciana Torquato 
de Oliveira. A pretendente: MÉRCIA CRISTIANA DO NASCIMENTO SILVA, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em Machados, PE, no dia (13/04/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Rosalino da Silva e de Severina 
Josefa do Nascimento.

O pretendente: GABRIEL DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão funileiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/04/1999), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Isaias Luiz Silva Santos e de Shirley Viviane de Souza Santos. 
A pretendente: MILENE MONTEIRO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/2000), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Ferreira da Costa e de Joelma Alencar 
Monteiro de Araujo da Costa.

O pretendente: CHEN JIANPING, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Cidade Taishan Província Guangdong - República Popular da China, no dia (28/06/1972), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Chen Guo Quan e de 
Chen Li Juan. A pretendente: CHEN HANU, estado civil solteira, profi ssão comerciante, 
nascida em Cidade Taishan Província Guangdong - República Popular da China, no dia 
(21/08/1983), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Chen Pei Pu 
e de Wu Nushao.

O pretendente: ROLLANDRO APARECIDO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi s-
são motorista de aplicativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/03/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fernando Gonçalves e de Rute Maria 
Gonçalves. A pretendente: JÚNIA MÁRCIA RIBEIRO MOURA, estado civil divorciada, 
profi ssão maquiadora, nascida em Recife, PE, no dia (07/05/1980), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enos Martins da Silveira Moura e de Lucila 
Clozel Ribeiro Moura.

O pretendente: ROMÁRIO GONÇALVES LEÃO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
tecnico de educação, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/06/1988), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Washington Leão e de Francisca Gonçalves 
de Oliveira Leão. A pretendente: DANIELA FERREIRA BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão servente de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/03/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Simone Ferreira Barbosa.

O pretendente: RICARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de ma-
quina, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1987), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jovino Ricardo Vieira da Silva e de Silvana Secario da Silva. 
A pretendente: NOEMI ANDREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (18/11/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Alexandre da Silva e de Maria Inês Nogueira da Silva.

O pretendente: DEUSDEDIT COSTA DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão cobrador de 
onibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Djalma da Silva e de Maria Auxiliadora Costa da Silva. A pretendente: 
CARLA FRANCISCA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (04/12/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos 
Alberto de Souza e de Iraci Francisco da Silva.

O pretendente: LUIZ FABIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (14/05/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz Carlos da Silva e de Maria das Graças Correia da Silva. A pretendente: ROSANGELA 
ELIZABETH DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão domestica, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (28/04/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lourinaldo 
da Silva e de Elizabeth Vitoriano da Rocha Silva.

O pretendente: LEONARDO RICHARD GONÇALVES FRANCISCO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Francisco e de Elaine Gonçalves Lima. A pretendente: 
FRANCIELLY CIBELE LEMOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão massoterapeuta, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/01/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Celso Andrade dos Santos e de Otilia Conceição de Lemos.

O pretendente: RAUDINÊZ MAURÍCIO DA SILVA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão 
recreador, nascido em João Alfredo, PE, no dia (06/07/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Francisco da Silva Santana e de Roseane Francisca da Silva. A 
pretendente: JORDANEA FERREIRA FORTUNATO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jorge Fortunato da Silva e de Elaine Katia Ferreira Costa de Jesus.

O pretendente: NELSON MEDEIROS CAVALCANTE, estado civil divorciado, profi ssão auxi-
liar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/08/1970), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Cavalcante Lima e de Helena Medeiros Lima. A 
pretendente: MÔNICA FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de 
enfermagem, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia (29/09/1974), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Souza e de Maria José Ferreira da Silva.

O pretendente: DILSO OLIVEIRA SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão pizzaiolo, nascido 
em Piracaia, SP, no dia (20/05/1970), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Daniel Nascimento Souza e de Leni de Oliveira Souza. A pretendente: ELIANE GONÇAL-
VES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (07/11/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Maria Gonçalves dos Santos.

O pretendente: VINICIUS SANTOS LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de monitora-
mento, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/02/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcos Andre Luiz e de Edneia Izabel Santos. A pretendente: QUÉZIA 
DE SOUZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em São José dos Campos, 
SP, no dia (08/10/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderley 
da Silva e de Ione de Souza Silva.

O pretendente: FERNANDO BUENO ROSA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (09/07/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Rita de Cássia Bueno Rosa. A pretendente: SIMONE DA SILVA RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1987), residente e 
domiciliada no Jardim São Judas Tadeu, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Braz Rodrigues e de 
Sandra Regina da Silva Rodrigues.

O pretendente: KELVIM FARIAS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão coordenador de 
patio, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/12/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Claudomiro Francisco da Silva e de Lilian Maria de Jesus Farias da Silva. A 
pretendente: THAINA CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/01/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pulo Augusto dos Santos e de Fabiana Correia dos Santos.

O pretendente: JONATHAN SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Genival da Silva e de Wilma Souza da Silva. A pretendente: FABÍOLA 
TENÓRIO PIRES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (13/06/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Pires da Silva e de Cicera Lúcia Tenório Pires.

O pretendente: EDINALDO FRANCISCO DOS PASSOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1958), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Francisco dos Passos e de Luiza Salazar dos Passos. 
A pretendente: NANCI ROZA, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (01/01/1967), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Roza e de Regina Diegues Roza.

O pretendente: EDCARLOS NEVES MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Salvador, BA, no dia (21/05/1986), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Hosana dos Santos Miranda e de Alzira Rodrigues Neves. A pretendente: PATRÍCIA 
DA SILVA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (30/09/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Araújo Barbosa e de Almerinda da Silva Barbosa.

O pretendente: IGOR FAUSTINO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/07/1993), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Faustino de Oliveira e de Rosa Elena Soares de Oliveira. A 
pretendente: NATASHA MENDES MATOS, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/11/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Nivaldo de Oliveira Matos e de Priscila Oliveira Mendes.

O pretendente: EDILSON DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão pintor, nascido 
em Loanda, PR, no dia (16/03/1967), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Manoel dos Santos e de Jovelina Maria de Jesus. A pretendente: ROSELI 
FERREIRA CARNEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (19/01/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lucido Araujo 
Carneiro e de Maria Antônia Ferreira.

O pretendente: FRANCELMO AUGUSTO DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão pro-
fessor de jiu jitsu, nascido em Pau dos Ferros, RN, no dia (05/10/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Augusto de Carvalho e de Francisca Celma 
de Carvalho.A pretendente: JÉSSICA SILVA MATOS, estado civil solteira, profi ssão fotografa, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlis de Matos e de Ivanir Silva Matos.

O pretendente: WELLINGTON DE CAMPOS SIRQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ney Sirqueira e de Marlene das Dores de Campos Sirqueira. A 
pretendente: RUTE ALINE BEZERRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de caixa, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/10/2001), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luciano Fabiano dos Santos e de Vanessa Cristina Bezerra.

O pretendente: ANDRÉ ALVES CALDAS, estado civil divorciado, profi ssão estoquista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/02/1979), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Andrade Caldas e de Eliani Alves Caldas. A pretendente: ISABEL ESTEVES 
NOGUEIRA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/05/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Esteves 
Nogueira e de Maria Lucia Medeiros Nogueira.

O pretendente: JONILSON JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de motorista, nascido em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (31/07/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Jose dos Santos e de Josefa Maria de Jesus dos 
Santos. A pretendente: EDILEUZA NERIS DE ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
operacional, nascida em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (07/05/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Basilio Neris de Araujo e de Maria Celina da Silva.

O pretendente: MARCOS MANOEL DA SILVA COUTO, estado civil solteiro, profi ssão esto-
quista, nascido em Caruaru, PE, no dia (14/09/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Euclides do Couto e de Maria Ivonete da Silva Couto. A pretendente: 
GEISA GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (04/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernesto 
Dias da Silva e de Genilça das Chagas Gomes.

O pretendente: INACIO MENDES DOS SANTOS NETO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Mendes Neto e de Maria do Ó Xavier dos Santos. A pretendente: 
GLEICIANE MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Monte 
Santo, BA, no dia (16/01/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cristina Martins da Silva.

O pretendente: JOSUEL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, nascido 
em Uberlândia, MG, no dia (02/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jose Brecho de Oliveira e de Iracema de Oliveira. A pretendente: LUARA STEPHANIE 
FERREIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Pirapora, MG, no dia 
(08/11/1988), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joadilson Anacleto 
Costa e de Maria Jose Ferreira de Souza.

O pretendente: ARNOR FERREIRA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido em 
Carlos Chagas, MG, no dia (02/09/1951), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Ferreira Silva e de Laura Florentina de Jesus. A pretendente: MARIA TANIA 
LOPES SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Monte Santo, BA, no 
dia (10/01/1966), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Balbino Santos 
e de Maria dos Prazeres Lopes.

O pretendente: EDMILSON BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (02/12/1975), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Alcides Bezerra da Silva e de Izabel Maria da Silva. A pretendente: MARICELMA 
SOARES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Camacã, BA, no 
dia (26/04/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aristeu Soares 
de Souza e de Maria da Gloria Conceição.

O pretendente: DIEGO BRITO NUNES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (05/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maria Vitoria Brito Nunes. A pretendente: JEISE DANIELE SANTOS DE SOUZA, es-
tado civil solteira, profi ssão operadora de tele atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(24/12/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Daniel Rodrigues 
de Souza e de Maria da Solidade Cangussú Santos.

O pretendente: JONES TEODORO, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (27/08/1975), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Moacir Inacio Teodoro e de Maria Aparecida Inacio Teodoro. A pretendente: MARISTELA 
GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(03/01/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Pereira 
da Silva e de Maria Helena Gomes da Silva.

O pretendente: JUAN ALEX SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/04/1999), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Airton da Silva e de Maria Aparecida de Souza. A pretendente: 
GABRIELLE GEOVANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (23/08/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Miguel da Silva e de Luciana da Silva Araujo Dias.

O pretendente: WASHINGTON PINHEIRO BISPO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/06/1988), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pinheiro Bispo e de Maria Alves Bispo. A pretendente: 
ISABELA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão operadora de tele atendimento, 
nascida em Suzano, SP, no dia (30/05/1990), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Normindo Alves da Silva e de Sonia Maria da Silva.

O pretendente: WILLIAN ROBERT ARAUJO MEDEIROS, estado civil solteiro, profi s-
são ajudante de exportação, nascido em Goiânia, GO, no dia (30/04/1994), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Medeiros Junior e de Sandra 
Regina Ramos Araujo. A pretendente: DAYANA PIMENTEL DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão acessora tecnica 2, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvar Pimentel da Silva e 
de Luciana Bernardo 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: FRANCISCO EDIVAL NOGUEIRA DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão corretor de seguros, estado civil solteiro, nascido em Acopiara - CE, 
no dia (23/09/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Lourival Barboza de Albuquerque e de Izêuda Nogueira Diniz. A pretendente: CLAUDIA 
CLEMPECHE DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista fi nanceiro, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/08/1979), residente e domici-
liada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudenir Andreo de Oliveira e de Selma 
Aparecida Clempeche de Oliveira.

O pretendente: MARCUS VINICIUS CRISTOFANO PADILHA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão engenheiro mecânico, estado civil solteiro, nascido em São José dos Campos - SP, 
no dia (12/05/1992), residente e domiciliado em São José dos Campos - SP, fi lho de Fausto 
Padilha Filho e de Elizabete Cristofano Padilha. A pretendente: DANIELA TROMBINI AVAN-
CINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão turismologa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (22/12/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Newton dos Santos Avancini e de Rita de Cassia Trombini Avancini.

O pretendente: MARCELO JORGE DA COSTA RIBEIRO E AZEVEDO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(27/02/1991), residente e domiciliado nest e Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Manuel 
de Sousa Ribeiro e Azevedo e de Maria Célia da Costa e Azevedo. A pretendente: JULIANA 
LOVETRO MONTA CARDOSO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente 
de gerência, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (11/04/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celso Cardoso da Silva e de Angela 
Cristina Monta Cardoso da Silva.

O pretendente: FELIPE ALVES REZENDE, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeiro, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (19/11/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edigar Rezende Almeida e de Susilei Alves de Lima. 
A pretendente: GABRIELA SOARES DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão assis-
tente social, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/03/1994), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Ronaldo Souza da Cruz e de Raymunda 
Soares de Oliveira Cruz.

O pretendente: LUCIANO BANEZA GABARRON, de nacionalidade brasileira, profi ssão coor-
denador de fotografi a, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/10/1978), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alcides Gabarron Filho e de 
Dalva Lina Baneza Gabarron. A pretendente: BEATRIZ ASSUNÇÃO BAETA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão microempreendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (26/10/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson 
Hoehne Baeta Junior e de Daniela Pereira da Assunção.

O pretendente: ANDRÉ DA SILVA FRANCO, de nacionalidade brasileira, profi ssão empresário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/06/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Givaldo Melo Franco e de Maria Edilene da Silva 
Franco. A pretendente: ALICE KLIVIA SOUZA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auditora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (30/12/1995), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lourenço da Silva e de Maria 
Rosineide Soares de Souza Silva.

O pretendente: ENILDO NERI BEZERRA, de nac i onal idade brasileira, profi ssão técnico de 
ar condicionado, estado civil solteiro, nascido em Crateús - CE, no dia (10/04/1984), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Bezerra e de Aldenira 
Neri Bezerra. A pretendente: RUTHLEIA DOS SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Feira de Santana - BA, no dia (16/06/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Ferreira da Silva e de 
Sinezia dos Santos Silva.

O pretendente: DANIEL MOSTACEDO FERREIRA, de nacionalidade boliviana, profi ssão 
médico, estado civil solteiro, nascido em Bolivia, no dia (26/03/1985), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Edgar Mostacedo Lazcano e de Aurora Ferreira 
Sandi. A pretendente: MICHELLY CHIBLY DE ROBERT, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogada, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (27/05/1987), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Chibly de Robert Neto e de Mary 
Rose Capelli Chibly.

O pretendente: RAPHAEL VANJURA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (12/06/1991), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Luís dos Santos e de Verônica 
Vanjura dos Santos. A pretendente: GABRIELA DELLA VOLPE DRUMOND GOMES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão veterinária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (23/03/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Rodney 
Drumond Gomes e de Maria Cristina Della Volpe Drumond Gomes.

O pretendente: THALIS MARIANO ROLIM, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de 
infraestrutura, estado civil solteiro, nascido em Vinhedo - SP, no dia (08/03/1986), residente e 
domiciliado em Jundiai - SP, fi lho de Simei Rolim e de Yelana Mariano Rolim. A pretendente: 
CAMILA BORBA OSCAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente fi scal, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (23/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gerson Oscar e de Gercilene da Silva Borba Oscar.

O pretendente: ALEXANDRE GOUVÊA ZACARIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de farmácia, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/10/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Soares Zacarias e de 
Therezinha Bernadete Gouvêa. A pretendente: TAMIRES NATASHA DA COSTA LASLO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida em 
São Caetano do Sul - SP, no dia (25/04/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Astromar Laslo e de Célia Nair da Costa Laslo.

O pretendente: LUIS FELIPE MORAIS MAGALHÃES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
estudante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/10/1997), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Moreno Magalhães e de Luciana 
Barbosa Moraes. A pretendente: TAINAN DE JESUS COSTA LEONCIO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão estudante, estado civil solteira, nascida em Cipó - BA, no dia (07/01/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jurandy dos Anjos Leoncio 
e de Neuza Maria de Jesus Costa Leoncio.

O pretendente: MARCEL AMATO, de nacionalidade brasileira, profi ssão gerente operacional, 
estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/09/1965), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Angelo Marino Amato e de Mariléa Siqueira 
Amato. A pretendente: VALZETE RIGINIK CASTANHEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão corretora, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/11/1966), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Walter Castanheira e de 
Lisete Riginik Castanheira.

O pretendente: NILTON SOARES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, 
estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia (29/07/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Tadeu Soares da Silva e de Nicélia Maria Rigoleto 
Giammattei. A pretendente: GABRIELE MOREIRA FARIA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de negócios, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/05/1989), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Haroldo Nunes Faria e de 
Celia Cristina Moreira da Silva.

O pretendente: MAURO MARINO JUNIOR, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancario, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (29/11/1978), residente e domiciliado 
em Cangaiba, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Marino e de Sonia Maria Toledo Marino. A 
pretendente: AMANDA PAVANELLI GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
enfermeira, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/02/1984), residente 
e domiciliada na Mooca, São Paulo - SP, fi lha de Fernando Guedes Gonçalves e de Dorothea 
Pavanelli Gonçalves.

O convivente: LUIZ ANDRÉ SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão eletricista, 
estado civil viúvo, nascido em Salvador - BA, no dia (27/12/1950), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de André Apostolo dos Santos e de Candida Cris-
tina Santos. A convivente: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão aposentada, estado civil solteira, nascida em Pereiro - CE, no dia (23/03/1953), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Pereira da Silva 
e de Raimunda Maria de Jesus.

A convivente: CECILIA STRAZIERI, de nacionalidade brasileira, profi ssão psicóloga, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/12/1958), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Strazieri e de Zilda Julia da Cunha Strazieri. A con-
vivente: BERENICE DE ASSIS TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão securitária, 
estado civi l solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/04/1964), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Assis Teixeira Filho e de Adelaide Domingues 
Gimenez Teixeira. Obs.; Conversão de união estável em casamento.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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: ALVARO BEZERRA DE FREITAS, profissão: separador de 
mercadorias, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/08/1999, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edilson Marassato 
de Freitas e de Patricia Aparecida Gomes Bezerra de Freitas. A pretendente: 
MARIA EDUARDA PEREIRA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Luiz Antonio Pereira e de Sandra Regina 
Pereira.

O pretendente: WILLIAN FERNANDES SANTOS, profissão: controlador de 
acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/11/1976, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Arnaldo Correia 
Santos e de Éda Maria Fernandes Santos. A pretendente: SIMONE VARGAS, 
profissão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 25/02/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Antonio Vargas e de Maria Aparecida Vargas.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/03/1999, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luciano Ferreira dos Santos 
e de Kelly Cristina da Silva Santos. A pretendente: JESSICA ADELINA DA SILVA 
GUIRRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João 
Olimpio da Guirra e de Suzana Matilde da Silva.

O pretendente: RENATO DA SILVA BARROS, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 14/04/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Severino Ferreira Barros e 
de Margarida Soares da Silva. A pretendente: NATALIA SORIANO MENDONÇA, 
profissão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 18/12/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Geraldo Pereira Mendonça e de Cleuza Rodrigues Soriano Mendonça.

O pretendente: GREGORY SILVIO CORRÊA, profissão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
11/12/1987, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Márcia Silvia 
Corrêa. A pretendente: FERNANDA COSTA LOPES, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Claudenor Florindo Lopes e de Sonia Costa 
Lopes.

O pretendente: OZIEL VIEIRA BEZERRA, profissão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 17/07/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Angelo Martins Bezerra e de Inez Vieira 
Bezerra. A pretendente: ANTONIA PEREIRA BRANDÃO, profissão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Filadelfia, TO, data-nascimento: 24/10/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Galdino Brandão e de 
Antonia Pereira Brandão.

O pretendente: BRUNO RODRIGO GARÁ, profissão: balanceiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Edson Gará e de Lucia Maria Gará. A 
pretendente: JOSILENE ARAUJO RUFINO, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/01/1990, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Jose Ilton Rufino e de Marlene Virginio de Araujo.

O pretendente: SIVALDO ALEXANDRE LIMA, profissão: marceneiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Geraldo Souza Lima e de Maria Aparecida 
Alexandre. A pretendente: ANA DO CARMO BORBA, profissão: costureira, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Cotia, SP, data-nascimento: 06/05/1980, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Roque Maria de Borba e de Carmelita do 
Carmo Borba.

O pretendente: ROBSON MACIEL DOS SANTOS, profissão: aux.químico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/09/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Olindio Maciel dos Santos e de 
Terezinha Maciel dos Santos. A pretendente: ADRYELLY CRISTINA DA SILVA, 
profissão: op.telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Adilson Carlos da Silva.

O pretendente: RODRIGO LIMA CERQUEIRA, profissão: auxiliar operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moisés Passos Cerqueira e 
de Eliana Olimpio Lima. A pretendente: ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SILVA, 
profissão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-
nascimento: 02/05/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Saulo 
Cristovão da Silva e de Sueli de Oliveira Silva.

O pretendente: ANTONIO PEDRO DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/10/1954, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Pedro dos Santos e de 
Amelia Conceição dos Santos. A pretendente: MARINALVA APARECIDA PELARIN 
GARCIA, profissão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/05/1967, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Olivero Pelarin e de Maria José Pelarin.

O pretendente: ITALO RODRIGUES VEIGA, profissão: ajudante geral, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/04/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Batista Rodrigues e de Maria Izaete 
Rodrigues. A pretendente: KEYTI VEIGA DA SILVA, profissão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/01/1997, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Manoel Barboza da Silva e de Elza dos 
Santos Veiga.

O pretendente: WÉLLINGTON DOS SANTOS NASCIMENTO, profissão: 
sushiman, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/05/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Erick Nilson Pereira 
Nascimento e de Rosemara dos Santos Nascimento. A pretendente: ROBERTA 
BRITO SOARES, profissão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 30/10/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Pedro Soares Filho e de Diomarina 
Brito de Souza.

O pretendente: GERALD ONYEKACHI UBAH, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Lagos-Nigéria, data-nascimento: 01/01/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ubah e de Bennaty Ubah. A pretendente: 
LUCIENE SOUZA DA SILVA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tefé, AM, data-nascimento: 29/10/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jair Ribeiro da Silva e de Ozenilce da Silva Souza.

O pretendente: JOÃO MESSIAS DE SOUZA, profissão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Varginha, MG, data-nascimento: 08/09/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Ongaro de Souza e de Maria 
Aparecida Bueno de Souza. A pretendente: CASSIA BATISTA DA SILVA, profissão: 
professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/09/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Cicero da 
Silva e de Adelia Batista da Silva.

O pretendente: VITOR GABRIEL DOS SANTOS, profissão: assistente de set, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/2001, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adaias Francisco dos Santos 
e de Cristina Alves dos Santos. A pretendente: REBECA DE SANTANA DA 
SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 07/11/2002, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José 
Roberto Santos Silva e de Izabel Bezerra de Santana Silva.

O pretendente: ALCEU MARTINS, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Cabo Verde, MG, data-nascimento: 05/04/1940, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de João Martins de Bastos e de Maria 
Benedicta de Almeida. A pretendente: EVANIR DE OLIVEIRA SILVA, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Osvaldo Cruz, SP, data-nascimento: 
10/04/1953, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Rodolfo Zeferino 
da Silva e de Izabel de Oliveira Silva.

O pretendente: WILSON VENANCIO MACHADO LUIZ, profissão: projetista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Wilson Machado Luiz e de 
Miriam Aparecida Venancio. A pretendente: BIANCA BIAGI SOUZA SILVA, 
profissão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 31/01/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdir 
Liodoro da Silva e de Solange Biagi de Souza.

O pretendente: VICTOR BRUNO FERNANDES SILVA, profissão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
22/12/1997, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Osmar Gomes da 
Silva e de Rosemeire Maria Fernandes Silva. A pretendente: ANA CAROLINE DE 
SOUSA, profissão: aux.de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 27/11/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de José João de Sousa e de Maria Aparecida de Souza.

O pretendente: JEMILSON DOS SANTOS NASCIMENTO, profissão: operador 
de monitoramento, estado civil: solteiro, naturalidade: Senhor do Bonfim, BA, 
data-nascimento: 06/01/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
José Raimundo Alves do Nascimento e de Dulcineide dos Santos Nascimento. 
A pretendente: FABIANA FREITAS DA SILVA, profissão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Mário Luis da Silva e de Rosimeire dos 
Santos Freitas.

O pretendente: WILLYAN DANIEL FONSECA FRAGOSO, profissão: ajustador 
mecânico, estado civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel 
Paulista, SP, data-nascimento: 20/10/1980, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Paulo Fragoso e de Irone Fonseca de Sousa Fragoso. A pretendente: 
SUELLEN CERQUEIRA DE CARVALHO, profissão: cabeleireira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1989, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edson Nunes de Carvalho e de Claudete 
Silva Cerqueira.

O pretendente: HAMILTON DA SILVA PEREIRA, profissão: técnico mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Dirceu Arcoverde, PI, data-nascimento: 
10/12/1980, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valdemiro da Costa 
Pereira e de Maria de Lourdes da Mata Silva. A pretendente: PATRICIA NUNES 
DA SILVA, profissão: repositora, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, 
data-nascimento: 05/12/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Matias Nunes e de Rita Damazio Nunes.

O pretendente: MAURICIO AUGUSTO SUDARIO STEINBACK, profissão: aj.geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 18/09/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Mario Jorge Steinback e de 
Antonia Irani Sudario Andu. A pretendente: CARINA DOS SANTOS SILVA, 
profissão: securitária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/01/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose 
Carlos da Silva e de Ivani Lucas dos Santos da Silva.

O pretendente: JULIANO TAVARES DA SILVA, profissão: colocador de peça, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santana do Ipanema, AL, data-nascimento: 
21/05/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Erivan Bezerra 
Silva e de Marinilza Tavares da Silva. A pretendente: ANGELICA DO AMARAL 
DINIS, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Domingos do 
Araguaia, PA, data-nascimento: 26/04/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Benerval Edesio Dinis e de Francisca Solange do Amaral Dinis.

O pretendente: DIOGO ARGENTINA DA SILVA, profissão: técnico de automação 
predial, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
13/08/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Apolonio da 
Silva e de Marinalva Argentina. A pretendente: MARIZETE RODRIGUES PEREIRA 
DA SILVA, profissão: analista contabil, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1984, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Deoclides Pereira da Silva e de Maria Lucia Pereira.

O pretendente: DOUGLAS GIMENES, profissão: professor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Edson Gimenes e de Dulce Mendes Gimenes. A 
pretendente: PRISCILA NUNES FERREIRA, profissão: farmacêutica, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Paulo Albino Ferreira e de Maria da 
Soledade Nunes Ferreira.

O pretendente: DANIEL BENTO DA SILVA NETO, profissão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 05/01/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adão Augusto Tinel e de Ana Paula 
Bento da Silva Tinel. A pretendente: MARIA ELIANE PEREIRA LINS, profissão: 
assistente jurídica, estado civil: solteira, naturalidade: Itaiba, PE, data-nascimento: 
18/02/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nelson Pereira 
Neto e de Maria José Lins Pereira.

O pretendente: ÉLTON LOPES DE MENEZES, profissão: tecelão, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/06/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Valter Alves de Menezes e de Lêda Maria 
de Souza Lopes de Menezes. A pretendente: DAYANE CHRISTINE HONORATO 
DA SILVA, profissão: veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 26/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Antonio Carlos Bezerra da Silva e de Damiana Honorato de Sousa Silva.

O pretendente: ADONIAS FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, profissão: ténico 
informática, estado civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
23/11/1977, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Adonias Ferreira 
dos Santos e de Maria Batista Ferreira. A pretendente: ANA PAULA DE JESUS, 
profissão: gerente de loja, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, SP, 
data-nascimento: 13/08/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Terezinha Maria de Jesus.

O pretendente: FERNANDO LUIZ DOS SANTOS, profissão: jardineiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1981, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Floriano Antonio dos Santos e de Maria do 
Carmo dos Santos. A pretendente: GRACILEIA SOUZA SILVA, profissão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília, DF, data-nascimento: 
21/06/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Elias Lopes da 
Silva e de Jesuita de Souza Silva.

O pretendente: ORLANDO SILVA SANTOS, profissão: comerciário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jeferson Severo dos Santos e de Lucia de 
Fatima Silva Santos. A pretendente: ROBERTA APARECIDA PERERIA LACERDA, 
profissão: atendente de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 12/10/1987, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Geraldo Pereira Lacerda e de Maria Donizeti Lopes Lacerda.

O pretendente: RÔMULO JOSÉ FRANCO DE PAULA, profissão: líder de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/10/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Nicodemos 
de Paula e de Imaculada Geralda Almeida Franco de Paula. A pretendente: KELLY 
CRISTINA DE SENE, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 20/04/1988, residente e domiciliada em Guarulhos, 
SP, filha de Lenice Marceliana de Sene.

O pretendente: ITAMAR MOREIRA GOMES, profissão: segurança, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 22/11/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Juvenal Gomes e de Valdete Moreira de 
Jesus. A pretendente: CRISTINA MARIA DE SOUZA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/03/1972, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Inacio de Souza e de 
Iraci Silvestre de Souza.

O pretendente: RAFAEL MELO DAS CHAGAS, profissão: administrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Luiz Gonzaga, RS, data-nascimento: 18/05/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Olinto Rodrigues das Chagas e 
de Maria Madalena Melo das Chagas. A pretendente: AMANDA GUIDI RIBEIRO, 
profissão: gerente de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/12/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Vagner Bacaycôa Ribeiro e de Rosangela Aparecida Guidi Angora.

O pretendente: PEDRO LOURENÇO DA SILVA NETO, profissão: operador de torno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1978, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Givanilson Lourenço da Silva 
e de Cleide Alves Correa da Silva. A pretendente: VANDERLÉIA TERESINHA 
BORDIN, profissão: frentista, estado civil: solteira, naturalidade: Trindade do Sul, 
RS, data-nascimento: 05/02/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Luiz Reni Monegat Bordin e de Ines Cremonini Bordin.

O pretendente: JOSÉ FRANCISCO DO NASCIMENTO, profissão: gestor, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Igapo, Munic. de Lagoa do Ouro, PE, data-nascimento: 
26/01/1963, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Joaquim do 
Nascimento e de Alinete Alves do Nascimento. A pretendente: NILZA BERNARDO 
DA SILVA, profissão: costureira, estado civil: divorciada, naturalidade: União dos 
Palmares, AL, data-nascimento: 25/04/1971, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Manoel Bernardo da Silva e de Maria Rosa da Silva.

O pretendente: CARLOS RODRIGUES MODESTO, profissão: montador de 
máquinas industria, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/06/1973, residente e domiciliado em Poá, SP, filho de Jayme 
Rodrigues Modesto e de Erceli Costa Rodrigues. A pretendente: ALINE AVELINO 
PEREIRA, profissão: assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/08/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Terezinha Avelino Pereira.

O pretendente: MÁRCIO BELO DA SILVA, profissão: policial civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Benjamin Belo da Silva e de Eliza Antonio 
da Silva. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE ARAUJO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos de Araujo e de Maria das 
Graças de Araujo.

O pretendente: DANIEL GUEDES DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/12/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Carlos da Silva e de Marilene Guedes 
da Silva. A pretendente: PAOLA APARECIDA SOUZA DE CASTRO, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 
02/12/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adailton Americo 
de Castro e de Andreia Cristina de Souza.

O pretendente: GUSTAVO BURATTO NEVES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 09/06/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Sergio dos Santos Neves e de Claudia 
Buratto Neves. A pretendente: MELYSSA DOS SANTOS SILVA, profissão: bióloga, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de João Marcos da Silva e de Ivani 
Rosa dos Santos Silva.

O pretendente: JOHNATAN MARQUES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: 
atendente de loja, estado civil: divorciado, naturalidade: Salto do Itararé, PR, data-
nascimento: 22/06/1993, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de João 
Bartho dos Santos e de Lucélia Marques de Oliveira. A pretendente: TAMIRES 
BRITO NASCIMENTO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/09/1990, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, filha de Ademir Manoel Nascimento e de Nanci da Silva Brito.

O pretendente: MOACIR DE AZEVEDO JUNIOR, profissão: garçon, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Vicente, SP, data-nascimento: 19/06/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Moacir de Azevedo e de Margarete 
Chinaglia de Azevedo. A pretendente: GABRIELA RIBAS GOUBERT DE BRITO, 
profissão: recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 20/12/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Roberval Goubert de Brito e de Raquel Ribas Batista Alves.

O pretendente: AGNALDO VICENTE FERREIRA, profissão: tatuador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Agenor Vicente Ferreira e de Vilma 
Aparecida Elias Ferreira. A pretendente: DAIANA DA SILVA DOS SANTOS, 
profissão: comissária de voo, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-
nascimento: 19/12/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Pedro 
Paulo Alves dos Santos e de Teodora Oliveira da Silva dos Santos.

O pretendente: JUARI SOUSA CARVALHO, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1979, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Batista Carvalho e de Ana Sousa Carvalho. A pretendente: 
CRISTIANNE RIBEIRO DE SOUZA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Vitória da Conquista, BA, data-nascimento: 25/09/1983, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lha de Odilon Ribeiro de Souza e de Maria Emília de Jesus Souza.

O pretendente: VICTOR LUCAS ISHIGA FARIA, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/06/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Faria e de Christiane Ishiga. A pretendente: NEUSIANE DA 
ROCHA SIQUEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 20/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Carlos Alberto Alves Siqueira e de Ana Lucia Conceição da Rocha Siqueira.

O pretendente: HUGO VINICIUS ANCELMO ARAUJO, profi ssão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/04/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abel de Carvalho Araujo e de Valdenice Ancelmo 
Soares Araujo. A pretendente: SARA PEREIRA COSTA, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Sena Costa e de Enedite Pereira da Silva.

O pretendente: EMERSON LIMA MARTINS DE SOUZA, profi ssão: operador de call 
center, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/12/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Anselmo Martins de Souza e de 
Ana Aparecida Santos Lima Souza. A pretendente: PATRICIA EMANUELLE FELIX 
NASCIMENTO, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, 
RJ, data-nascimento: 21/04/1995, residente e domiciliada em Rio de Janeiro, RJ, fi lha 
de Luiz Antonio do Carmo Nascimento e de Maria de Fátima Felix.

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:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JERÔNIMO CARDOSO DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, 
profi ssão cartazista, nascido em Vitória da Conquista - BA, (Reg. . 1º Ofício) no dia 
(27/03/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jerônimo 
Cardoso dos Santos e de Eledinalva Cardoso Rodrigues. A pretendente: MARJORYE 
NATHALY GOMES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estagiária, nascida nesta 
Capital, Penha de França - SP, no dia (02/10/1997), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Izidio Santos e de Valquiria Gomes Braz Santos.

O pretendente: LEANDRO FEDERICO, estado civil divorciado, profi ssão administra-
dor, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia (11/09/1979), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Federico e de Ana Lucia Enéas 
Federico. A pretendente: ANDREIA CRISTINA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Tucuruvi - SP, no dia (20/06/1980), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Roberto de Oliveira e de 
Jari de Santana Oliveira.

O pretendente: MARCELO DE SOUZA BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão 
ofi cial de rede, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (15/12/1971), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Josuel de Souza Barboza e de 
Maria de Lourdes Barboza. A pretendente: ANA MARIA DE SOUSA, estado civil divor-
ciada, profi ssão aposentada, nascida em Queiroz - SP, no dia (31/07/1965), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bernardino de Sousa e 
de Augusta Ferlet Sousa.

O pretendente: LUIZ CARLOS DE PAULA, estado civil solteiro, profi ssão militar refor-
mado, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (28/01/1965), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Crisóstomo de Paula e de 
Ana Rosa de Paula. A pretendente: MARIA CLEONICE BRAGA FERRAZ, estado civil 
divorciada, profi ssão professora, nascida em Ribeirão - PE, no dia (22/10/1976), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcidezio José Barbosa 
Ferraz e de Gemima Braga Ferraz.

O pretendente: DOUGLAS DE SOUZA VIANA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (06/12/1969), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Lauriano Viana e de Orlandina de 
Souza Viana. A pretendente: ANA CRISTINA ROBERTO, estado civil solteira, profi s-
são enfermeira, nascida nesta Capital, Santana - SP, no dia (04/07/1974), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Roberto e de Doralice 
Cecilia dos Santos Roberto.

O pretendente: LUIZ AUGUSTO DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão vigilan-
te, nascido em Osasco - SP (Reg 1º Subsdistrito), no dia (01/01/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos de Moraes e de 
Maria Rute de Moraes. A pretendente: MICHELI CAVALCANTE BOTELHO, estado civil 
divorciada, profi ssão vigilante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/09/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Botelho e de 
Jocineide Cavalcante.

O pretendente: ERNANDO ANTONIO DE MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão 
empacotador, nascido em Palmares - PE, no dia (30/11/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Antonio de Miranda e de Lindinalva 
Maria da Silva. A pretendente: ALINE KÁTIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em Arapiraca - AL (Registrada em Craibas - AL), no dia 
(23/05/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Roberto de Oliveira e de Maria Aparecida Silva de Oliveira.

O pretendente: DÊNIS APARECIDO GIMENES LOPES, estado civil sol-
teiro, profissão garçom, nascido em Guarulhos - SP (Reg. 1° Subsdistrito)
, no dia (30/12/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Pereira Lopes e de Luzinete Januaria Gimenes. A pretendente: GREYCE BE-
ZERRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de loja, nascida nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia (30/12/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vera Lucia Bezerra.

O pretendente: CESAR AUGUSTO DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (14/08/1987), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Esmeraldo de Jesus Rocha e de 
Aurelina Henrique da Silva. A pretendente: MARIANA APARECIDA LEITÃO, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (07/07/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvana Aparecida Leitão.

O pretendente: ANDERSON DA SILVA BISPO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (25/01/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edvaldo Lima Bispo e de Luzia Alexandrina Carneiro 
da Silva. A pretendente: ISABELE ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (24/08/2000), resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Eladio Batista de Souza 
e de Adriana Karla Alves Carneiro.

O pretendente: MARLEY FELIPE NUNES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
açougueiro, nascido em Belém - PA (Registrado em Benevides - PA), no dia (19/01/1995), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marinaldo dos Passos 
Ferreira e de Eliene Nunes Ferreira. A pretendente: CAROLINA KARKA ASSUNÇÃO 
GALVÃO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Belém - PA (Registrada 
no Distrito de Icoaraci), no dia (30/11/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Brandão Galvão e de Ana Claudia do Rosário Assunção.

O pretendente: JEFERSON ELISEU HENRIQUE DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão motorista, nascido em Palmares - PE, no dia (15/11/1979), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Henrique da Silva e de Maria 
Jose da Silva. A pretendente: MARIA APARECIDA DE SOUZA BARBOSA, estado civil 
solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Limoeiro - PE, no dia (31/05/1979), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Regino Barbosa e 
de Sônia Maria de Souza Barbosa.

O pretendente: DENIS JEFERSON RODRIGUES MARTINS, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de estacionamento, nascido nesta Capital, Guaianases - SP, no dia 
(29/11/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcio 
Gonzaga Martins e de Marli Alves Rodrigues Martins. A pretendente: KAROLINE VERDANI 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida Em São Vicente - SP (Reg. 
nesta Capital, Ermelino Matarazzo, SP), no dia (30/08/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo de Jesus Santos e de Elisabete Verdani.

O pretendente: IGOR MACEDO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nas-
cido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (01/03/2000), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Alves e de Rute Macedo Alves. A preten-
dente: ALINE DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em 
Guarulhos - SP, no dia (03/11/1995), residente e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de 
José de Souza Lima e de Sedivane da Silva Lima. Obs.: Bem como cópia recebida da 
Unidade de Serviço do 1º Subdistrito do município de Guarulhos, neste Estado, onde 
será realizado o casamento.
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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
ALMIR SOARES DIAS, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CC:LV.B/417.FLS.200 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze 
de julho de mil novecentos e oitenta e um (13/07/1981), residente e domiciliado Rua Guriri, 07, 
casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Dias e de Amélia 
Soares Dias. MARCELA MARQUES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/065.FLS.068 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia pri-
meiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (01/12/1982), residente e domiciliada 
Rua Arraial de São Bartolomeu, 652, B, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Carlos Marques e de Maria de Fatima Ferreira da Silva Marques.

IRAN WILIANS GAMA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em Tuca-
no, Estado da Bahia (CN:LV.A/010.FLS.061-TUCANO/SP), Tucano, BA no dia vinte e um de 
maio de mil novecentos e setenta e cinco (21/05/1975), residente e domiciliado Rua Monte 
Car, 1315, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Valdemar Sena Costa e de Raimunda Ferreira Gama. ELIELSA PEREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão analista de departamento pessoal, nascida em Ribeirão, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/064.FLS.198-1º DISTRITO DE RIBEIRÃO/PE), Ribeirão, PE no dia 
dez de novembro de mil novecentos e noventa e um (10/11/1991), residente e domiciliada Rua 
Monte Car, 1315, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Enoque Pereira da Silva e de Maria Madalena Pereira da Silva.

WILMAR VASSIAN DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Sub-
distrito Alto da Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de agosto de mil nove-
centos e setenta e sete (17/08/1977), residente e domiciliado Avenida Professor João Batista 
Conti, 646, bloco C, apartamento 41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Darcy Alves de Souza e de Iolanda Rejane Vassian de Souza. CRISTIANE 
DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão analista técnica em TI, nascida em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta 
e um (20/10/1981), residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 136, bloco B, apartamento 21, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Florencio 
dos Santos e de Aldacir da Silva Santos.

JONATHAN RODRIGUES DOS SANTOS PRIMO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
escritório, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/275.FLS.115V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia sete de abril de mil novecentos e noventa e sete (07/04/1997), residente e domiciliado 
Rua Waldemar Mancini, 468, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adilson de Araujo 
Primo e de Silvana Rodrigues dos Santos Primo. LARISSA VICTORIANO DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/054.
FLS.093 PARI/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noventa e 
sete (02/12/1997), residente e domiciliada Rua Waldemar Mancini, 468, casa 02, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Coelho de Oliveira e de Elizabeth Victoriano de Oliveira.

DANIEL FERREIRA CAMPOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão profi ssional de edu-
cação física, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/359.FLS.293-
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e noven-
ta e três (01/04/1993), residente e domiciliado Rua Alfredo Ricci, 117, bloco A, apartamento 
13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Ferreira 
Campos e de Guiomar Vicente Aranha. JULIA AKEMI FUJII, estado civil solteira, profi ssão 
assistente de atendimento ao cliente, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/213.FLS.222 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa e quatro 
(30/10/1994), residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 319, bloco B, apartamento 32, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marshal Fujii e de Vilma 
Freitas de Moura Fujii.

MARCIO FERNANDO DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/096.FLS.096-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de março de mil novecentos e noventa e seis (22/03/1996), residente e 
domiciliado Rua Félix Capella, 27, bloco A, apartamento 24, Conjunto Residencial José Boni-
fácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Carlos de Souza e de Jandira de Oliveira. 
IDA STEFANY DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de custos, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/244.FLS.005-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
oito de março de dois mil (28/03/2000), residente e domiciliada Rua Félix Capella, 27, bloco A, 
apartamento 24, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Eraldo Francisco da Silva e de Ana Paula Riboli.

RODRIGO LIMA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/058.FLS.098-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de dezembro de mil novecentos e oitenta e dois (12/12/1982), residente e domiciliado 
Rua Santa Cruz do Piauí, 94, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rodinei Barbosa e de 
Lilian Macedo Lima Barbosa. THAISE SOUZA PATROCINIO, estado civil solteira, profi ssão 
bancária, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/269.FLS.040V-
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia onze de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (11/12/1986), residente e domiciliada Rua Santa Cruz do Piauí, 94, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Patrocinio e de Marilia Sueli de Souza Patrocinio.

EUDES JOSE DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão analista de sistema, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e setenta e 
seis (10/01/1976), residente e domiciliado Rua Tucuxi, 126, B, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose de Araujo e de Mauricea Gomes 
de Araujo. EDILEUSA MARIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em Piracuruca, Estado do Piauí, Piracuruca, PI no dia três de outubro de mil novecentos e 
oitenta (03/10/1980), residente e domiciliada Rua Tucuxi, 126, B, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernesto da Silva e de Maria Oneide da Silva.

SÉRGIO ROBERTO MARTINS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Diadema, neste Estado, Diadema, SP no dia oito de maio de mil novecentos 
e setenta e nove (08/05/1979), residente e domiciliado Rua Nova Esperança, 69, casa 03, 
Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silveria Martins dos Santos. MISLEANE DE 
CARVALHO NUNES, estado civil solteira, profi ssão assistente de back-offi  ce, nascida em 
Ituberá, Estado da Bahia (CN:LV.A/017.FLS.076-ITUBERÁ/BA), Ituberá, BA no dia quatorze 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e nove (14/01/1989), residente e domiciliada Rua Nova 
Esperança, 69, casa 03, Vila Gil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Souza Nunes 
e de Madair de Carvalho Nunes.

DANIEL BERNARDO GONZAGA, estado civil solteiro, profi ssão offi  ce boy, nascido em nes-
te Distrito (CN:LV.A/109.FLS.002-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de 
mil novecentos e oitenta e oito (06/10/1988), residente e domiciliado Rua Guaiá-Guaçu, 134, 
bloco 04 A, apartamento 13-A, Jardim Redil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Anto-
nio Gonzaga e de Cecilia Bernardo da Silva Gonzaga. ANA MARIA COELHO DA ROCHA, 
estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e oitenta e seis (18/04/1986), residente e domici-
liada Rua Guaiá-Guaçu, 134, bloco 04-A, apartamento 13-A, Jardim Redil, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Valdionor Neres da Rocha e de Maria da Conceição Coelho da Rocha.

RODRIGO SOUSA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em São Paulo 
- Capital (CN:LV-A-035,FLS.203-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
novembro de mil novecentos e oitenta e quatro (23/11/1984), residente e domiciliado Rua 
Corveta Jequitinhonha, 601, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dias 
Teixeira e de Marina Costa de Sousa Barreto. GEGEANE DIAS RODRIGUES, estado civil 
solteira, profi ssão gestora de RH, nascida em Remanso, Estado da Bahia (CN:LV-A-004,-
FLS.022 REMANSO/BA), Remanso, BA no dia quinze de abril de mil novecentos e noventa 
e dois (15/04/1992), residente e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 601, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco da Costa Rodrigues e de Maria do Socorro 
Dias do Rego.

CARLOS JOSÉ THOMAZ, estado civil divorciado, profi ssão vigia, nascido em Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e ses-
senta e sete (20/01/1967), residente e domiciliado Rua Juiz do Mato, 121, bloco I, apartamento 
21 A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Tho-
maz e de Hercilia Golias Thomaz. SIMONE ALVES DE MAGALHÃES, estado civil divorciada, 
profi ssão balconista, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital, São Paulo, SP no dia 
dezesseis de março de mil novecentos e setenta e um (16/03/1971), residente e domiciliada 
Rua Juiz do Mato, 121, bloco I, apartamento 21-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alceu Alves de Magalhães e de Maria da Graça Magalhães.

VINÍCIUS DORIZO DE MELO JURADO, estado civil solteiro, profi ssão consultor de negócios, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/201.FLS.153-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia treze de maio de mil novecentos e noventa e seis (13/05/1996), 
residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, 635, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jesse Jurado e de Cláudia Dorizo de Melo Jurado. GABRIELLA CORREIA NUNES, estado 
civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/142.FLS.110V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de dois 
mil (19/10/2000), residente e domiciliada Rua Ernesto de Florian, 48, casa 02, Parque Gua-
rani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wagner da Silva Nunes e de Josefa Irece Correia 
dos Santos.

RICARDO PORFIRIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia seis de setembro de mil novecentos e setenta e três 
(06/09/1973), residente e domiciliado Rua Juliano Levi, 29, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Porfi rio dos Santos e de Maria das Merces Pereira dos Santos. 
SHEYLA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Presidente Epitácio, neste Estado (CN:LV-A 042,FLS.152V-PRESIDENTE EPI-
TÁCIO/SP), Presidente Epitácio, SP no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(02/01/1993), residente e domiciliada Rua Juliano Levi, 29, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aparecido Pereira da Silva e de Lucilene do Carmo Silva.

MARCOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em Aracaju, 
Estado de Sergipe (CN:LV.A/112.FLS.273-6º OFÍCIO DE ARACAJU/SE), Aracaju, SE no dia 
vinte e quatro de abril de mil novecentos e setenta e um (24/04/1971), residente e domiciliado 
Rua 18 de Abril, 1214, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José dos Santos e de Joana Maria dos Santos. LAUDECI DE FÁTIMA DA SILVA 
VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Francis-
co, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/056.FLS.127V-SÃO FRANCISCO/MG), São Francisco, 
MG no dia quatro de novembro de mil novecentos e sessenta e sete (04/11/1967), residente 
e domiciliada Rua 18 de Abril, 1214, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco Vasconcelos e de Quitéria Damiana da Silva.

PEDRO RODRIGUES RAMOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de de-
partamento pessoal, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/541.FLS.256-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dois de julho de mil nove-
centos e noventa e dois (02/07/1992), residente e domiciliado Rua Professor Leonardo 
Van Acker, 158, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Pedro Rodrigues Ramos e de Angela Maria de Andrade. MARIANE SILVA BAPTISTA 
MARCONDES, estado civil solteira, profi ssão orientadora socioeducativa, nascida em 
Uberaba, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/195.FLS.120-UBERABA/MG), Uberaba, 
MG no dia nove de abril de mil novecentos e noventa e dois (09/04/1992), residente e 
domiciliada Rua Professor Leonardo Van Acker, 158, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Baptista Marcondes Neto e de Vanda Maria 
de Jesus Silva Marcondes.

MARCUS VINICIUS SALES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e noventa 
(30/04/1990), residente e domiciliado Rua da Abolição, 269, Vila Gepina, Itaquaquecetuba, 
neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Jesuita Sales da Silva. INGRID LAÍS DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de maio de mil novecentos e noventa e cinco (26/05/1995), residente e domi-
ciliada Rua Canção Agalopada, 93, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Erinalda Vicente da Silva. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado.

NELSON VICENTE ALVES, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e se-
tenta e quatro (10/08/1974), residente e domiciliado Rua Serra de Santa Marta, 612, casa 01, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Alves e de Lucy da Costa Alves. 
LIGIA DA CRUZ SANTOS, estado civil solteira, profi ssão lactarista, nascida em Castro Alves, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/060.FLS.291-CASTRO ALVES/BA), Castro Alves, BA no dia treze 
de outubro de mil novecentos e setenta e oito (13/10/1978), residente e domiciliada Rua Serra 
de Santa Marta, 612, 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Milton 
Pereira dos Santos e de Miralva da Cruz Santos.

EDERSON SILVA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em São 
Paulo, nesta Capital (CN:LV-A-357,FLS.269V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e um de abril de mil novecentos e oitenta e nove (21/04/1989), residente e domiciliado 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 550, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Edson Damaceno de Andrade e de Geny Lima da Silva. ÉVINY FERREIRA DE SOU-
SA, estado civil solteira, profi ssão professora de educação física, nascida em Landri Sales, 
Estado do Piauí (CN:LV-A 017,FLS.114-LANDRI SALES/PI), Landri Sales, PI no dia vinte e 
três de agosto de mil novecentos e noventa e oito (23/08/1998), residente e domiciliada Ave-
nida Doutor Francisco Munhoz Filho, 555, A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Edivaldo José Ferreira e de Elisângela Pereira de Sousa.

PAULO ROBERTO APARECIDO MENEZES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão edu-
cador físico, nascido em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/048.FLS.287-PARI/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de maio de mil novecentos e noventa e quatro (07/05/1994), residente 
e domiciliado Rua Pássaro Preto, 779, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vilobaldo Alves Ferreira e de Maria Auxiliadora Menezes de Oliveira. 
JHENYSTER ARAUJO MOTA, estado civil solteira, profi ssão técnica em farmácia, nascida 
em Belém, Estado do Pará (CN:LV.A/091.FLS.267-4º OFÍCIO DE BELÉM/PA), Belém, PA 
no dia vinte e sete de março de mil novecentos e noventa e cinco (27/03/1995), residente e 
domiciliada Rua Flor de Babado, 9, B, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Augusto de Freitas Mota e de Rosinete Oliveira de Araujo.

RICARDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-049,FLS.137V TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e seis de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco (26/12/1985), residente e domi-
ciliado Rua Antônio Gandini, 475, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josias Silva 
dos Santos e de Marineusa Eleuterio dos Santos. VALDIRA RODRIGUES DE MELO, estado 
civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Ibiapina, Estado do Ceará, Ibiapina, 
CE no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa e quatro (16/11/1994), resi-
dente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 475, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francivan Oliveira Rodrigues e de Maria da Conceição Medeiro de Melo.

NELSON DANIEL SANCHEZ VILLARROEL, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião dentista, 
nascido em Subdistrito Casa Verde, nesta Capital (CN:LV.A/054.FLS.179V-CASA VERDE/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e seis (21/07/1986), resi-
dente e domiciliado Rua Victório Santim, 1211, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi -
lho de Nelson Ovidio Sanchez Balderrama e de Florinda Villarroel de Sanchez. CÁTIA NUNES 
BERALDO, estado civil divorciada, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Ferraz de Vascon-
celos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia vinte e oito de abril de mil novecentos e 
oitenta e dois (28/04/1982), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1211, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divaldo Beraldo e de Maria da Penha Nunes Beraldo.

SAMMY TIMÓTEO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de aces-
so, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/187.FLS.230V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dez de agosto de mil novecentos e noventa e três (10/08/1993), residente e domiciliado Rua 
Malmequer-do campo, 1708, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
Temoteo da Silva e de Maria das Graças Macária dos Santos. TALITA DOS SANTOS NASCI-
MENTO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Subdistrito Nossa Senhora do 
Ó, nesta Capital (CN:LV.A/043.FLS.150-NOSSA SENHORA DO Ó/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (17/02/1987), residente e domicilia-
da Rua Malmequer-do-campo, 1708, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Jose do Nascimento e de Francisca dos Santos Nascimento.

MARIO CESAR BARBOSA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV.A/023.FLS.143-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (28/01/1982), residente e domiciliado Rua Serra 
do Caxambu, 193, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo 
Alves e de Leude Barbosa Alves. MARIA LETICIA DE LIMA DINIZ, estado civil solteira, pro-
fi ssão auxiliar de limpeza, nascida em União dos Palmares, Estado de Alagoas (CN:LV.A/053.
FLS.151-UNIÃO DOS PALMARES/AL), União dos Palmares, AL no dia vinte e três de abril de 
mil novecentos e noventa e sete (23/04/1997), residente e domiciliada Rua Serra do Caxam-
bu, 193, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edgerson Diniz da 
Silva e de Maria Cicera Ferreira de Lima.

DAVI DA SILVA BARROS, estado civil solteiro, profi ssão lavador de veículos, nascido em 
Cotia, neste Estado (CN:LV.A/489.FLS.296-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Cotia, SP no dia 
quatro de abril de mil novecentos e noventa e cinco (04/04/1995), residente e domiciliado 
Rua Goivinho da Praia, 35, casa 04, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Josiglimar de Lima Barros e de Roberia Rosa da Silva Barros. VALDELI BEZERRA LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/105.FLS.179V
-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e oito 
(18/06/1988), residente e domiciliada Rua Goivinho da Praia, 35, casa 01, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Bezerra Lima e de Maria Joana Oliveira.

RENAN MENDES DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecentos e noventa 
e oito (16/11/1998), residente e domiciliado Rua Sallum Kalil, 15, bloco 05, apartamento 02, 
Jardim São Miguel, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho 
de Gerson Dias da Silva e de Renata Mendes. ELAINE COSTA DE CARVALHO, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em Correntes, Estado de Pernambuco, Correntes, PE 
no dia vinte e sete de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco (27/01/1995), residente e do-
miciliada Rua Canção Agalopada, 614, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Valdemir Vieira de Carvalho e de Rosilete Costa de Lima. Cópia Envia-
da pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado.

ANDRE VITOR RUFINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão instalador, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/129.FLS.295V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de maio de mil novecentos e noventa (10/05/1990), residente e domiciliado Rua 
Hipólito de Souza, 44, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Roberto Carlos da Silva e de Angela Maria Rufi no da Silva. DANIELLE LUZIA MERELES, es-
tado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/123.FLS.047V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil novecentos e oitenta e nove 
(04/10/1989), residente e domiciliada Rua Hipólito de Souza, 21, casa 02, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rosana Luzia Mereles.

FABIANO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Subdistrito Jaba-
quara, nesta Capital (CN:LV.A/046.FLS.279 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de fevereiro de mil novecentos e oitenta e um (15/02/1981), residente e domiciliado Aveni-
da Moisés Maimônides, 153, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jaconias 
Francisco dos Santos e de Marinalva Santos. GISSELMA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Boquim, Estado de Sergipe (CN:LV.A/029.
FLS.040-BOQUIM/SE), Boquim, SE no dia quatro de novembro de mil novecentos e setenta e 
cinco (04/11/1975), residente e domiciliada Avenida Moisés Maimônides, 153, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Verissima Soares dos Santos.

MATHEUS ROBERTO FEBRAIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/363.FLS.076V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
janeiro de dois mil (06/01/2000), residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, 571, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Donizete Febraio e de Maria Madalena Roberto Fe-
braio. SARA LETICIA DE SOUSA FEITOSA, estado civil solteira, profi ssão assistente de 
recursos humanos, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/227.FLS.054-
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa 
e nove (29/05/1999), residente e domiciliada Rua José Oiticica Filho, 571, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eronildes Jonior Feitosa e de Michelle de Sousa Moraes Feitosa.

ÉMERSON TIMÓTEO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em Palmeira 
dos Indios, Estado de Alagoas (CN:LV-A-051,FLS.038 PALMEIRA DOS INDIOS/AL), Palmei-
ra dos Indios, AL no dia nove de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro (09/01/1994), 
residente e domiciliado Rua Verbos do Amor, 55, Conjunto Residencial José Bonifácio, São 
Paulo, SP, fi lho de Elizeu Timóteo da Silva e de Maria Joana Francisco da Silva. GABRIELA 
DE MELO VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Guaiana-
ses, nesta Capital (CN:LV-A 201,FLS.141-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
junho de mil novecentos e noventa e oito (13/06/1998), residente e domiciliada Rua Verbos do 
Amor, 55, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Inocencio Vieira Neto e de Alvenice Leite de Melo Vieira.

GINALDO BISPO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão prensista, nascido em Caa-
tiba, Estado da Bahia (CN:LV.A/043.FLS.235-CAATIBA/BA), Caatiba, BA no dia vinte e quatro 
de julho de mil novecentos e setenta e seis (24/07/1976), residente e domiciliado Rua Bacu-
rau, 503, fundos, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Fidelcino Bispo Pereira e de Iraci Rosa dos Santos. ANTONIA GUIMARÃES DE SOUZA, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Barão de Grajaú, Es-
tado do Maranhão, Barão de Grajaú, MA no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (26/02/1987), residente e domiciliada Rua Bacurau, 503, fundos, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Serafi m Pereira de Souza e de 
Maria Guimarães de Souza.

OSVALDO FRANÇA DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Itabuna, Estado da Bahia (CN:LV.A/014.FLS.207-ITORORÓ/BA), Itabuna, BA no dia quatro 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um (04/12/1991), residente e domiciliado Rua 
Antônio da Vide, 81, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Osvaldo Fernandes de Queiroz e de Josefa Luiz de França. CAMILA DANTAS TANDU, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Indaiatuba, neste Estado (CN:LV.A/102.FLS.
386-INDAIATUBA/SP), Indaiatuba, SP no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (20/02/1992), residente e domiciliada Rua Antônio da Vide, 81, Jardim Nossa Senhora do 
Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvania Dantas Tandu de Jesus.

RENATO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido em Subdistrito 
Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e ses-
senta e oito (30/08/1968), residente e domiciliado Rua Alfredo Costa, 375, Jardim Liderança, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Epifanio Costa e de Maria Do Socorro da Silva Costa. 
ROSANA FRANCISCA BARRETO, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e sessenta e seis 
(01/12/1966), residente e domiciliada Rua B. B. Varela, 526, Jardim Liderança, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Anezio Narcizo Barreto e de Georgina Francisco Barreto.

ANSELMO OCAÑA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de mil novecentos e oitenta e um 
(27/09/1981), residente e domiciliado Rua Canto da Tarde, 135, apartamento 54-B, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anselmo Ocaña Ferian e de 
Marta Rosas Ocaña. MARCIA ROBERTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão bancá-
ria, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/028.FLS.39 TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e um (11/09/1981), residente 
e domiciliada Rua Canto da Tarde, 135, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista da Silva e de Maria Cleomar da Silva.

JOSÉ SOUZA DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Cachoeirinha, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/023.FLS.205-CACHOEIRINHA/PE), Ca-
choeirinha, PE no dia dezesseis de maio de mil novecentos e sessenta e nove (16/05/1969), 
residente e domiciliado Rua André Basili, 169, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Souza da Silva e de Maria Generosa Alves. ROSANGELA PIMENTEL DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão copeira, nascida em União dos Palmares, Estado de 
Alagoas (CN:LV.A/003.FLS.241 UNIÃO DOS PALMARES/AL), União dos Palmares, AL no dia 
trinta de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (30/12/1975), residente e domiciliada 
Rua André Basili, 169, casa 02, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Barros Pimentel e de Maria José da Silva.

GIDEVAL TELES MERCÊS, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Serra Preta, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/046.FLS.225-SERRA PRETA/BA), Serra Preta, BA no dia treze de 
janeiro de mil novecentos e noventa e três (13/01/1993), residente e domiciliado Rua Balta-
zar Nunes, 309, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tiago Pereira das 
Mercês e de Maria Jocelia Teles Mercês. AGATHA TEREZA IGNACIO ALVES PEREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão back offi  ce, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/218.FLS.098V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(04/01/1995), residente e domiciliada Rua Baltazar Nunes, 309, A, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves Pereira e de Sueli de Oliveira Ignacio.

ANDRE LUIZ SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador eletrônico, nascido em Subdis-
trito Brás, nesta Capital (CN:LV.A/022.FLS.202-BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia dez de feve-
reiro de mil novecentos e noventa e três (10/02/1993), residente e domiciliado Avenida André 
Cavalcanti, 628, casa 03, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudemir Jose 
da Silva e de Elisangela Barbosa da Silva. JOICE PONCIANO DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão gerente comercial, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/135.
FLS.252-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e 
noventa e seis (26/04/1996), residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 628, casa 03, 
Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Luis da Silva Neto e de Josefa 
Ponciano da Silva.

DEMERVAL PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão militar, nascido em Glicério, neste 
Estado, Glicério, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e trinta e oito (30/08/1938), 
residente e domiciliado Rua de Flor em Flor, 81, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Chrispim Pereira e de Francisca de Souza Pereira. MARIA 
DE LOURDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Janiópolis, 
Estado do Paraná (CN:LV-A 07,FLS.281-JANIÓPOLIS/PR), Janiópolis, PR no dia vinte e nove 
de dezembro de mil novecentos e setenta e três (29/12/1973), residente e domiciliada Rua de 
Flor em Flor, 81, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Raimundo da Silva e de Floraci Vieira da Silva.

ALEXANDRE TEIXEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.191-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia dez de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (10/11/1987), 
residente e domiciliado Rua Benedito Gianelli, 300, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Teixeira Barbosa e de Maria do Carmo dos Santos Barbosa. PÂMELLA MO-
RAIS MORENO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Indianó-
polis, nesta Capital (CN:LV.A/199.FLS.184V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia oito 
de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (08/12/1988), residente e domiciliada Rua 
Benedito Gianelli, 300, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fleury Pina Moreno e 
de Tania Cristina de Morais Moreno.

EZEQUIAS CAMPOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Rio 
Real, Estado da Bahia (CN:LV.A/025.FLS.215V ITABUNA/BA), Rio Real, BA no dia vinte e 
quatro de junho de mil novecentos e sessenta e dois (24/06/1962), residente e domiciliado 
Rua 18 de Abril, 889, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Fulgêncio Ferreira de Souza e de Luzia Campos de Souza. MARIA APARECIDA PRU-
DENTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mauá, neste Estado (CN:LV.A/012.
FLS.038-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e sessenta 
(28/09/1960), residente e domiciliada Rua 18 de Abril, 889, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Prudente Sobrinho e de Maria Francisca 
Prudente.

ROBSON SAMUEL MARCONDES, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP no dia oito de março de 
mil novecentos e oitenta e um (08/03/1981), residente e domiciliado Rua Floriano de Toledo, 
84, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos 
Marcondes e de Maria Aparecida Samuel. JOYCE CRISTINA LIMA PEDROSO, estado ci-
vil solteira, profi ssão porteiro, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/092.
FLS.123-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil novecentos e 
noventa e quatro (22/03/1994), residente e domiciliada Rua Floriano de Toledo, 84, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Leite Pedroso Filho e 
de Veronica Cristina Lima.

RENAN DANIEL, estado civil solteiro, profi ssão desenvolvedor de sistemas, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-149,FLS.040 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
agosto de mil novecentos e noventa e um (28/08/1991), residente e domiciliado Rua Juliano 
Levi, 162, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inacio Daniel Filho e de 
Tania Maisa Jorge Daniel. AMANDA TAVARES TEIXEIRA WATANABE, estado civil viúva, 
profi ssão estudante, nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia treze de abril de mil 
novecentos e noventa e quatro (13/04/1994), residente e domiciliada Rua Castelo do Piauí, 
161, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luis Carlos Teixeira e de Ana Cristina Tavares de 
Souza Teixeira.

SAMUEL BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão químico, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/323.FLS.260-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil 
novecentos e noventa e oito (21/10/1998), residente e domiciliado Rua Francesco Navarrini, 
150, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Salvador Pereira Barbosa e de Maria 
das Dores de Jesus Barbosa. KATIA MARTIN OLIVIERI, estado civil solteira, profi ssão ban-
cária, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/068.FLS.285V-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia oito de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (08/11/1988), residente 
e domiciliada Rua Matias João Tavares, 42, Vila Caxambu, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Marcos Marinho Barbieri Olivieri e de Norma Pardo Martin Olivieri.

LUCAS DA SILVA SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/097.FLS.226-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (23/06/1985), residente e do-
miciliado Rua Dominique Serres, 71, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adonias Batista Siqueira e de Maria Verenis 
da Silva Siqueira. PRISCILA SILVA DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão servidor pú-
blico, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/087.FLS.165-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de março de mil novecentos e oitenta e seis (08/03/1986), residente e domiciliada Rua 
Dominique Serres, 71, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Barbosa de Moraes e de Marinalva Ferreira da Silva.

HUGO APARECIDO XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de logística, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 083,FLS.191V-SUBDISTRITO MOÓCA/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e noventa e sete (12/09/1997), 
residente e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 480, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adenilson Antonio Xavier e de Marcilene Severino Xavier. ADRIE-
LE APARECIDA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão securitária, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-062,FLS.287 CANGAIBA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco 
de setembro de dois mil (25/09/2000), residente e domiciliada Rua Goiatá, 247, Parada XV 
de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio do Carmo e de Maria 
Aparecida da Silva Carmo.

ALESSANDRA MINERVINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de má-
quina, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.254-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(10/10/1981), residente e domiciliada Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco D, apartamento 
12, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arinaldo Minervino da Silva e de Maria Elza 
da Silva. ALESSANDRA CASSIANO DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão motorista, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/001.FLS.232 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e cinco de janeiro de mil novecentos e setenta e seis (25/01/1976), residente e domiciliada 
Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco D, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Olivio 
Cassiano de Moraes e de Leonidia Ferreira de Moraes.

TOMAZ ANANIAS LINO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de cadastro ple-
no, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/041.FLS.094V-2º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ-UTINGA/SP), Santo André, SP no dia vinte e um de novembro de mil no-
vecentos e oitenta e quatro (21/11/1984), residente e domiciliado Rua Padre Antão Jorge, 
284, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Djalma Lino Silva e de Cecilia 
do Carmo de Lara Silva. VIVIANE APARECIDA GOMES DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão estudante, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/575.FLS.077-1º 
SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezessete de outubro de 
mil novecentos e noventa e três (17/10/1993), residente e domiciliada Rua Padre Antão 
Jorge, 284, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valderedo Correa da 
Silva e de Tânia Alecrim Gomes.

KAIO DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Feira de 
Santana, Estado da Bahia (CN:LV-A-164,FLS.022-1º OFÍCIO DE FEIRA DE SANTANA/BA), 
Feira de Santana, BA no dia sete de janeiro de mil novecentos e noventa e seis (07/01/1996), 
residente e domiciliado Rua Geraldine Farrar, 17, A, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Batista dos Santos Junior e de Sandra Dias dos Santos. IARA ARAUJO DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em Santo André, neste Estado (CN:L-
V-A-241,FLS.009-ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil no-
vecentos e noventa e seis (22/01/1996), residente e domiciliada Rua Geraldine Farrar, 17, A, 
Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Mauricio Silvano da Silva e de 
Ilza de Araujo.

SAMUEL SILVA PEREIRA DA CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão programador senior, 
nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/042.FLS.079V-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e um (21/09/1981), 
residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 824, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Julio Pereira da Cunha e de Nelina Ferreira da Silva Cunha. NÁDIA CRISTINA BARBOSA, 
estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, 
São Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e setenta e seis (25/08/1976), 
residente e domiciliada Rua Doutor Mário Moura, 85, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Custódio José Barbosa e de Natalícia de Souza Barbosa.

JOEL DE OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/082.FLS.118V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de 
mil novecentos e oitenta e cinco (26/05/1985), residente e domiciliado Rua Norival Aparecido 
Costa, 108, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Francisco Firmino dos Santos e 
de Eva de Oliveira dos Santos. FABIANA ESTEVES DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de cobrança, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia seis de maio de mil novecentos e setenta e nove (06/05/1979), residente e 
domiciliada Rua Botuporã, 403, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos dos Santos 
e de Selma Esteves dos Santos.

FRANCISCO FELIPE ESPOSITO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozi-
nha, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/154.FLS.124-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e seis (29/02/1996), re-
sidente e domiciliado Rua Ponta de Lucena, 293, casa 01, Jardim Marabá, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Monica Esposito de Sousa. JESSICA MARQUES DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/266.
FLS.093 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de dezembro de mil novecentos e no-
venta e seis (06/12/1996), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 293, casa 01, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Batista dos Santos e de Maria do Am-
paro Marques Viana.

BERTOLINO INACIO DE SANTANA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Monte Santo, Estado da Bahia, Monte Santo, BA no dia quatro de julho de mil novecentos e 
cinquenta e um (04/07/1951), residente e domiciliado Rua Doutor Manoel Guimarães, 591, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inacio Pedro de Santana e de Rosa Maria 
de Jesus. IVONE MARIA FERREIRA CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Monte Santo, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.194 MONTE SANTO/BA), Monte 
Santo, BA no dia quinze de novembro de mil novecentos e sessenta e quatro (15/11/1964), 
residente e domiciliada Rua Doutor Manoel Guimarães, 591, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Possidonio José de Carvalho e de Brasilina Maria Ferreira.

ELAINE CRISTINA DOS SANTOS PRADO, estado civil divorciada, profi ssão assistente ad-
ministrativo, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de abril de mil novecentos e setenta e três (27/04/1973), residente e domiciliada Avenida 
Adriano Bertozzi, 1019, casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sidnei 
Teodoro do Prado e de Maria das Neves Santos do Prado. MISLEINE DE SOUZA FREITAS, 
estado civil solteira, profi ssão educadora física, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital 
(CN;LV-A 033,FLS.249V-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia dois de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (02/01/1984), residente e domiciliada Avenida Adriano Bertozzi, 1019, 
casa 02, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldir de Souza Freitas e de 
Maria das Dores de Freitas.

JEFFERSON OLIVEIRA MIRANDA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vende-
dor, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos 
e noventa e um (05/11/1991), residente e domiciliado Rua Camutanga, 45, bloco 03, aparta-
mento 44-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João De Deus dos Santos e de 
Marcia Oliveira Miranda. JOELMA SILVIA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em Caraguatatuba, neste Estado, Caraguatatuba, SP no dia onze de 
março de mil novecentos e oitenta e três (11/03/1983), residente e domiciliada Rua Camutan-
ga, 45, bloco 03, apartamento 44-B, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido 
Sapucai de Oliveira e de Maria Antunes da Silva Oliveira.
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