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“No inferno os lugares 
mais quentes são 
reservados àqueles 
que escolheram a 
neutralidade em 
tempo de crise”.
Dante Alighieri (1265/1321)
Poeta fl orentino
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Levantamento divul-
gado pelo Conselho 
Nacional de Justiça 

(CNJ) mostra que há no país 
48 grandes obras públicas 
paralisadas em decorrência 
de decisões judiciais, o que 
resulta no travamento de R$ 
149 bilhões de investimentos 
em infraestrutura. De acordo 
com o relatório regiões com 
o maior número de obras pa-
radas por causa de decisões 
judiciais são a Sul, com 16 
empreendimentos parali-
sados, e a Sudeste, com 11, 
seguidas por Centro-Oeste, 
Nordeste e Norte, com sete 

CNJ: decisões judiciais 
paralisam 48 obras 
orçadas em R$ 149 bilhões

cada.
Entre as 48 obras identifi ca-

das, a maioria é relacionada à 
área de educação – ou seja, a 
construção de universidades, 
escolas e creches. As outras 
áreas mais afetadas são a de 
mobilidade urbana e a de 
abastecimento de água. As 
obras representam 1,2% de 
um universo de 3,9 mil obras 
orçadas em ao menos R$ 1 
milhão paralisadas pelo país. 
O CNJ destaca, porém, a difi -
culdade em se saber o número 
preciso de obras paradas no 
Brasil.

“Diversas obras públicas pa-

ralisadas no país não puderam 
ser localizadas pelo presente 
diagnóstico devido à indispo-
nibilidade de fontes de dados. 
Somada a isso, verifi cou-se a 
grande difi culdade adminis-
trativa, dos órgãos de contro-
le, em acompanhar de forma 
centralizada, a execução de 
todas as obras públicas do 
país”, frisa o estudo em suas 
considerações fi nais.

Os motivos para a parali-
sação de obras vão desde o 
abandono pela empresa ou 
consórcio vencedor da licita-
ção, a defi ciência de projeto 
ou falta de capacidade do 

Rodovia BR-163, com trechos ainda sem pavimentação.

ente público responsável em 
cumprir o orçamento previs-
to. O CNJ destacou ainda a 

difi culdade em localizar pro-
cessos judiciais relacionados 
a obras públicas, uma vez que 

os tribunais do país não rea-
lizam esse tipo de fi ltragem 
temática (ABr).

A infl ação está bastante baixa 
e estável no curto, médio e 
longo prazo, afi rmou o presi-
dente do Banco Central (BC), 
Roberto Campos Neto, em 
audiência pública na Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado, na terça-feira (19). Se-
gundo Campos Neto, a infl ação 
está baixa em todo o mundo. 
Além disso, ele citou que no 
Brasil há o efeito da estratégia 
do governo de estimular os 
investimentos privados, no 
lugar do público, e de ajuste 
nas contas públicas.

“O Brasil está se reinven-
tando com dinheiro privado 
e o mercado tem fi nalmente a 
compreensão de que o governo 
tem um programa fi scal sério 
que vai atingir o equilíbrio 
das contas públicas”, afi rmou, 

O presidente da Empresa Me-
tropolitana de Águas e Energia 
(Emae), Ronaldo Souza Camar-
go, disse que a primeira fase do 
Porto São Paulo deverá estar 
pronta em janeiro de 2021. O 
empreendimento, que deverá 
ser construído à margem do 
Rio Pinheiros, faz parte do 
projeto Novo Rio Pinheiros, 
de despoluição do rio.”O Porto 
São Paulo, se tudo correr bem, 
será implementado até janeiro 
de 2021”, destacou Camargo.

O governo do estado quer que o 
Porto São Paulo seja uma espécie 
do Puerto Madero, de Buenos 
Aires, uma área com atrações 
turísticas de gastronomia e 

entretenimento. O projeto será 
executado em parte do terreno 
da Usina Elevatória da Traição, 
na região do Morumbi. De acordo 
com o governo do estado, parte 
dos recursos para a despoluição 
do rio Pinheiros virá do próprio 
estado, e outra, da iniciativa 
privada, a partir da concessão de 
áreas para a exploração turística. 

O projeto prevê intervenções 
em áreas de todas as sub-bacias 
dos grandes afl uentes do rio, 
onde vivem cerca de 3,3 mi-
lhões de pessoas. O pacote de 
obras será de R$ 1,5 bilhão com 
o objetivo de devolver o rio Pi-
nheiros limpo para a população 
até 2022 (ABr).

O empreendimento será uma espécie do Puerto Madero,

de Buenos Aires, com atrações turísticas

de gastronomia e entretenimento.

A Suprema Corte de Cassação 
da Itália negou na terça-feira (19) 
a possibilidade de comutação de 
pena ao terrorista Cesare Battis-
ti. Condenado à prisão perpétua, 
sua defesa solicitava a alteração 
para 30 anos de cárcere. O tri-
bunal declarou “inadmissível” o 
recurso interposto pela defesa 
de Battisti contra a ordem com 
a qual, em 17 de maio, a Corte 
de Apelação de Milão havia já 
negado a comutação da pena de 
prisão perpétua para 30 anos de 
reclusão.

Segundo o tribunal, as ques-
tões levantadas pelo recurso 
da defesa “questionavam a per-
sistente efi cácia do acordo de 
comutação de pena estipulado 
entre as autoridades italianas e 
brasileiras, em vista da extradi-

Battisti tentava alterar prisão perpétua a 30 anos de reclusão.

Pelo menos 106 pessoas já 
morreram nas manifestações 
contra o aumento do preço da 
gasolina no Irã, segundo dados 
da ONG Anistia Internacional, 
que diz ter chegado a esse 
número por meio de “vídeos 
verifi cados, testemunhas ocula-
res e informações coletadas por 
ativistas fora do Irã”. Houve uma 
série de “assassinatos ilegais por 
parte das forças de segurança”.

Os protestos começaram na 
última sexta-feira (15), após o 
governo ter anunciado o fi m dos 
subsídios ao preço da gasolina e 
um racionamento de combustí-
vel. A medida aumentou o valor 
do litro de gasolina de 10 mil para 
15 mil rials, o que equivale a US$ 

0,13. As manifestações chegam 
no momento em que o governo 
já estava sob pressão por conta 
das difi culdades em impulsionar 
a economia iraniana, asfi xiada 
pelas sanções unilaterais impos-
tas pelos Estados Unidos. 

Desde a ruptura do acordo 
nuclear por parte de Donald 
Trump, a moeda do Irã já 
se desvalorizou quase 300% 
frente ao dólar americano. A 
Guarda Revolucionária afi rmou 
que está pronta a “reagir com 
força a qualquer ação que crie 
insegurança no país”, além de 
culpar “funcionários dos EUA” e 
a “ignóbil família do xá deposto 
Mohammad Reza Pahlavi” pela 
violência nos protestos (ANSA).

Ônibus queimado por manifestantes em Isfahan, no centro do Irã.

O líder do governo no Senado 
Federal, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE), disse na 
terça-feira (19), que a reforma 
administrativa não tem data 
para ser apresentada ao Con-
gresso. Uma das justifi cativas 
seria a pauta cheia de projetos 
em tramitação no Legislativo. 
“Nós já temos uma pauta muito 
densa no Congresso, que se tra-
duz pela apresentação da três 
propostas, em relação ao pacto 
federativo, à emergência fi scal 
e aos fundos”, disse Bezerra, no 
Palácio do Planalto. “A reforma 
administrativa pode fi car para 
o ano que vem”, acrescentou.

De acordo com o ministro da 
Economia, Paulo Guedes, que 
está alinhavando a proposta 
de reforma administrativa, os 
futuros servidores públicos não 
teriam mais estabilidade auto-
mática no cargo. A ideia seria 

Líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho.
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Líder do governo diz que não há prazo 
para apresentar reforma administrativa

Jair Bolsonaro quer se certifi car 
de que não haverá nenhuma 
retirada de direitos na medida. 
Em relação à reforma tributá-
ria, cuja proposta do governo 
ainda não veio a público, o 
líder no Senado informou que a 
ideia é construir uma proposta 
única a partir dos textos que já 
tramitam de forma simultânea 
na Câmara e no Senado.

“Estamos vencendo as úl-
timas resistências para que o 
presidente Davi [do Senado] 
possa instalar uma comissão 
mista, para até fevereiro a 
gente ter um texto comum, e aí, 
nessa oportunidade, o governo 
federal vai encaminhar as suas 
propostas no sentido de fazer 
avançar a reforma tributária, 
sobretudo com a unifi cação 
dos impostos a nível federal, 
que seria o primeiro passo da 
reforma”, disse (ABr).

defi nir um tempo para atingir 
a estabilidade, de acordo com 
cada carreira. Além disso, outro 
objetivo seria reduzir o número 
de carreiras de cerca de 300 
para algo em torno de 20, e que 

os salários para quem entrar na 
carreira pública passem a ser 
menores do que são atualmente.

Questionado sobre eventuais 
pontos polêmicos da proposta, 
Bezerra disse que o presidente 

Primeira fase do Porto 
São Paulo

prevista para 2021

Contabilizada mais
de 100 mortes

em protestos no Irã

Infl ação está bastante 
baixa e estável, diz 

Campos Neto

Suprema Corte da 
Itália nega comutação 

de pena a Battisti
ao citar que os investimentos 
somente públicos são inefi cien-
tes. “O dinheiro público como 
máquina de crescimento bateu 
no muro”, disse.

O presidente do BC reafi r-
mou que tem um projeto para 
redesenhar o cheque especial, 
considerado “um produto mui-
to regressivo”, com peso maior 
de juros sobre quem tem menor 
renda. Também afi rmou que 
nos próximos dias será lançado 
um mutirão de renegociação de 
dívidas com os bancos. No início 
do mês, ele disse que está nego-
ciando a abertura de agências 
aos sábados ou após o horário 
normal de funcionamento para 
renegociar dívidas. Em troca 
pela renegociação, os clientes 
terão que fazer um curso de 
educação fi nanceira (ABr).

ção pelo Brasil, a qual, posterior-
mente, não ocorreu, diante da 
legitimidade do procedimento 
culminado com a expulsão do 
condenado pela Bolívia”.

Battisti foi condenado à prisão 
perpétua na Itália por quatro as-
sassinatos cometidos na década 
de 1970, quando era militante do 
grupo Proletários Armados pelo 
Comunismo. Preso em 2007 em 
território brasileiro, o STF auto-
rizou sua extradição à Itália em 
novembro de 2009, mas deixou 
para o presidente a decisão fi nal. 
No fi m de seu mandato, o ex-
-presidente Lula decidiu manter 
Battisti no Brasil, e o italiano foi 
solto da prisão em 2011.

Em 13 de dezembro de 2018, 
teve uma ordem de prisão ex-
pedida pelo ministro Luiz Fux, 
do STF. O italiano foi preso em 
janeiro de 2019, em Santa Cruz 
de La Sierra, e entregue pela 
Bolívia às autoridades italianas. 
A defesa alega que a prisão 
perpétua de Battisti é ilegítima, 
pois a pena imposta deveria ser 
a mesma prevista pela legislação 
brasileira (30 anos). Já a Justiça 
italiana alega que o acordo de 
extradição não entrou em vigor, 
visto que Battisti foi expulso 
diretamente da Bolívia (ANSA).

Presidente 

do Banco 

Central, 

Roberto 

Campos 

Neto.

Óleo atingiu 116 cidades
Ao menos 675 pontos do litoral 

brasileiro já foram atingidos pelas 
manchas de óleo de origem desco-
nhecida que, desde o fi m de agosto, 
se espalhou por toda a costa da 
Região Nordeste e pelo litoral norte 
do Espírito Santo. As 675 áreas 
afetadas pela substância poluente 
estão espalhadas por 116 municípios 
de dez estados. Desde 30 de agosto, 
cerca de 4.500 toneladas de resíduos 
contaminados já foram recolhidos. 
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Como a postura pode 
alterar os resultados 

dos negócios 
‘Como reinventar seu 

negócio em época de 

crise’; ‘Os desafi os 

de administrar uma 

empresa no Brasil em 

um momento de crise’; 

e ‘A crise econômica e 

as perspectivas para o 

varejo farmacêutico’. 

Esses foram apenas 
alguns dos títulos de 
eventos que recebi 

convite recentemente para 
participar, e posso afi rmar que 
difi cilmente tenha um dia que 
eu não receba algo do tipo, com 
o objetivo de juntar um grupo 
de empresários dispostos a se 
lamentar e falar da crise. 

Acho importante falar sobre 
o assunto, mesmo que eu, 
pessoalmente, evite participar 
de eventos que tenham como 
foco falar ou se posicionar de 
maneira negativa em relação 
à situação. Para mim, falar 
de crise é contraproducente, 
invariavelmente causa um 
efeito contrário daquilo que 
buscamos para as nossas em-
presas, que é a prosperidade. 

Em minha opinião, a prospe-
ridade tem pouca relação com 
fatores externos; digo isso com 
a experiência que possuo no 
segmento de varejo farmacêu-
tico. Até nessa área observo 
claramente que uma parcela 
signifi cativa dos empresários 
está vivendo uma profunda 
crise em seus negócios. 

Seja pela baixa lucratividade, 
diminuição do faturamento, 
aumento dos custos opera-
cionais ou agressividade dos 
concorrentes, enfi m, poderí-
amos listar diversos fatores 
que foram responsáveis por 
essa situação, por outro lado, 
vamos encontrar uma parcela 
expressiva de empresários que 
estão comemorando os bons 
resultados de seus negócios. 

Quando conversamos com 
alguém que está prosperando, 

ouvimos sempre a frase: “o 
mercado farmacêutico é re-
siliente e não tem os mesmos 
problemas de outros segmen-
tos”. Quando conversamos 
com alguém que está em crise, 
ouvimos: “a crise está em todos 
os segmentos e o mercado 
farmacêutico não é imune a 
tudo isso”. 

Considerando tudo isso, 
é certo afi rmar que, seja ele 
o mercado que atuo - que é 
o varejo farmacêutico - ou 
qualquer outro, o que fazemos 
é administrar um empreendi-
mento e, por defi nição, um 
empreendimento tem como 
objetivo o desenvolvimento de 
uma atividade visando sua lu-
cratividade e seu crescimento. 

Portanto, todos que re-
solvem empreender têm, 
conceitualmente, os mesmos 
objetivos, mas, na minha visão, 
o que vai fazer a diferença são 
as características da pessoa 
que está à frente. 

Não basta ser empresário, 
é preciso ser empreendedor, 
que é aquele que, além de ser 
criativo, aceita riscos, confi a 
na própria capacidade, tem 
persistência, proatividade, 
otimismo e não desiste nas 
difi culdades. É uma pessoa que 
visualiza o futuro e se propõe 
a construí-lo. 

Não adianta falarmos de 
crise e participarmos de se-
minários para entender o 
tamanho da difi culdade; não 
adianta acharmos que nosso 
futuro está apenas nas mãos 
dos economistas ou governan-
tes, é preciso ter a clareza e a 
certeza de que o sucesso ou o 
fracasso da sua empresa estão 
nas atitudes e na coragem que 
se tem de correr riscos.

E não desistir nunca, mesmo 
quando tudo parece perdido. 

(*) - Empresário do varejo 
farmacêutico há 40 anos, é presidente 

da Febrafar, da rede de Drogarias 
Ultrapopular e da administradora de 

redes Farmarcas.

Edison Tamascia (*)
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News@TI
Palavras utilizadas nas descrições de vagas 
afetam diretamente as candidaturas

@As palavras utilizadas em um anúncio de vaga de emprego 
podem afetar diretamente no número de candidaturas, 

especialmente quando analisada a questão de gênero. Os dados 
são do Estudo Global de Diversidade e Gênero “A Linguagem 
Importa”, feito pelo LinkedIn, maior rede social profi ssional 
do mundo. A pesquisa mostrou que adjetivos como "agressivo" 
em uma descrição de cargo ou local de trabalho podem, por 
exemplo, desencorajar 44% das mulheres e 33% dos homens 
a se aplicarem à vaga em questão. Atualmente, mais de 50 mil 
descrições de cargos no LinkedIn incluem a palavra "agressi-
vo". Um quarto (25%) das mulheres entrevistadas disse ainda 
que seriam desencorajadas de se candidatarem se a palavra 
"exigente" fosse incluída em uma descrição do cargo. Já em 
comparação com os homens, o percentual é de 21%. A pes-
quisa revelou também que as mulheres  são mais propensas 
do que os homens a não se candidatarem para uma vaga se as 
palavras “líder nato(a)” forem incluídas na descrição do cargo, 
com 22% das respostas, enquanto o índice foi de 20% para os 
homens (www.linkedin.com).

Webinar gratuito a respeito de novos tipos de 
rede para a indústria 4.0

@A Mitsubishi Electric, uma das principais companhias de 
automação industrial do mundo, vai promover um webinar 

gratuito destacando o papel da Indústria 4.0 no cenário atual e 
aos desafi os tecnológicos que esse novo ambiente apresenta. 
“Hoje, muito se fala a respeito do papel da operação conectada 
e de manufatura avançada, porém a maior parte dos profi ssio-
nais e companhias ainda não sabe ao certo como implantar isso 
na prática. Muitos ainda não conhecem o papel que as redes 
industriais desempenham e como isso é importante para ob-
ter os dados necessários para o dia a dia fabril”, destaca Laus 
Henrique dos Santos, especialista de produtos da Mitsubishi 
Electric. Para abordar esses desafi os na prática, o especialista 
vai mostrar como funciona a nova rede CC-Link TSN (Time 
Sensitive Network) e como é possível, a partir desse dela, 
conectar dispositivos TCP/IP e industriais em um mesmo meio 
físico, aprimorando a velocidade e segurança da comunicação. 
Quem quiser aprender sobre o assunto pode se inscrever no 
link: https://bit.ly/2rFZkHG para o dia 26 de novembro.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Como tornar seu produto um sucesso 
no meio digital e vender para todo Brasil

Robinson Idalgo (*)

É fato que perfi s das redes sociais são 
uma boa vitrine para isso. Mas ainda 
limitada. Isso porque o alcance se 

restringe a seus amigos e conhecidos – e 
depender da divulgação “boca a boca” 
pode representar disputar espaço com 
outras iniciativas da concorrência. O que 
precisamos entender é que empreender 
não é só fazer o negócio “rodar”: é preciso 
divulgar e estar atento as formas de venda 
mais rentáveis, como marketplaces.

Não basta apenas ter um produto bacana 
e vender para os vizinhos e amigos. Isso é 
ótimo, mas não faz o negócio crescer. Hoje a 
internet é a porta para a venda de produtos 
e serviços para o mundo. Mas como fazer o 
negócio crescer? Ter um e-commerce é um 
passo da estratégia, mas comercializar seus 
produtos por marketplaces é muito melhor.

Veja os números. O mercado tem: pelo 
menos 82% das pessoas, que têm acesso 
à internet, já compraram em um carrinho 
virtual pelo menos uma vez. O dado é de 
pesquisa feita pela NZN Intelligence, deste 
ano. Já na área de vendas, pesquisa do 
Sebrae mostra que marketplaces são pre-
feridos por 52% das empresas, destacados 
como o principal canal para segmentos 
como vestuário, artesanato, decoração, 
eletrônicos e cuidados pessoais.

Isso signifi ca que itens customizados, 
como chinelos decorados, confecção de 
artesanatos, acessórios e roupas devem 
fazer sucesso em sites como Mercado 
Livre e outras empresas (no Brasil, a B2W 
Digital, a Netshoes, Via Varejo são algu-

mas das mais expressivas) e realmente 
ganhar mercado. Essas plataformas, por 
sua vez, têm estratégia de marketing que 
contribui com a divulgação das merca-
dorias; isto é, a sua marca ou serviço 
chega mais fácil – aliando técnica de 
pesquisa SEO, fundamental para vendas 
na internet – ao cliente.

Para isso, o mais indicado é que o micro-
empreendedor tenha um sistema de gestão 
empresarial (ERP) confi ável e integrado 
aos marketplaces. Isso facilita e a entrada 
nesses grandes e-commerces. É com o ERP 
que informações de estoque, do pedido e 
até mesmo dos clientes estarão em um 
lugar só. Ou seja, um ERP é a forma mais 
fácil de otimizar seu tempo, gastar menos 
com  a confi guração dos produtos e de sua 
loja para que ela se torne atrativa para o 
consumidor.

Primage Agência Digital

Certamente, versões mais baratas ou 
gratuitas de sistemas de gestão empresarial 
são ferramentas que facilitam o dia a dia, 
algo tão elementar quanto fundamental 
no fortalecimento de um negócio. Com 
a vida digital de empresas sendo medida 
por estrelinhas e avaliações deixadas por 
clientes, uma boa entrega, com comu-
nicação transparente, documentação e 
comprovantes enviados ao comprador de 
forma prática e rápida fazem a diferença 
no atendimento. Os comentários tendem 
a ser muito mais positivos.

A tendência dos marketplaces, com a 
integração a um sistema de gestão, assim, é 
muito promissora, mesmo para aqueles que 
têm produção em baixa escala, porque gera 
oportunidades de venda para o Brasil todo.

(*) É criador do Sistema Grátis. Mais informações no 
site: www.sistemagratis.com.br

Você já viu, enquanto descia o feed do Facebook ou do Instagram, um conhecido vendendo doces 
caseiros, oferecendo serviço de manutenção ou qualquer outro produto que ele sempre teve talento 
para produzir, mas não pensava em ganhar dinheiro com isso? É possível que você também tenha um 
talento assim, mas não saiba como mostrar para o mundo

Saiba como a economia compartilhada está 
impactando a cadeia de suprimentos

O conceito de economia compartilhada 
está impactando diversos modelos tra-
dicionais de negócios, proporcionando 
maior agilidade, redução de custos e 
melhor atendimento ao cliente, a partir 
do compartilhamento de recursos e de 
ativos físicos, além, claro, da troca de 
informações. Essa nova forma de pensar 
os processos produtivos vem transfor-
mando, inclusive, o setor de logística, que 
vem se aproveitando da digitalização para 
criar uma nova cadeia de suprimentos, 
maximizando, por exemplo, a utilização 
dos armazéns e dos meios de transporte 
com informações em tempo real.

A economia compartilhada está ba-
seada em três princípios: existência de 
capacidade ociosa de quem detém o 
recurso ou o ativo; adoção de uma cul-
tura de compartilhamento e avaliação 
dos benefícios, como redução de custos 
e de riscos

Seria essa a saída para enfrentar os 
gargalos da logística? Certamente a 
economia compartilhada permite oti-
mizar o armazenamento, por exemplo, 
compartilhando espaço nos armazéns 
e centros de distribuição. E também 
otimizar a movimentação de materiais, 
estoque e transporte, um dos custos 
logísticos mais altos.

Para se ter uma ideia, um estudo da 
Fundação Dom Cabral aponta que as 
empresas gastaram, entre 2015 e 2018, 
em média, 12,37% do seu faturamento 
bruto com custos logísticos. Ou seja, 
tiveram de desembolsar R$ 15,5 bilhões 
no fi nal desse período, já que em 2015 o 
percentual era de 11,73%. E o transporte 
responde por 63,5% do custo logístico 
total. 

Essa nova cadeia de suprimentos tem 
como base a colaboração entre produto-
res, fornecedores, distribuidores, repre-
sentantes e prestadores de serviços, que 
se unem para trocar melhores práticas e 
informações estratégicas que irão gerar 
mais vantagem competitiva para todos 

os envolvidos. A ideia é compartilhar 
recursos ociosos a fi m de otimizar a sua 
capacidade, chegando a eliminar a neces-
sidade da propriedade.

Com o uso de soluções para gestão 
destes serviços compartilhados, além de 
compartilhar recursos como caminhões 
para reduzir os custos de combustível e 
acelerar entregas, principalmente em áre-
as urbanas congestionadas, os armazéns 
também estão se adaptando para atender 
às necessidades de diferentes indústrias 
e segmentos, com operadores logísticos 
encarregados de controlar rotinas como 
recebimento, armazenagem e expedição.

No modelo tradicional, estima-se que 
a parcela de veículos rodando sem carga 
chegue a 43%, uma porcentagem alta 
considerando a importância do transporte 
rodoviário no país – segundo os dados da 
Confederação Nacional de Transporte 
(CNT), mais de 60% do transporte de 
cargas no Brasil é feito por rodovias. Em 
um cenário de economia compartilhada, 
este recurso mostra, portanto, um gran-
de potencial para redução de custos e 
aumento de efi ciência.

Mais competitividade e visibilidade

A troca de informações e a adoção dos 
princípios da economia compartilhada 
têm proporcionado maior competitivi-

dade a todos os envolvidos na cadeia 
de suprimentos. A pressão pela redução 
do custo está cada vez mais acirrada e o 
profi ssional de SCM (Supply Chain Ma-
nagement) precisa avaliar de que forma 
os custos podem ser otimizados em toda 
a cadeia de suprimentos.

Mesmo em um cenário em que o 
compartilhamento de dados e a ampla 
colaboração ainda são coisas restritas a 
empresas inovadoras, com o apoio de 
uma cultura de melhoria contínua, as em-
presas podem promover a transparência 
na cadeia de suprimentos, permitindo 
que negócios dos mais diferentes seg-
mentos ganhem por meio de processos 
mais integrados, ágeis e sustentáveis.

A ampliação do cenário de economia 
compartilhada exigirá que as empresas 
reavaliem as suas estratégias de rede, 
digitalizando informações e ativos, o 
que traz mais visibilidade para todos os 
envolvidos na cadeia de suprimentos. 
Inovadoras soluções fornecem visibili-
dade e integração no gerenciamento das 
informações e análise dos resultados, 
por meio de dashboards customizados, 
oferecendo insights para a tomada de 
decisões estratégicas.

(Fonte: Jeff erson Castro, gerente
de produto da Atech).
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D - Programa de Estágio 
O Banco PAN está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2020. 
As oportunidades são para as áreas de Marketing, Jurídico, CRM, Cré-
dito e Cobrança, Segurança da Informação e Planejamento Comercial. 
Os benefícios incluem bolsa-auxílio de R$ 2.401,76, vales transporte e 
refeição, assistência médica e odontológica e seguro de vida. Podem 
participar estudantes com formação a partir de dezembro de 2020. Basta 
o candidato acessar o site do 99 Jobs e inscrever-se até o próximo dia 
29. O início do estágio está previsto para fevereiro. Mais informações: 
(bancopan@jeffreygroup.com).

E - Renegociação de Dívidas 
Milhões de brasileiros com contas em atraso têm agora a oportunidade 
de começar o próximo ano com o ‘nome limpo’. O Serviço de Proteção 
ao Crédito (SPC Brasil) realiza em 11 capitais (S.Paulo, Belo Horizonte, 
Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, Teresina, Rio 
Branco e Manaus) e em mais quatro cidades do interior do país (Feira 
de Santana/BA, Ibirité/MG, Pato Branco/PR e Santo Antônio da Platina/
PR) um feirão on-line de renegociação de dívidas. Os consumidores 
podem verifi car no site do feirão do SPC Brasil (www.spcbrasil.org.br/
feirao) se as empresas em que estão devendo aderiram ao programa. 

F - Televisores e Celulares
A Black Friday deste ano promete ter números de vendas melhores 
que os do ano passado, pelo menos entre os consumidores das classes 
C e D. De acordo com um levantamento da Superdigital (www.super-
digital.com.br) – fi ntech com foco em inclusão fi nanceira com mais de 
1,3 milhão de contas ativadas –, realizado com 1.113 pessoas de todas 
as regiões brasileiras, 68% dos consumidores pretendem aproveitar a 
data de promoções no comércio para comprar algo. Entre os itens mais 
desejados estão os aparelhos celulares e os televisores, ambos empatados 
com 29% da intenção de compras dos clientes. 

A - Valorizando a Floresta
A terceira edição da Conferência Ethos 360º, em Belém, acontece em um 
clima de discussão sobre a recuperação da economia, a importância das 
ações de preservação do meio ambiente e a integridade pública e privada. 
O setor produtivo, os povos da Amazônia e especialmente do Pará, terão a 
oportunidade de participar de debates que irão abordar temas relevantes, 
como: crimes de grilagem de terras, ocupações ilegais, licenças obtidas 
de forma fraudulenta e violência contra os povos indígenas, entre outros. 
Acontece no próximo dia 28, no Hangar - Centro de Convenções da Ama-
zônia. Para mais informações acesse: (www.conferenciaethos.org/belem). 

B - Pioneirismo e Inovações 
No mundo todo, é reconhecida como a primeira fábrica da Volkswagen 
construída fora da Alemanha. É lembrada como a unidade responsável pela 
produção de modelos icônicos da marca, que fazem parte da vida de pessoas 
de diferentes gerações. As duas informações refl etem a relevância histórica 
da unidade Anchieta da Volkswagen, em São Bernardo do Campo, que está 
comemorando 60 anos, inaugurada no dia 18 de novembro de 1959. A  Anchieta 
celebra também a expressiva marca de 14 milhões de veículos produzidos. 
A fábrica começou a ser construída em 1956, entrou em funcionamento em 
1957, se tornou referência e revolucionou o setor automobilístico brasileiro. 

C - Natal dos Contos
O Shopping Metrô Tucuruvi traz mais uma inovação para tornar ainda 
melhor o fi m de ano dos clientes. Quem faz suas compras de fi nal de ano 
conta com um novo sistema digitalizado para participar da Promoção de 
Natal, o Prizor. Totens digitais foram instalados para a troca de cupons 
pelo brinde de fi m de ano. Os clientes que participam da Promoção do 
Natal dos Contos precisam apenas se dirigir a um terminal, entrar no 
sistema com o CPF e fazer fotos de todos os comprovantes de compras. 
O próprio Prizor faz o cálculo dos cupons, pré-selecionando os itens 
válidos para participação. Tudo de forma automática e confi dencial. 
Saiba mais: (www.shoppingmetrotucuruvi.com.br). 

G - Tecnologia e Inovação
O governador João Doria embarcou para os EUA para encontros com 
líderes globais dos setores de tecnologia e economia criativa. A missão 
inclui visitas aos maiores hubs norte-americanos de inovação, apresen-
tação de oportunidades de negócios em São Paulo e troca de experi-
ências no setor tecnológico. O governo do Estado vê vasto potencial 
de crescimento. O estado gera 32% do PIB brasileiro e 50% do PIB das 
indústrias criativas do Brasil. Com campo para novos investimentos, 
a atual gestão atua para estimular a expansão do setor e a geração de 
empregos altamente qualifi cados em todas as regiões.

H - Exclusão do ISS 
As agências de Live Marketing de São Paulo acabam de ganhar o direito 
de excluir o ISS da base de cálculo do PIS da COFINS. O benefício foi 
anunciado pela  Associação de Marketing Promocional, que vem plei-
teando aprimoramentos tributários para as agências associadas dentro 
de um dos seus pilares de atuação, que é a busca pela regulamentação 
do setor. Em outras palavras, caso a agência pague 5% de ISS, deverá, 
a cada R$ 100,00 de faturamento, considerar apenas R$ 95,00 para a 
base de cálculo das contribuições. Saiba mais: (www.ampro.com.br). 

I - Selecionando Startups
A Liga Ventures acaba de abrir as inscrições para o terceiro ciclo de aceleração 
da Liga Emerging Technologies, programa de inovação aberta que irá pros-
pectar, selecionar e acelerar startups em conjunto com grandes empresas. As 
startups escolhidas passarão por um processo de aceleração de 4 meses - com 
início em março de 2020 - em que terão contato direto com executivos do 
Banco do Brasil, Cateno, Grupo Boticário e TIVIT com o objetivo de explorar 
sinergias e oportunidades de negócios, além de todo o acompanhamento da 
equipe da Liga Ventures e acesso a uma extensa rede de mentores, parceiros 
e potenciais investidores. Inscrições: (https://liga.ventures/emerging-tech/).

J - Indústria Química
A Associação Brasileira da Indústria Química – Abiquim realiza no dia 2 de 
dezembro, o 24º Encontro Anual da Indústria Química (ENAIQ), no Hotel 
Unique. O Ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentará a “Estratégia 
Econômica para o Brasil” em evento que terá como tema central a pers-
pectiva para a indústria química com o programa ‘Novo Mercado do Gás’. 
Outro tema que será abordado nesta edição do Encontro será a abertura 
comercial do Brasil. Também, serão anunciados os vencedores do 18º 
Prêmio Kurt Politzer de Tecnologia, que reconhece projetos de inovação 
tecnológica na área química. Mais informações no site: (www.enaiq.org.br).

D - Programa de Estágio
O Banco PAN está com vagas abertas para o Programa de Estágio 2020. 

A - Valorizando a Floresta
A terceira edição da Conferência Ethos 360º, em Belém, acontece em um 

Indicadores para 
potencializar sua 
equipe de vendas 

Para aumentar os 

resultados, os varejistas 

apoiam-se em diversos 

indicadores que 

promovem uma previsão 

dos resultados de vendas 

dos próximos períodos

Um dos grandes desafi os 
é como levar os dados 
para a realidades das 

pessoas que compõem a equi-
pe. Se as lideranças souberem 
exatamente o que signifi cam 
cada um desses indicadores, 
essa tarefa pode ser facilitada 
e a equipe benefi ciada. De 
acordo com o pensador William 
Edwards Deming, “não se ge-
rencia o que não se mede, não 
se mede o que não se defi ne, 
não se defi ne o que não se 
entende e não há sucesso no 
que não se gerencia”. 

Então, vamos conhecer 
um pouco sobre indicadores 
essenciais para potencializar 
os resultados da sua equipe e 
escalar sua empresa:

1. Taxa de conversão: 

pode ser medida por meio de 
sistemas específi cos como con-
tadores de fl uxo automáticos, 
ou então, pode ser realizado 
através do comprometimento 
da equipe. Esse indicador 
mede a quantidade de clientes 
que compraram dividido pela 
quantidade de fl uxo na loja. O 
indicador pode ser trabalhado 
individualmente com o obje-
tivo de entender quais são os 
vendedores que e, assim, pode 
ser realizado benchmarking 
com os demais para demons-
trar as técnicas mais assertivas 
de vendas.

2. Peças por atendimento: 

mede o desempenho da equipe 
em relação à venda de produtos 
adicionais. O cálculo é simples 
e o resultado, extraordinário. 
É só dividir o valor total de 
vendas em um período pelo 
número de peças vendidas 

nesse mesmo período. Se um 
vendedor vendeu 20 peças em 
um dia que foram realizadas 
10 vendas, logo seu PA é de 
2, ou seja, ele vendeu em mé-
dia dois produtos para cada 
atendimento realizado. Esse 
indicador é ideal para trabalhar 
com sua equipe estratégias de 
oportunidades de vendas ou 
cross selling.

3. Ticket médio: para esse 
cálculo, é considerado o valor 
total das vendas dividido pela 
quantidade de tickets/cupons 
emitidos. Se realizamos uma 
venda total de R$ 10 mil para 
50 vendas (tickets/cupons), 
representando um ticket mé-
dio de R$ 200, esse indicador 
se torna uma referência para 
que a equipe compartilhe do 
mesmo objetivo.

4. NPS (Net Promoter 

Score): representa nota 
média de indicação da sua 
empresa. É realizada uma 
pesquisa de satisfação com a 
seguinte pergunta: “Em uma 
escala de 0 a 10, o quanto 
você indicaria nossa empresa 
para um amigo?” A resposta 
do indicador traz o percentual 
de clientes promotores e de 
clientes detratores.

Imagina agora sua equipe 
com propósito bem defi nido, 
metas e indicadores estabe-
lecidos, bem treinada e com-
partilhando experiências com 
esses indicadores em reuniões 
diárias, objetivas e rápidas. 
Nada de passar a manhã toda 
falando, falando... 

O importante é construir 
uma base sólida, mostrando a 
importância que cada um tem 
e o que cada um pode entregar 
para que toda empresa tenha 
sucesso. Foco no foco do clien-
te, esse é o foco! 

(*) - É especialista em varejo e 
gestora da SetaDigital, empresa 

de Tecnologia da Informação 
especializada no setor calçadista  

(http://www.setadigital.com.br/sapati).

Fernanda Lemes (*)

Relatório divulgado pela Ins-
tituição Fiscal Independente 
(IFI), órgão auxiliar do Senado, 
prevê queda no pico da dívida 
pública. Na projeção anterior, 
divulgada em maio, a institui-
ção previa para 2025 o pico da 
dívida, que fi caria em 85,5% do 
PIB. Agora, o ponto mais alto 
da dívida está projetado para 
2024, em 80,7% do PIB.

“Isso tem a ver com as devo-
luções do BNDES, com o cres-
cimento econômico um pouco 
maior projetado, a evolução 
das receitas”, explicou Felipe 
Salto, diretor-executivo do IFI. 

Segundo o relatório, o BNDES 
deve devolver ao Tesouro Na-
cional R$ 124,76 bilhões até o 
fi m do exercício de 2019.

Salto também citou a impor-
tância de se discutir e avançar 
no trâmite das PECs apresenta-
das pelo governo federal no iní-
cio de novembro. Ele se refere 
à chamada PEC do Novo Pacto 
Federativo, a da Emergência 
Fiscal e a dos Fundos Públicos. 
Para ele, os projetos precisam 
ser discutidos com profundi-
dade durante a tramitação, 
pois as propostas apresentam 
contradições (ABr).

De acordo com o Indicador 
Serasa Experian de Falências 
e Recuperações Judiciais, os 
pedidos de recuperação judi-
cial em outubro registraram 
crescimento de 16% com 
relação ao mesmo mês do ano 
anterior. Foram 124 solicita-
ções, ante 107 realizadas em 
2018. No comparativo com 
setembro o aumento foi de 
32%. Estas variações se devem 
às micro e pequenas empresas 
de Serviços.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
“em um cenário de alto desem-
prego, muitas pessoas abrem 
micro e pequenas empresas 
para gerar renda, o empreen-
dedorismo por necessidade, 
porém não conseguem manter 
o negócio sustentável. Pas-
sado um tempo, com dívidas 
acumuladas, muitos pedem 
a recuperação judicial para 
tentar salvar o negócio”.

Apesar da alta, o índice teve 

Muitos pedem a recuperação judicial para tentar

salvar o negócio.

Frustração com cessão 
onerosa fez dólar subir

A frustração com a entrada 
de dólares por meio do leilão da 
cessão onerosa levou à recente 
alta do dólar, segundo o presi-
dente do Banco Central, Roberto 
Campos Neto. Ele participou na 
terça-feira (19) de uma audiência 
pública na Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado. O leilão 
da cessão onerosa teve uma arre-
cadação de R$ 69,960 bilhões em 
bônus de assinatura. A previsão 
de arrecadação era de até R$ 
106,5 bilhões.

“Alguns agentes esperavam 
uma entrada de recursos maior”, 
disse Campos Neto, acrescen-
tando que muitos agentes de 
mercado se “posicionaram para 
capturar o dólar caindo com 
essa entrada”. Como isso não 
ocorreu, houve aumento do dó-
lar. “Mais recententemente, de 
fato, teve uma frustração com 
cessão onerosa por agentes que 
tinham se posicionado para esse 
movimento. Como não ocorreu, 
houve uma saída de dólares. Mas 
nós estamos monitorando isso de 
perto”, afi rmou.

Campos Neto disse ainda que 
a alta do dólar é global, além de 
produzir efeito no país dos ex-
portadores e importadores que 
“seguram o câmbio” ao deixar 
recursos no exterior. Outro fator, 
foi a decisão de empresas de 
antecipar pagamento de dívida 
no exterior para substituir por re-
cursos no Brasil. Esse movimento 
foi impulsionado pela Petrobras 
que deve continuar a fazer “pré-
-pagamentos”, afi rmou (ABr).

Se confi rmada a previsão, 
será um aumento de 
aproximadamente 10,5% 

em relação a 2018 (R$ 3,32 bi), 
o crescimento real das vendas 
em comparação com o mesmo 
período do ano passado deverá 
ser de 6,8%.

A Black Friday já é a quinta 
data mais importante para o 
setor, atrás de Natal, Dia das 
Mães, Dia das Crianças e Dia 
dos Pais.

O segmento de eletroeletrô-
nicos e utilidades domésticas 
deverá ser o principal destaque 
entre os ramos que já aderiram 
à data, com previsão de mo-
vimentação fi nanceira de R$ 
929,4 milhões. Em seguida, os 
volumes de receitas gerados 
pelos segmentos de hipermer-
cados e supermercados (R$ 
899,3 milhões) e de móveis e 
eletrodomésticos (R$ 845,5 
milhões).

Segundo o economista da 
CNC Fabio Bentes, um dos 
motivos para a crescente alta 
do faturamento da Black Friday 
é a tendência de aumento das 
vendas no comércio eletrônico, 

Ramo de eletroeletrônicos e utilidades domésticas é o que mais deve movimentar o comércio.
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CNC prevê maior faturamento 
da Black Friday em dez anos

De acordo com projeção da Confederação Nacional do Comércio (CNC), a Black Friday deste ano deverá 
movimentar R$ 3,67 bilhões e alcançar o maior faturamento em uma década

que tem se destacado em com-
paração com o varejo físico. “A 
facilidade de comparação de 
preços online, caracterizada 
pelo forte apelo às promo-
ções, evidencia a tendência 
de aumento expressivo do 
calendário do varejo, quando 
comparado às demais datas, 

especialmente nos espaços 
virtuais”.

Contudo, outros fatores têm 
possibilitado um ritmo mais for-
te das vendas neste fi m de ano, 
como a infl ação, que apresenta 
em 2019 a menor variação no 
acumulado em 12 meses até ou-
tubro (+2,54%) desde fevereiro 

de 1999 (+2,24%), bem como 
o comportamento da demanda 
por crédito. “O volume na con-
cessão real de crédito tomado 
livremente pelas famílias apre-
senta, de janeiro a setembro, 
a maior expansão em termos 
reais desde 2012”, destaca o 
economista (Gecom/CNC).

Pedidos de recuperação judicial 
cresceram 16% em outubro

uma queda de 2,1% no acumu-
lado de janeiro a outubro deste 
ano (1.154 pedidos), quando 
comparado com os mesmos 
dez meses de 2018 (1.179 
pedidos). Já as solicitações de 
falências cresceram 2,1% no 
comparativo entre outubro de 

2018 e 2019, chegando a 143 
no décimo mês deste ano. Este 
é o terceiro maior volume do 
ano, atrás de julho (171) e 
maio (163). O aumento na 
variação mensal, com relação 
a setembro/19, foi de 13,5% 
(AI/serasaexperian).

Senado estima redução do 
pico da dívida pública
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Desequilíbrio 
econômico e emocional
Dentre as criaturas, 

o ser humano é, sem 

dúvida, a de maior 

signifi cação por ser 

dotada de espírito e livre 

resolução

Deveria ser o grande 
zelador do planeta, res-
peitando a lei universal 

da preservação e adaptação. 
Mas ele se afastou das leis da 
natureza seguindo sua pró-
pria lei ditada por seu querer 
egocêntrico. Um dia vale a 
aplicação de pena ao conde-
nado em segunda instância; no 
outro, não vale mais. É o tal do 
casuísmo, isto é, prevalecem 
os interesses momentâneos. 

A sustentabilidade do plane-
ta requer a boa disposição dos 
seres humanos para que estes 
reconheçam e se adaptem 
às infl exíveis leis cósmicas. 
O desequilíbrio econômico, 
fi nanceiro, cambial e social 
domina o planeta. A economia 
está parada. As causas não são 
pesquisadas. Governantes e 
empresários permitiram que 
a produção fosse transferida 
para regiões de menores custos 
da mão de obra e de produção. 
Cada indivíduo tem que decidir 
os rumos da sua vida ouvindo o 
íntimo atentamente. Mas com a 
transferência das fábricas para 
a Ásia, o viver se modifi cou. 

Desigualdade, precarização, 
destruição da natureza e falta 
de educação avançam pelo 
mundo. Surgem insatisfações, 
descontentamento, reações 
inesperadas, agravadas por 
acontecimentos imprevistos 
que vão surgindo um após ou-
tro, levando à precarização da 
classe média do ocidente rico. 
Mesmo quando nos sentirmos 
prejudicados é preciso muita 
cautela na forma como vamos 
reagir, o que vamos pensar e 
falar porque muitas pessoas 
estão emocionalmente des-
controladas. 

Há muitos pensamentos 
de insatisfação, medo e ódio. 
Precisamos de força para não 
cair nessas armadilhas e agir 
com serenidade. Fala-se que 
foram criados dez trilhões de 
dólares pelo afrouxamento 
monetário, mas o mundo 
continua atolado em dívidas e 
com a produção estagnada. A 
globalização, iniciada nos anos 
1980, permitiu o surgimento de 
oportunidades para o acúmulo 
de dólares aproveitando as bre-
chas para avanço de produção 
massiva de manufaturas de 
menor custo para colocação no 
mercado externo, acarretando 
complicadas consequências 
econômicas e culturais. 

A pacata classe média se 
sente acossada com a perda 
de empregos, aumento da 
desigualdade e desarranjo 
ambiental. O Brasil tinha o 
grande futuro de vir a ser o 

país da sabedoria, da paz e 
da alegria. Mas, seguindo por 
caminhos funestos, entrou em 
decadência; grande parte da 
população não consegue ler e 
escrever. A corrupção tomou 
conta. Muitas manifestações 
artísticas se tornaram degra-
dantes. As novas gerações não 
receberam o preparo para a 
importância do trabalho. As 
drogas encontraram campo 
aberto, as adolescentes en-
gravidaram precocemente, 
enfraquecendo a prole e o país. 

Em 1989 houve grandes 
esperanças com a queda do 
muro de Berlin e vitória de 
Collor sobre Lula; mas logo o 
presidente eleito decepcionou 
o Brasil, sendo apenas mais um 
a manter o país nas sombras. 
A Alemanha está longe do que 
se esperava em 1989; o Brasil 
mais ainda. Soluções existem, 
mas há grande empenho em 
manter tudo como está para 
assegurar os privilégios dos 
que se alojaram no topo. As 
autoridades têm se manti-
do voltadas para interesses 
particulares em vez de pôr 
em prática o alvo nobre de 
aprimorar a espécie humana 
e as condições gerais de vida.

É fundamental para o Brasil 
o bom preparo para a vida, 
o que tem sido descuidado 
por todos os poderes desde a 
queda do Império. Fundamen-
tal é a preservação das áreas 
de mananciais, rios e mares. 
Crimes como os de Mariana 
e Brumadinho são varridos 
para debaixo do tapete. Por 
mais de meio século sofremos 
a sangria dos juros extorsivos 
e nada se fez. Matamos a in-
dústria e nada foi investigado. 
Para esperar melhor futuro há 
que se retornar à disciplina e 
responsabilidade, à ordem e 
progresso.

A humanidade se afastou 
do signifi cado da vida real e 
vive uma ilusão estruturada 
por conceitos criados pela 
mente materialista sem a 
participação da alma. O corpo 
necessita de alimentos para a 
sua sustentação, mas a alma 
também precisa ser alimenta-
da por nutrientes de natureza 
espiritual. No emaranhado de 
desafi os do século 21, terá de 
se manifestar aquilo que a hu-
manidade efetivamente quer. 

O anseio dos indivíduos de-
veria partir de seu íntimo, mas 
há muitas infl uências externas 
e ausência de visão clara do 
signifi cado da vida, isto é, falta 
o autoconhecimento como es-
pécie humana dotada de livre 
resolução. 

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre temas ligados à 

qualidade de vida. Coordena os sites 
(www.vidaeaprendizado.com.br) e 

(www.library.com.br).
E-mail: bicdutra@library.com.br;

Twitter: @bidutra7

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Ex-presidente do Paraguai, Horacio Cartes.

Integrantes da força-tarefa 
da Lava Jato no Rio de Janeiro 
afi rmaram na terça-feira (19) 
que o doleiro Dario Messer 
pediu ao então presidente do 
Paraguai, Horacio Cartes, US$ 
500 mil para pagar despesas ad-
vocatícias após a defl agração da 
Operação Câmbio, Desligo, em 
junho do ano passado. Cartes 
teria enviado o valor para Mes-
ser por meio de intermediários.

A 7ª Vara Federal Criminal 
do Rio decretou a prisão pre-
ventiva de Cartes, investigado 
na Operação Patrón, desdobra-
mento da Operação Câmbio, 
Desligo, por corrupção, lava-
gem de dinheiro e participação 
em organização criminosa, em 
esquema envolvendo Messer, 
também um dos alvos de prisão 
da operação defl agrada nesta 
terça-feira.

“Cópias de mensagens de 
WhatsApp atestaram o auxílio 
de autoridades paraguaias e 
outros cidadãos para Messer 
fi car foragido ora no Paraguai, 
ora no Brasil. Por esses dados 
constatou-se que a organização 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que vai 
levar para votação em plenário 
na próxima semana o pacote 
anticrime aprovado pelo 
grupo de trabalho que fi cou 
responsável por analisar dois 
textos sobre o assunto. Uma 
das propostas originais foi 
elaborada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do STF, e 
outra pelo ministro da Justiça, 
Sergio Moro.

“Estamos dando uma cola-
boração importante em um 
tema que afl ige tantos bra-
sileiros”, disse Maia. “Nossa 
intenção é poder votar o 
mérito na próxima semana. Se 
não houver consenso, vamos 
votar a urgência na próxima 
semana e o mérito na semana 
seguinte”, acrescentou ele, ao 
lembrar que o pacote anticri-
me original, apresentado por 
ele ao Congresso, começou a 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.
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O senador Fernando Collor 
(Pros-AL) afi rmou na terça-
-feira (19), que a situação 
atual exige de todos a união 
de esforços para evitar que 
o Brasil entre num colapso 
institucional. O alerta foi feito 
em pronunciamento no qual 
analisou a história recente do 
país, período em que foi pro-
tagonista depois de eleger-se 
presidente da República há 
exatos 30 anos, e de ter seu 
mandato cassado e seus direitos 
políticos suspensos.

“Posso afi rmar, com a expe-
riência que tive, que um dos 
maiores defeitos nos quais 
aqueles que presidem o país 
podem incorrer é não ouvir. 
É fazer ouvidos de mercador 
àqueles que podem transmi-
tir alguma coisa de positivo 

Senador Fernando Collor (Pros-AL).
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Senadores 
querem 
acelerar 

votação do 
Estatuto da 
Segurança 

Privada
A Comissão de Fiscaliza-

ção e Controle do Senado 
pretende fazer audiência 
pública ainda nesta semana 
para voltar a discutir o subs-
titutivo da Câmara que insti-
tui o Estatuto da Segurança 
Privada e da Segurança das 
Instituições Financeiras. Os 
requerimentos para a audi-
ência foram apresentados 
pelos senadores Izalci Lucas 
(PSDB-DF) e Major Olimpio 
(PSL-SP) e aprovados. Entre 
os convidados para o debate, 
estarão especialistas em eco-
nomia e segurança pública. 

A intenção dos parlamen-
tares é instruir a elaboração 
do parecer, que está sob 
responsabilidade do senador 
Randolfe Rodrigues (Rede-
-AP). O entendimento é para 
que a audiência seja feita na 
quinta-feira (21) e, logo em 
seguida, o texto seja aprova-
do na comissão e enviado ao 
Plenário, com requerimento 
de urgência para a votação. 
Segundo Major Olimpio, o 
ministro da Justiça, Sergio 
Moro, também se compro-
meteu em acelerar a avalia-
ção técnica para sanção ou 
eventuais vetos à matéria.

De autoria do ex-senador 
Marcelo Crivella, atual pre-
feito do Rio de Janeiro, a pro-
posta pretende disciplinar a 
necessidade de autorização 
prévia para funcionamento 
de empresas e a fi scalização, 
pela Polícia Federal, dos 
serviços de segurança pri-
vada e do plano de segu-
rança em dependências 
de instituições fi nanceiras. 
Além disso, o texto trata do 
funcionamento das escolas 
de formação; do uso de 
produtos controlados de uso 
restrito, armas de fogo e de 
menor potencial ofensivo, 
entre outros (Ag.Senado).

“Embora o principal 
risco com que se 
deparam os adqui-

rentes dessas criptomoedas 
pareça ser a volatilidade (os-
cilação) elevada dos valores 
em moedas soberanas (aquelas 
emitidas pelos países), sabe-
mos que não se limita a isso”, 
disse o deputado Glaustin 
Fokus (PSC-GO), que pediu 
a audiência.

Segundo ele, a emissão e 
comercialização de cripto-
moedas e de fi chas ou ativos 
digitais “traz várias ameaças 
no campo econômico em áreas 
como lavagem de dinheiro e 
ocultação de capitais, defesa A utilização de criptomoedas tem aumentado no mundo. 

Projeto em tramitação na 
Câmara define que a com-
postagem de restos humanos 
poderá ser realizada em todo 
o País, mediante determinadas 
condições e desde que com 
autorização prévia da fi scali-
zação ambiental e da vigilância 
sanitária. A técnica é utilizada 
para decomposição de material 
orgânico e resulta em fertilizan-
te natural.

A proposta está em trami-
tação na Câmara. “A ideia é 
aplicar esse processo no caso 
de restos humanos como mais 
uma opção digna de destinação 
dos restos mortais e ecologi-
camente mais adequada que a 
inumação (enterro) e a crema-
ção”, explica a autora, deputada 

Renata Abreu (Pode-SP), ao 
aditar que a medida pode ajudar 
diante da escassez de terrenos 
para construção e manutenção 
de cemitérios. 

Ela destaca que nos Estados 
Unidos, o estado de Washing-
ton foi o primeiro a autorizar a 
compostagem de restos huma-
nos. Para ela, a compostagem é 
uma forma de destinação fi nal 
ambientalmente adequada para 
resíduos sólidos de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde 
pública e à segurança e a mini-
mizar os impactos ambientais 
adversos. O projeto tramita 
em caráter conclusivo e será 
analisado pelas comissões de 
Seguridade Social; e de Cons-
tituição e Justiça (Ag.Câmara).
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Audiência debate riscos da 
adoção de criptomoedas no Brasil
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados debate, nesta quinta-feira (21), os 
riscos e consequências do aumento da adoção de criptomoedas, fi chas e ativos digitais no Brasil

do consumidor e regulação 
do sistema fi nanceiro e do 
mercado de capitais”.

Foram convidados: o presi-
dente da Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), Marcelo 
Santos Barbosa; o diretor-exe-
cutivo da Associação Brasileira 
de Criptoeconomia (ABCrip-
to), Safi ri Felix; o presidente da 
Associação Brasileira de Cripto-
moedas e  Blockchain (ABCB), 
Fernando de Magalhães Furlan; 
o coordenador de Estudos de 
Atividades Fiscais da Secretaria 
da Receita Federal, Rafael San-
tiago Lima; e representantes do 
Banco Central e do Ministério 
da Economia (Ag.Câmara).

Maia quer votação de pacote 
anticrime na próxima semana

ser elaborado em 2017, quando 
foi constituída uma comissão 
de juristas.

No conjunto de propostas 
está a previsão da Justiça 
abreviar o processamento de 
casos sobre crimes de menor 
potencial ofensivo, como o 
furto, por exemplo, para focar 

maior atuação no combate à 
criminalidade organizada. Do 
pacote anticrime apresentado 
por Moro, alguns pontos foram 
rejeitados como, por exemplo, 
a ampliação do excludente de 
ilicitude e a previsão de prisão 
após condenação em segunda 
instância (ABr).

Justiça decreta prisão de
ex-presidente do Paraguai

criminosa disponibilizou pelo 
menos US$ 2,5 milhões a Mes-
ser. As apurações revelaram 
que Cartes teria enviado US$ 
500 mil para o doleiro, a quem 
se referiu como “hermano de 
alma”, após sua fuga para o país 
que ele governava até agosto 
do ano passado”, informa nota 
do MPF.

O ex-presidente paraguaio e 
atual senador é um dos nove 
procurados fora do Brasil 

da Operação Patrón. Dos 20 
mandados de prisão expedidos, 
oito de prisão preventiva e três 
de prisão temporária foram 
cumpridos. “A participação 
do ex-presidente do Paraguai 
está bastante clara. No mínimo, 
como alguém que fi nanciou 
uma organização criminosa em 
determinado momento”, disse, 
em entrevista coletiva, o pro-
curador regional da República, 
José Augusto Vagos (ABr).

Collor: é preciso união para evitar
‘colapso institucional’

infl ação e modernizar a eco-
nomia do país. E isso, segundo 
ele, contrariou interesses, jus-
tamente num cenário político 
adverso, em que não contava 
com o apoio do Congresso e 
da imprensa. 

Revelou ainda que, em julho 
de 1992, pouco antes da aber-
tura do processo de impeach-
ment, os três ministros milita-
res do governo disseram que as 
Forças Armadas estavam pron-
tas para a defesa da legalidade. 
Collor disse que prontamente 
agradeceu a preocupação, mas 
afi rmou que não estava disposto 
a nada que fugisse do que previa 
a Constituição. Ele lembrou aos 
militares que se tratava de um 
processo político, o que exigia, 
portanto, uma solução política 
(Ag.Senado).

para que faça-se com que o 
governante pondere, absor-
va, rejeite, mas que, enfi m, 
pondere, que dê atenção, que 

dê consideração”, disse, ao 
lembrar que, durante o seu 
mandato, imprimiu reformas 
importantes para controlar a 

Proposta autoriza a 
compostagem

de restos humanos
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões 
neste jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue 

para (11) 3043-4171

Dom Quixote, de Miguel 

de Cervantes, diz que 

“um dos efeitos do 

medo é obscurecer os 

sentidos, e fazer com 

que as coisas pareçam 

ser diferentes do que 

realmente são”.

No entanto, pode-se 
concluir pelo próprio 
episódio do livro, que 

o excesso de certeza tem o 
mesmo efeito. Afi nal, Dom Qui-
xote dizia que o medo impedia 
Sancho Pança de enxergar o 
exército inimigo, enquanto o 
servo via que, pelo contrário, 
era a certeza do mestre que o 
impelia a atacar insensatamen-
te carneiros e ovelhas.

O mito da “explosão popu-
lacional” sobreviveu ao século 
XX e permanece fi rmemente 
alicerçado nestes dois baluar-
tes: o medo e a certeza. A divul-
gação da publicação da ONU, 
“Perspectivas Mundiais de 
População 2019: Destaques”, é 
insistente: o mundo terá quase 
10 bilhões de pessoas em 2050. 
Essa projeção de que um exér-
cito humano congestionará o 
mundo, continuará a espalhar 
a insegurança. 

Gera-se um medo (e uma 
certeza) que ofuscam grave-
mente a percepção do resto 
do documento. A saber: desde 
2010 já são 27 os países ou 
áreas que perderam popula-
ção, em vez de crescer, e até 
2050 a estimativa é de que 
55 países conviverão com o 
decrescimento demográfi co. 
Sobre o Brasil, os gráficos 
apontam que, pouco depois do 
ano 2000, o país caiu abaixo da 
linha de 2,1 fi lhos por mulher. 

Isso quer dizer que a taxa 
populacional não permanece-
rá estável, pois não existem 
nascimentos sufi cientes para 
que a população continue 
inalterada. Aqui, portanto, 
e em outros 54 países pelo 
menos, o “exército” de gente 
não passará de uma miragem 
provocada pelos “carneiros e 
ovelhas” das projeções. Esse 
“inverno demográfi co”, como 
nomeou o Papa Francisco, foi 
também gerado por um medo 
e uma certeza. 

O medo/certeza de se perder 
um certo bem-estar social ao se 
abrir para a geração de fi lhos, 
“pois é necessário comprar 
uma casa, fazer uma viagem, 
estou bem assim” exemplifi cou 
tão coloquialmente o Papa em 
sua viagem a Moçambique. 

Sim, ter um fi lho, é assumir 
vários riscos. Mas, ter mais de 
dois (os 2,1 dos demógrafos) 
é certamente, pavorosamente, 
impensável. 

Como vimos, a certeza, as-
sim como o pavor, fazem ver 
coisas que não existem ou, se 
existem, não são bem como 
aparentam ser. No entanto, um 
é o engano gerado pelo exagero 
dos sentidos. Outro, comple-
tamente diferente, é aquele 
racionalmente e deliberada-
mente provocado. Quando se 
travestem carneiros e ovelhas 
como invencíveis guerreiros, 
escolhe-se provocar o medo e 
incutir falsas certezas. 

Um estudo de “Crescimento 
Populacional Zero: a meta e os 
meios”, publicado em 1973 por 
Kingsley Davis, antecedido de 
seu artigo na revista Science de 
1967, “Política Populacional: 
os programas atuais terão 
sucesso?”, revela direciona-
mentos (meios) bem claros 
para se provocar o declínio da 
população (meta).

Entram em cena, como 
meios, a luta exaustiva até a 
liberação do aborto, a criação 
da percepção de que um maior 
número de fi lhos é prejudicial 
para a mulher e para os pró-
prios fi lhos; a modifi cação na 
estrutura familiar rompendo a 
percepção da complementari-
dade homem-mulher; o com-
pelir as mulheres cada vez mais 
para o mercado de trabalho, 
afastando-as do desejo do ma-
trimônio e da geração de fi lhos; 
o adiamento do casamento 
para além da idade fértil das 
mulheres por motivos econô-
micos; e o promover maiores 
recompensas fi nanceiras para 
pessoas solteiras e sem fi lhos.

Mais de 45 anos depois, as 
propostas de Davis, aparente-
mente impraticáveis na socie-
dade da época, são atuais como 
o Dom Quixote de Cervantes. 
Os números dos sucessivos 
relatórios da ONU e a aguçada 
percepção do Papa Francisco 
revelam, no entanto, que não 
são carneiros e ovelhas que 
estão no campo. 

Um exército se levantou. E, 
se a conquista está consolida-
da, o que virá depois?

(*) - É colaborador da Fundação 
João Paulo II e colunista do Canal 
Formação, no Portal: cancaonova.

com.

Decrescimento 
Demográfi co, um 

objetivo conquistado?
Flávio Crepaldi (*)
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 26/11/2019 às 08h50/2º Público Leilão: 28/11/2019 às 12h00

ALEXANDRE TRAVASSOS

BANCO INTER S/A

1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 596.384,19 (Quinhentos e 
Noventa e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Quatro Reais e Dezenove Centavos); 2º leilão: R$ 472.250,41 
(Quatrocentos e Setenta e Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Quarenta e Um Centavos),

ad corpus

SERGIO LUIZ MASSAFERA, 
THAIS MULLER MASSAFERA, 

CTRENS - Companhia de Manutenção
CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 11 de Novembro de 2019
I - Data, Horário e Local: Em 11 de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP:
04533-010, São Paulo/SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 
da Lei das Sociedades por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme
Livro de Presença de Acionistas. III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no §4º
do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Composição da Mesa: Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugenia Marenco
Rocha - Secretário. V - Ordem do Dia: 1) Aprovar o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio “JSCP”, referentes ao período de
abril a junho de 2019 e julho a setembro de 2019, em valores líquidos, isto é, descontados os impostos devidos pelos acionistas;
e 2) Distribuição de Dividendos pela CTRENS referentes ao exercício de 2016. VI - Deliberações: Foi aprovado, por unanimidade,
o pagamento, proporcionalmente à participação societária de cada um dos acionistas 1) dos Juros sobre Capital Próprio “JSCP”, 
referente ao período de abril a junho de 2019, no valor de R$ 7.004.648,48 (sete milhões, quatro mil, seiscentos e quarenta e oito
reais e quarenta e oito centavos), e referentes ao período de julho a setembro de 2019, no valor de R$ 6.730.935,24 (seis milhões, 
setecentos e trinta mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos), conforme demonstrativo anexo; 2) de Dividen-
dos relativos aos lucros acumulados no exercício de 2016 totalizando o montante de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), 
respeitados, em todos os casos, os requisitos previstos no Contrato de Financiamento Mediante Abertura de Crédito nº 11.2.0070.1
celebrado junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES. VII - Encerramento e Lavratura de Ata: Nada
mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme vai assinada
por todos os presentes. São Paulo, 11 de novembro de 2019. Mesa: Sr. Alessandre Edo Toso - Presidente; Sra. Maria Eugenia
Marenco Rocha - Secretário. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Alessandre Edo Toso - Presidente; 
Maria Eugenia Marenco Rocha - Secretário. JUCESP nº 597.618/19-7 em 14/11/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
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QUINTA-FEIRA, 21 DE NOVEMBRO DE 2019

RECEBER ADICIONAL PROPORCIONAL
Funcionário que trabalho em área de risco de periculosidade somente 
02 ou 03 dias da semana, deve receber o adicional integral? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO PARA O FUNCIONÁRIO APRESENTAR O ATESTADO 
PARA A EMPRESA?

A legislação não estabelece um prazo legal. A empresa deverá estabele-
cer um meio de entrega em prazo por ela determinado em regulamento 
interno visando o pagamento dele, bem como o cumprimento das 
obrigações (eSocial, folha de pagamento ou SEFIP) no prazo legal.

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTAGIÁRIO
Empresa pretende rescindir contrato de estagiário, qual os encargos, 
entretanto completou 01 ano, sem férias, podemos indenizar, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRAS PARA CÁLCULO DA APOSENTADORIA
Quais são a regras utilizadas para o cálculo da aposentadoria, quais 
períodos de contribuição são considerados no cálculo do benefício? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS QUE NÃO PAGARAM O SINDICATO, ESTÃO DESOBRIGA-
DAS A CONCEDER AOS FUNCIONÁRIOS O REAJUSTE DE SALÁRIO?  

Informamos que a falta de contribuição sindical por parte do emprega-
dor, não o exime da obrigatoriedade do pagamento de reajuste salarial 
previsto em acordo ou convenção coletiva.

INÍCIO DAS FÉRIAS
O início das férias não poderá ocorrer nos dois dias que antecedem 
a feriados ou dia do repouso semanal, caso da empresa compense o 
sábado no decorrer da semana, as férias podem iniciar na quinta-feira? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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Entre os principais mo-
tivos apontados está a 
instabilidade política 

da América Latina, que vem 
contaminando os mercados da 
região. Além disso, existe um 
fl uxo sazonal de divisas para o 
exterior no mês de novembro, 
o que acaba por desvalorizar o 
real frente ao dólar. 

Pedro Paulo Silveira, Econo-
mista-Chefe da Nova Futura, 
aponta que motivos são tanto 
internos quanto externos. “O 
aumento da percepção de 
risco da América Latina e a 
indefi nição do calendário das 
reformas fi zeram o dólar bater 
o recorde de cotação nominal 
em relação ao real”, explica. 
Para Daniela Casabona, Só-
cia-Diretora da FB Wealth: 
“Seria um pouco de todas as 
coisas que vem impactando no 
câmbio, como fl uxo negativo, 
incertezas no governo e as 
grandes crises que estão ocor-
rendo na América Latina, além 

O que levou o dólar a bater 
seu próprio recorde histórico
EO dólar fechou a R$ 4,207 na última segunda-feira (18), estabelecendo um novo recorde histórico nominal.

Entre os motivos da alta do dólar está a instabilidade 

política da América Latina.

do medo de uma estagnação 
nas reformas do país”, afi rma.

Jefferson Laatus, Estrate-
gista-Chefe do Grupo Laatus, 
explica que essa alta é uma 
resposta do mercado ao cená-
rio instável. “Se medidas não 
forem tomadas a tendência 
é o dólar continuar nesse 
patamar, jogando por terra 
todos os estímulos que o Brasil 
tem dado para a retomada 
econômica”, diz. Fernando 
Bergallo, Diretor de Câmbio 
da FB Capital, ressalta que 
o ambiente de insegurança 
política afasta investidores. 
“Estamos vivendo uma crise 
de confi ança, não só em re-
lação ao Brasil, mas em toda 
a América Latina. Na Bolívia, 
Chile, Argentina e Brasil 
temos insegurança jurídica, 
crise política, crise econômica 
o que acaba contaminando o 
ambiente”. 

Bergallo conta que novem-
bro é sempre um mês de alta, 

por ser o período do ano em 
que empresas multinacionais 
enviam seus resultados para o 
exterior. “Nós também temos 
um fl uxo sazonal, sempre nes-
sa época do ano, de empresas 
mandando dividendos e lucros 

pro exterior. Então, natural-
mente, temos uma desvalori-
zação do real nesse período 
e, somado tudo isso, tivemos 
essa máxima histórica do dólar 
em relação ao real”, fi naliza 
(Fonte: Gueratto Press).
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Quando uma criança nasce 
prematura e abaixo do peso, o 
bebê é levado imediatamente 
para a incubadora. Até quatro 
décadas atrás, esse recém-
nascido tinha que fi car isolado 
da mãe porque os médicos 
temiam principalmente o risco 
de infecções. Criado em 1979, 
em Bogotá, na Colômbia, o 
Método Canguru tira os bebês 
desse isolamento e estabelece 
o protagonismo materno no 
tratamento neonatal.

Os bebês são colocados em 
posição vertical no colo da mãe 
ou do pai, amparados por um 
tecido, como se fossem fi lhotes 
de canguru e podem fi car ali por 
horas. Não é que as incubadoras 
passem a ser substituídas, mas 
essa tecnologia humanizada 
funciona como um complemen-
to importante no tratamento.

“O que fi zemos foi permitir 

A poluição do ar em Sydney, 
a maior cidade da Austrália 
com mais de cinco milhões de 
habitantes, está entre as 20 
piores do mundo por conta 
de incêndios no leste do país. 
“Sydney, também conhecida 
como Big Smoke (nome dado 
na Austrália às grandes cidades) 
faz jus à alcunha. A fumaça dos 
incêndios desaparece ao longo 
do dia, mas aumenta à noite. 
Há um alerta de má qualidade 
do ar”, informaram os serviços 
de meteorologia.

No portal AirVisual, que mede 
a qualidade do ar em todo o 
mundo, Sydney ocupa hoje a 
17ª posição, duas abaixo da 
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Prática que ajuda a salvar bebês 
prematuros completa 40 anos

Método Canguru é adotado no Brasil por cerca de 200 unidades do SUS.

regularização da temperatura 
do bebê – por causa do calor do 
colo dos pais – e ganho de peso. 
“Todas as pesquisas realizadas 
demonstram que os bebês que 
utilizam o método mamam por 
mais tempo exclusivamente no 
peito, e a mãe tem facilidade 
maior para amamentar,” res-
salta a pediatra neonatologista 
e consultora do Ministério da 
Saúde Zeni Lamy. 

No Brasil, o Método Canguru 
é adotado há 20 anos e hoje é 
utilizado por 200 unidades do 
SUS. A mãe fi ca em um leito 
próximo ao do bebê e pode fi car 
com a criança no colo quanto 
tempo quiser. No mundo, a 
metodologia está presente 
em cinco continentes e é uma 
ferramenta para ajudar os 20 
milhões de bebês prematuros 
que nascem todos os anos (TV 
Brasil/ABr).

que as mães entrassem em 
todos os serviços de recém-nas-
cidos, assim o bebê fi cava com 
a pessoa mais importante para 
ele”, afi rma Hector Martinez, 
pediatra e criador do Método 

Canguru. Ele ressalta que a 
presença da mãe é fundamen-
tal para o desenvolvimento do 
bebê.  

Além do vínculo afetivo, os 
benefícios da prática incluem 

Incêndios agravam poluição do ar em Sydney, na Austrália
cidade chinesa de Xangai, num 
ranking liderado por Daca, em 
Bangladesh. Dados do governo 
de Nova Gales do Sul, cuja ca-
pital é Sydney, mostram que a 
qualidade do ar “é pobre”. A 
fumaça ao amanhecer é con-
sequência dos incêndios das 
montanhas Gosper, a cerca de 
300 km a noroeste da cidade. 
O fogo já queimou 850 km² de 
terra.

O impacto da fumaça, que 
também afeta as cidades de 
Wollongongong e Newcastle, 
deverá ser agravado pelo calor 
intenso esperado para os próxi-
mos dois dias na costa leste da 
Austrália e que difi culta há duas 

A poluição do ar em Sydney está entre as 20 piores do mundo 

por conta de incêndios no leste do país.

semanas o combate às chamas 
por mais de 1.300 bombeiros. 
A temporada de incêndios na 
Austrália varia de acordo com a 

área e as condições meteoroló-
gicas, embora sejam geralmente 
registados entre os meses de 
dezembro e março (RTP/ABr).

A
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SAUma em cada seis crianças e 
adolescentes na Itália vive em 
situação de pobreza, de acordo 
com um relatório divulgado 
pela Organização para a Coo-
peração e o Desenvolvimento 
Econômico (OCDE). O estu-
do “Mudar as possibilidades 
para as crianças vulneráveis: 
construir oportunidades e re-
siliência” mostra que o índice 
está acima da média dos países 
analisados pela OCDE, que é 
de um menor de idade pobre 
a cada sete.

De 40 nações analisadas, a 

Uma em cada 6 crianças na Itália vive na pobreza
de crianças pobres é a Dina-
marca, com 2,9%. As nações 
nórdicas dominam o “top 10”, 
com Finlândia (3,3%), em 
segundo; Islândia (5,8%), em 
terceiro; Noruega (7,7%), em 
quinto; e Suécia (8,9%), em 
sétimo. Os outros países entre 
os 10 melhores são: Eslovênia 
(7,1%), em quarto; República 
Tcheca (8,5%), em sexto; Po-
lônia (9,3%), em oitavo; Suíça 
(9,5%), em nono; e Estônia 
(9,6%), em 10º. A média das 
nações analisadas é de 13,2% 
(ANSA).

China lidera o ranking de po-
breza entre as crianças e ado-
lescentes, com um percentual 
de 33,1%. Em seguida apare-
cem África do Sul (32%), Brasil 
(30,1%), Turquia (25,3%) e 
Índia (23,6%). A relação dos 
10 piores ainda inclui Israel 
(23,2%), Espanha (22%), 
Chile (21,1%), Estados Unidos 
(20,9%) e México (19,8%). A 
Itália aparece na 13ª posição, 
com um índice de 17,3%, atrás 
de Lituânia (17,7%) e Grécia 
(17,6%).

O país com menor percentual 
Crianças em um abrigo para 

menores na Itália.
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Especial

#tenhacicatrizes

Pérsio Alberto Mandel

Um bate papo com o Gênio

Leonardo da Vinci

Pérsio Alberto Mandel (*)

No Museu da Imagem e do Som (MIS) de 
São Paulo, foi inaugurada a exposição “Le-

onardo da Vinci 500 anos de um gênio” 

( http://bit.ly/mis_davinci ),  e recomendo que 
você, caro leitor, vá experimentar.

Estudiosos classifi cam Leonardo da Vinci, 
como Gênio dos Génios, já que ele foi multifa-
cetário, pintor, arquiteto, desenhista, inventor, 
escultor e inovador dentre as mais reconhecidas 
e estudadas competências.

Perguntei a mim mesmo, durante minha visita: 
se tivesse a oportunidade de bater um papo com 
ele e com você, caro leitor, como este bate papo 
aconteceria.

Tomo como referência algumas citações do 
Leonardo da Vinci:

(Leonardo da Vinci - LDV) Existem três 

tipos de pessoas: as que veem, as que veem 

quando alguém mostra e as que não veem.

(Pérsio Alberto Mandel - PAM) Reitero o convi-
te para que você vá à exposição. A citação acima 
remete às OPORTUNIDADES que aparecem em 
nossa vida. Algumas delas vemos claramente e 
a partir delas, geramos resultados favoráveis. 
Outras só percebemos quando outras pessoas 
nos avisam. Certamente todos nós já perdemos 
algumas oportunidades e nem percebemos. 
Nossa vida pode ser representada também pelas 
oportunidades que aparecem. Em relação aos 
concorrentes, o que podemos fazer é perceber 
as oportunidades antes deles.  

(Leitor) Qual a sua refl exão sobre a citação 
do Leonardo da Vinci? (em qual das categorias 
você se identifi ca?).

(LDV) O tempo permanece longo o sufi ciente 
para quem o aproveita.

(PAM) O único recurso que não se recupera é 
o tempo. Devemos ser efi cazes e tornar o tempo 
nosso aliado. O tempo é escasso e caro para ser 
desperdiçado. 

(Leitor) Qual a sua refl exão sobre a citação 
do Leonardo da Vinci? (como você prioriza o 
seu tempo?).

(LDV) Aprender nunca esgota a mente.

(PAM) O ditado popular diz que a melhor 
escola é a vida, e que só não aprende aquele 
que já morreu. A grande fonte de inspiração do 
Leonardo da Vinci era a natureza. Leonardo da 
Vinci era um eterno curioso e muito irrequieto. 
Ele foi muito criativo e inspirador neste aspecto. 
As pessoas curiosas estão sempre em busca de 
novos conhecimentos. A tecnologia disponível 
nos assegura muito mais fontes de conhecimento 
do que há 500 anos. Depende da nossa força de 
vontade de buscar sempre conhecer mais.

(Leitor) Qual a sua refl exão sobre a citação 
do Leonardo da Vinci? (você tem recordação da 
última situação que você teve curiosidade de 
aprender mais sobre aquele assunto?).

(LDV) O prazer mais nobre é a alegria 

do entendimento.

(PAM) Não existem motivos pelos quais as pes-
soas não possam entender das coisas. Sou bacharel 
em Química, e a Química me ensinou que não 

devemos aceitar as coisas sem entendê-las, nem 
simplesmente decorar. Quanto mais entendemos 
das coisas, mais temos vontade de saber mais. 

(Leitor) Quantas vezes, caro leitor, você já se 
surpreendeu com o entendimento das coisas, e 
eu que nem sabia do quanto sabia!!!

LDV) Fico impressionado com a urgência 

do fazer. O saber não é sufi ciente; devemos 

aplicá-lo. Ter a disposição não é sufi ciente; 

devemos fazê-lo.

(PAM) O saber é importante, mas não ganha 
mais o jogo sozinho. Nos tempos atuais, com 
o advento da tecnologia da informação, as 
informações estão disponíveis a um toque nos 
computadores e smartphones. O diferencial nos 
tempos da Indústria 4.0 é a atitude de fazer as 
coisas. Pessoas que não inovarem e empreen-
derem estarão fora do mercado de trabalho. 

(Leitor) Pense bem, caro leitor, quantas vezes 
você obteve sucesso pelo saber e em quantas 
ocasiões os resultados vieram por saber+fazer.

(LDV) Já há muito tempo, atentei para o 

fato de que pessoas de grandes realizações 

raramente relaxam e deixam as coisas 

acontecerem para elas. Elas correm atrás 

e fazem acontecer.

(PAM) Existe uma música brasileira (Para não 
dizer que não falei das fl ores – Geraldo Vandré), 
que diz “Quem sabe faz a hora, não espera 
acontecer”. Leonardo da Vinci é considerado 
gênio pelo que fez. 

(Leitor) Você concorda com a procrastinação, 
caro leitor?

Proponho que os leitores refl itam sobre o 
que já fi zeram e estão fazendo para um mundo 
mais social e sustentável.

Vamos em frente, pois as oportunidades estão 
aí e o tempo tem que ser otimizado.

Você tem o meu apoio. 
Sucesso!!!
Se quiserem compartilhar suas refl exões, ou 

seguir o bate papo, estou à disposição (persio@
akia.com.br) 

 (*) Membro da iniciativa Empreendedores Compulsivos, 
Químico (UNICAMP), pós-graduação em Administração 
de Empresas (FGV). Sócio da AKIA Assessoria Empre-

sarial LTDA. com foco em Inovação Estratégica. Coautor 
do livro “Organizações Inovadoras do Setor Financeiro”. 

Organizador do livro “Aqui tem Inovação”. Professor 
convidado no Curso Gestão da Inovação na UFABC.

Doenças infecciosas, enchentes, 
incêndios fl orestais e escassez de 
alimentos pintam futuro sombrio 
para uma criança nascida hoje, caso 
o ritmo de emissão de carbono 
continue nos níveis atuais

Matheus Souza/Jornal da USP

Ninguém mais duvida que as mudanças climáticas 
trazem consequências catastrófi cas para o meio 
ambiente. Agora, um estudo elaborado por 120 es-

pecialistas de diferentes países estima quais são os efeitos 
dessas mudanças para a saúde dos seres humanos, e mostra 
que um grupo é especialmente atingido: as crianças.

Publicado na revista científi ca The Lancet, o relatório 
Countdown on Health and Climate Change 2019 (Contagem 
Regressiva sobre Saúde e Mudanças Climáticas) aponta que 
uma criança nascida hoje terá prejuízos ao longo de toda a 
vida caso o ritmo de emissão de carbono continue nos níveis 
atuais. Com sistema imunológico ainda em desenvolvimento, 
elas são mais vulneráveis aos impactos. 

O estudo também teve colaboração de brasileiros. Da 
USP, são coautores o professor Paulo Saldiva, da FMUSP, e 
Carlos Nobre, presidente do Painel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas e pesquisador do IEA da USP.

Além do relatório geral, o estudo também levantou dados 
específi cos de alguns países, de acordo com o impacto para 
cada região. No caso do Brasil, por exemplo, as mudanças cli-
máticas tornam o ambiente mais propício para a proliferação 
da dengue e de outras doenças infecciosas, que afetam mais 
as crianças. Desde os anos 1950, os mosquitos têm aumen-
tada em 11% sua capacidade de transmitir dengue no País.

Outro efeito diz respeito à alimentação. Com a elevação 
da temperatura média do planeta, a produção agrícola é 

Pior que nossos pais: mudanças climáticas 
já afetam a saúde das novas gerações

diretamente atingida. No Brasil, o potencial médio de pro-
dutividade da soja caiu mais de 6% desde a década de 60. 
Dessa forma, os bebês estarão mais vulneráveis ao aumento 
do preço dos alimentos e à desnutrição .

Durante a adolescência, o impacto da poluição do ar 
piorará. O fornecimento de energia derivada do carvão 
triplicou no Brasil nos últimos 40 anos e os níveis perigosos 
de poluição atmosférica ao ar livre contribuíram para 24 
mil mortes prematuras em 2016.

Eventos climáticos extremos, como enchentes e tufões, 
se intensifi carão na idade adulta de quem nasce hoje. No 
Brasil, 1,6 milhão de pessoas foram expostas a incêndios 
fl orestais desde 2001/2004, e em todo o mundo houve 

um aumento recorde de 
220 milhões de pessoas 
acima de 65 anos expostas 
a ondas de calor em 2018 
em comparação com o ano 
2000. Em relação a 2017, a 
alta foi de 63 milhões.

Para que uma criança 
nascida hoje cresça em 
um mundo que atingirá 
emissões zero até seu 31º 
aniversário, em 2050, é 
preciso seguir as diretri-
zes do Acordo de Paris e 
limitar o aquecimento a um 
nível bem abaixo de 2°C. 
Na avaliação dos autores, 
só isso pode garantir um 
futuro mais saudável para 
as próximas gerações.

O que é mais sustentável também é mais 
saudável

Para o professor Saldiva, o relatório é importante por-
que destaca as consequências diretas para o ser humano, 
chamando maior atenção da sociedade e das lideranças 
políticas para a necessidade de políticas ambientais mais 
efetivas. “É possível divergir do ponto de vista político e 
econômico, mas existem poucos argumentos para se con-
trapor à saúde”, coloca.

Conforme ele explica, existe uma diferença entre Gases 
de Efeito Estufa (GEE), como metano e gás carbônico, e 
os chamados poluentes locais, como monóxido de carbo-
no, fuligem, hidrocarbonetos e outros. Os GEE têm baixa 
toxicidade local, mas longa permanência na atmosfera, e 
por isso infl uenciam no aquecimento global. Já os poluentes 
locais têm curta permanência na atmosfera, mas causam 
efeitos diretos à saúde.

A questão central, aponta Saldiva, é que tanto os GEE 
quanto os poluentes locais têm a mesma origem de emissão. 
Um dos principais argumentos levantados para barrar a ado-
ção de políticas que combatam as mudanças climáticas é o 
ônus fi nanceiro que elas trazem, porém, quando estimados 
o custos dos problemas de saúde causados pela poluição, 
fi ca evidente que a economia também seria benefi ciada por 
políticas favoráveis ao meio ambiente.

“Os benefícios da redução dos poluentes locais são ime-
diatos e ao mesmo combatem o aquecimento global. Ou 
seja, o que é mais sustentável também é mais saudável”, 
diz o professor. Dentre as principais recomendações feitas 
no estudo estão o investimento em transporte público de 
baixa emissão de carbono, migração para fontes de energia 
sustentáveis e uso de biocombustível, recomposição das 
áreas verdes no espaço urbano e, sobretudo, o comprome-
timento com as metas fi rmadas no Acordo de Paris.

Concentrada nas grandes cidades, a poluição local é um dos fatores ambientais mais prejudiciais à saúde humana.

Marcos Santos/USP Imagens

Com sistema imunológico ainda em desenvolvimento, crianças podem 
adquirir problemas de saúde que as acompanharão até a vida adulta.
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Cada uni-
dade em
uma enu-
meração

Capital 
de Ban-
gladesh

Estado
cuja capital
é Palmas

(sigla) 
Arquivo

criado pelo
Access

(Inform.)

(?)-hista-
mínico:
combate 
a alergia

O vilão,
pela índole
Esquentar

muito

Espionar

Adaga e
pistola

Atreve-se

Sabor
comum de
mousses

Assuntos
(p. ext.)
Atração
do leilão

Porção (fig.)
Flor-sím-
bolo da
Holanda

Tocada
(a buzina)

Navios
piratas 

Página
(abrev.)
Meu, em
italiano

Ice Cube,
rapper

Canal de
TV paulista

Bumba meu
(?), dança
"Erva", em
"caatinga"

Musa, 
em inglês

Nome
comum a
diversas
espécies
de peixes
pequenos

Badala 
as horas
Gravação
da cena

Rasgar,  
em inglês
(?) feio:
palavrão

Proteção
de carros

Local
boêmio

Hobby 
do intelectual

Equipamento usado
por black blocs em

protestos

(?) Moreira: cantor
de "Preta Pretinha"

Título do Corinthians
em 2018 (fut.)

"Campo"
do pingue-

pongue

Ora (?):
expressão
típica de
Portugal

(?)-mari-
nha: animal
protegido
pelo Pro-
jeto Tamar

3/mio — rip. 4/daca — muse — omar. 6/mucosa. 10/coagulante. 11/base de dados.
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No último dia 05, a Receita Federal, em 

conjunto com a Policia Federal, defl agrou 

a Operação Saldo Negativo, cujas  

investigações se aprofundaram a partir de 

auditorias realizadas pela Receita Federal, 

que identifi cou “empresas de consultoria 

tributária” que apresentavam declarações de 

créditos e débitos (DCTFs), de compensações 

(PER/Dcomp), de Simples Nacional (PGDAS) 

e também previdenciárias (GFIP) com 

créditos fi ctícios ou de terceiros (também 

chamados de falsos créditos).

A partir de tal identifi cação, as fi scalizações tri-
butárias e a investigação criminal vêm sendo 
realizadas concomitantemente.  Ao todo foram 

expedidos 30 Mandados de Busca e Apreensão e 25 
Mandados de Prisões pela 1ª Vara Federal de Floria-
nópolis por 41 auditores-fi scais e analistas-tributários 
e 140 policiais federais em escritórios de consultoria 
tributária e nas residências dos operadores da fraude 
localizados nos estados de Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo e Distrito Federal. O objetivo da organização 
criminosa era embolsar a maior parte do valor dos 
tributos devidos pelo empresariado, enquanto lesava 
a Administração Tributária Federal.

Eduardo Moisés

Operação Saldo Negativo

Conforme apurado, para quitar um débito de R$ 
100 mil, as empresas adquiriam suposto crédito de 
igual valor, pagando ao fraudador o valor de R$ 70 
mil. Ao adquirirem os falsos créditos com deságio, 
os contribuintes imaginavam obter vantagem de R$ 
30 mil, porém, além do valor pago aos fraudadores 
continuam com a dívida integral junto ao Fisco.

Os valores utilizados indevidamente para com-
pensar/suspender tributos federais superam o 
alarmante montante de  R$ 2,3 bilhões, sendo que 
desse total, R$ 1 bilhão se refere a falsos créditos 
enviados para uso futuro.

O esquema fraudulento envolveu mais de 3.500 
empresas distribuídas por quase 600 municípios 
de todo o país, sendo que os contribuintes que 
se utilizaram dos falsos créditos terão suas dí-
vidas reativadas e ainda estão sujeitos a auto de 
infração com multas de até 225% sobre o débito 
compensado. 

As empresas lesadas de boa-fé poderão buscar 
reparação dos danos na esfera judicial contra os 
fraudadores.

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

São Paulo, quarta e quinta-feira, 20 e 21 de novembro de 2019

www.netjen.com.br
Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br

T : 3043-4171 / 3106-4171

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: IVANILSON DANTAS DE LIMA, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Alagoa Grande, PB, data-nascimento: 13/08/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Arnaldo de Lima e de Irenilda Dantas de Lima. A pretendente: 
BARBARA BRITES DOS REIS, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Dimas Wagner dos Reis e de Valéria Brites.

O pretendente: ERINALDO PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: encarregado de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jussari, BA, data-nascimento: 26/08/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Felix Pereira e de Nilza Pereira dos Santos. 
A pretendente: ANA APARECIDA DA COSTA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Elias da Costa e de Maria de Lourdes Vieira.

O pretendente: MATHEUS LYON DA SILVA GOULARTE MAIA GARCIA, profi ssão: técnico 
ADSL, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fausto Maia Garcia e de Simone Goularte. 
A pretendente: THALIA GARCIA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/05/1998, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Dorival Angelo dos Santos e de Telma Garcia Pires.

O pretendente: DIEGO DA SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/05/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Vlademir Soares de Oliveira e de Tânia Aparecida da Silva de Oliveira. 
A pretendente: EVELLYN PEREIRA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/12/1989, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Erivaldo Cordeiro de Oliveira e de Tania Maria Pereira.

O pretendente: ANDERSON MARQUES DOS SANTOS, profi ssão: assistente de ouvidoria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 10/02/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Marques dos Santos e de Sonia Margarida 
Pinheiro dos Santos. A pretendente: JESSICA VIRIATO DO NASCIMENTO, profi ssão: 
analista de relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 11/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ismael Santos do 
Nascimento e de Julia Olivia Viriato do Nascimento.

O pretendente: BRUNO MARQUES SANTANA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Sergio Santos Santana e de Maria Auxiliadora Marques Santana. A 
pretendente: ANA CAROLINE MACEDO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Monte Santo, BA, data-nascimento: 11/09/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Adonias José de Macêdo e de Valdijane Macêdo.

O pretendente: ÉVERSON PIRES DA SILVA, profi ssão: empreiteiro de obras, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1983, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Laerte da Silva e de Regina Helena Pires dos Santos. A 
pretendente: JOSEANA LUIZA DA ANUNCIAÇÃO, profi ssão: doméstica, estado civil: 
solteira, naturalidade: Triunfo, PB, data-nascimento: 10/04/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João José da Costa e de Luiza Maria da Anunciação.

O pretendente: ALEX DE MELO SOUSA, profi ssão: atleta, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 10/12/1994, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Orlando de Sousa e de Hilda Maria de Melo. A pretendente: SAMANDA 
LUZIA DA SILVA LEOCADIO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, 
data-nascimento: 01/10/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edimilton 
Leocadio dos Santos e de Maria Cleubiane da Silva Amorim.

O pretendente: EUCLÉCIO MATIAS SILVA, profi ssão: marceneiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1989, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Walmir Silva e de Miriam Matias de Souza Silva. A pretendente: ALINE 
ALEKSIEJUK FERREIRA, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/05/1985, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Valdemar Antonio Ferreira e de Renilde Aleksiejuk.

O pretendente: LOURIVAL RIBEIRO ALVES, profi ssão: motorista, estado civil: viúvo, 
naturalidade: Ataleia, MG, data-nascimento: 30/09/1955, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Ribeiro de Macedo e de Francisca Alves da Silva. A pretendente: 
IVETE HENRIQUE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Xambrê, PR, data-
nascimento: 17/02/1972, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Henrique 
e de Amelia Lopes Henrique.

O pretendente: GIUSEPPE HENRIQUE CESTARI MOREIRA, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 02/08/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Adriano Moreira e de Eliana Cestari. A 
pretendente: KATHLEEN NASCIMENTO VILELA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1996, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Carlos Vilela e de Vilma do Nascimento Vilela.

O pretendente: WESLEY TEODORO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1987, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Teodoro da Silva e de Maria José da Silva Santos Teodoro da 
Silva. A pretendente: RENATA ARAUJO REIS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1994, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Rene Ribeiro Reis e de Francilene Roseno de Araujo.

O pretendente: JILMAR DUTRA DE ALMEIDA, profi ssão: auxiliar de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 26/11/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Almeida e de Ení Dutra de Almeida. 
A pretendente: ANA ZÉLIA DA SILVA SANTOS, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: Maetinga, BA, data-nascimento: 27/04/1977, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Geroncio José dos Santos e de Teresa Arlinda da Silva.

O pretendente: MANOEL FRANCLIN SANTOS DA CRUZ, profi ssão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 04/07/1981, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa da Cruz e de Maria José Fernandes dos Santos. 
A pretendente: MICHELE TAVARES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/11/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Sueli Tavares da Silva.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS GODOY, profi ssão: aux.escritório, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Godoy e de Olga Costa dos Santos. A pretendente: 
ISABEL SANTOS CAVALCANTE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 18/07/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Sidney Evangelista Cavalcante e de Marineide dos Anjos Santos.

O pretendente: DANIEL PESSOA DE PAULA BARILE, profi ssão: aux.de produção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/04/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo de Souza Barile e de Gislene Pessoa de 
Paula Barile. A pretendente: EVELIN MACHADO PEREIRA COSTA, profi ssão: recepcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guararema, SP, data-nascimento: 25/11/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elmo Pereira Costa e de Alaíde Machado.

O pretendente: LUCAS DE ABREU BALBINO, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 15/08/1994, residente e domiciliado em 
Diadema, SP, fi lho de Gilmar Candido Balbino e de Lindinalva Macedo de Abreu. A pretendente: 
MILENA DUARTE SANTOS, profi ssão: musicista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Madson Eraldo Duarte Santos e de Miriam Duarte Santos.

O pretendente: LUIZ PAULO DE SOUZA SANTOS, profi ssão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Rio Pardo de Minas, MG, data-nascimento: 11/06/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pedro dos Santos e de Maria Aparecida Valois de 
Souza. A pretendente: THAIS LOPES DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Zacarias Antonio dos Santos e de Hozana Lopes da Gama dos Santos.

O pretendente: WASHINGTON LUIS AMARAL DE AZEVEDO, profi ssão: vendedor, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/10/1976, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Augusto de Azevedo e de Vera Lucia de Amaral 
Azevedo. A pretendente: SONIA GONÇALVES VIEIRA, profi ssão: funcionária pública municipal, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1958, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Oscar Vieira e de Matildes Gonçalves Costa.

O pretendente: WANDERSON PEREIRA FERNANDES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Nova Lima, MG, data-nascimento: 09/01/1979, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Hamilton Roberto Fernandes e de Mariliza Pereira Fernandes. A 
pretendente: VIVIANLEIDE DIAS DA SILVA, profi ssão: auxilair administrativo, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1970, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Manoel Dias da Silva e de Edith Cândida da Silva.

O pretendente: THIAGO AUGUSTO DA SILVA PRADO, profi ssão: segurança, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/06/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Maria Salete da Silva Prado. A pretendente: IRANA ANDREETO 
MENDES, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/11/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vanderlei Teodoro 
Mendes e de Cleire Andreeto.

O pretendente: ALESSANDRO DA SILVA ROMANO, profi ssão: engenheiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 29/06/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Janio Carlos Nunes Romano e de Valdete da Silva 
Romano. A pretendente: PRISCILLA MARIA DE ALMEIDA, profi ssão: advogada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 30/10/1977, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de João Batista de Almeida e de Quiteria Teixeira de Almeida.

O pretendente: RONALDO ARAUJO DE OLIVEIRA, profi ssão: soldador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/07/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Joaquim de Oliveira e de Cleonice Luiz de Araujo. A 
pretendente: ROSANGELA BARBOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Pavão, MG, data-nascimento: 24/10/1965, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Osvaldina Barbosa de Oliveira.

O pretendente: VILSON ALMEIDA DIAS, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 30/10/1970, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Ananias Pereira Dias e de Filomena Maria de Almeida Dias. A pretendente: MARIA 
DE FÁTIMA GOMES DE ARAÚJO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santa 
Cruz, RN, data-nascimento: 04/03/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
José Gomes de Araújo e de Maria Estelita da Cruz.

O pretendente: EDMAR BORGES DE SOUZA, profi ssão: agente de apoio, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/1963, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edmar de Souza Carvalho e de Analdahy Godinho Borges. A 
pretendente: VALQUIRIA RAMOS DOS SANTOS, profi ssão: aux.administrativo, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/02/1972, residente e domiciliada 
em Guarulhos, SP, fi lha de Mauricio Ramos dos Santos e de Edileuza Teixeira Santos.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DA SILVA, profi ssão: vigilante escolta armada, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 08/03/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio da Silva e de Marta Eliana da Silva. 
A pretendente: LAISA DIAS DE LIMA, profi ssão: consultora de RH, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1986, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves de Lima e de Maria Julita Dias de Lima.

O pretendente: MARCELO DA SILVA, profi ssão: técnico de segurança do trabalho, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cicero José da Silva e de Leonor Ines da Silva. A 
pretendente: REGINA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/06/1970, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Camilo da Silva e de Cecilia Laurentino da Silva.

O pretendente: LEANDRO SANTOS MAGALHÃES, profi ssão: analista de infra estrutura, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/11/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vitorio da Conceição Magalhães e de Antonia Santos 
Nascimento. A pretendente: TAMIRIS JULIANA NERI DA SILVA, profi ssão: laboratorista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 31/01/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Anselmo Ferreira da Silva e de Maria Tereza Neri da Silva.

O pretendente: ALLAN CRISTIAN VENTURA, profi ssão: T.I, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Braz Ventura dos Santos Neto e de Marcia Soares Pereira 
Ventura. A pretendente: ANA DEISE SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 
28/06/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Barboza de 
Oliveira e de Maria Nazareth Silva de Oliveira.

O pretendente: SALATIEL MARCOS DOS REIS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Poços de Caldas, MG, data-nascimento: 
03/08/1981, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sinesio Franco dos 
Reis e de Orminda Lucia dos Reis. A pretendente: DAIENE ROBERTA DE OLIVEIRA 
MACHADO, profi ssão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: Poços de 
Caldas, MG, data-nascimento: 20/03/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jorge Luiz Pio e de Maria Lúcia de Oliveira.

O pretendente: IDAILSON DA SILVA LIMA, profi ssão: auxiliar de trocas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Monte Santo, BA, data-nascimento: 04/05/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Andrade Lima e de Odete Calita da 
Silva. A pretendente: TAMIRES BATISTA DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Jeremoabo, BA, data-nascimento: 28/02/1995, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José João da Silva e de Maria 
Lindinalva Batista da Silva.

O pretendente: MICHAEL DOUGLAS NONATO DA SILVA, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1994, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Iracema Nonato da Silva. A pretendente: 
BRUNA DE JESUS FONTES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 22/03/1998, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Arimeteia Conceição Fontes e de Maria 
Margarida de Jesus Silva.

O pretendente: FELIPE LEANDRO DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/04/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Genaro Ribeiro da Silva e de Maria Sebastiana 
Leandro da Silva. A pretendente: DALETE BENEDITA MARQUES, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Irundiara-Munic. Jacaraci, BA, data-
nascimento: 26/06/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Deolindo 
Vicente Marques e de Marina Benedita Marques.

O pretendente: ALAN ERIVELTO VIEIRA DA SILVA, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Erivelto Teles da Silva e de Cristina Maximo 
Vieira. A pretendente: GABRIELA GUIMARÃES AGOSTINHO, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/06/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cicero Eldesandro Xavier Agostinho 
e de Rita de Cassia Guimarães Agostinho.

O pretendente: EWERTON MAGALHAES SANTOS, profi ssão: consultor de seguros, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/05/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Heraldo Santos e de Regina 
Magalhaes Santos. A pretendente: JÉSSICA SILVA MELO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/10/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Melo 
de Oliveira Filho e de Telma da Silva.

O pretendente: CLAUDINEI GONÇALVES DE JESUS, profi ssão: encarregado 
de loja, estado civil: divorciado, naturalidade: Piracicaba, SP, data-nascimento: 
11/03/1975, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Manoelita Gonçalves 
de Jesus. A pretendente: CAMILA BELMIRO DE SOUZA, profi ssão: promotora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Valdo de Souza e de Antonia 
Francisca de Souza.

O pretendente: SERGIO LUIS MONSALLI, profi ssão: operador de máquinas, estado civil: 
viúvo, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/03/1969, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Monsalli e de Maria Ines Costa. A pretendente: MÁRCIA 
DOS SANTOS BORGES, profi ssão: cuidadora, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Itabuna, BA, data-nascimento: 20/08/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Edvaldo Ataide Borges e de Hilda Laurinda dos Santos Borges.

O pretendente: MARCOS SALDANHA DA SILVA, profi ssão: analista administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1983, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Juarez da Silva e de 
Maria Dilma Saldanha da Silva. A pretendente: MARIANA BARBOSA OLIVEIRA DA 
SILVA, profi ssão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/05/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Oliveira da Silva e de Vilma Barbosa Martins Oliveira da Silva.

O pretendente: OSCAR DE SOUZA BATISTA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Nova Olimpia, PR, data-nascimento: 24/04/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Pinheiro Batista e de Joana de Souza 
Batista. A pretendente: ERINELZA MASCARENHAS DE OLIVEIRA, profi ssão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: Ipirá, BA, data-nascimento: 18/01/1969, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roque Gonçalves de Oliveira e de 
Elizabete Mascarenhas de Oliveira.

O pretendente: TIAGO MACHADO BRAGA, profi ssão: raspador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/12/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Inacio Braga e de Maria Aparecida Machado Braga. A 
pretendente: MICAELE CRISTINA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/11/1998, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vilmar Junior de Sousa e de Rosalina de Sousa.

O pretendente: WENDHER ARAUJO NUNES, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guaratinguetá, SP, data-nascimento: 15/11/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Tiago Cristovam Nunes e de Irma de Araujo Nunes. A 
pretendente: MAYARA LUANA SILVA, profi ssão: aux.administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/01/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Moises Jose Silva e de Maria Aparecida Velho Silva.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
GERALDO JOSÉ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão soldador, nascido 
em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, São Lourenço da Mata, PE no 
dia vinte e cinco de março de mil novecentos e sessenta (25/03/1960), residente e 
domiciliado Rua Paschoalina Roque Giusti, 38, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Adriano dos Santos e de Maria Celia dos Santos. 
CRISTINA NUNES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfer-
magem, nascida em São Lourenço da Mata, Estado de Pernambuco, São Lourenço 
da Mata, PE no dia vinte e quatro de dezembro de mil novecentos e sessenta e dois 
(24/12/1962), residente e domiciliada Rua Paschoalina Roque Giusti, 38, Jardim Nossa 
Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Nunes dos Santos e de 
Firmina Severina dos Santos.

PAULO ANDERSON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajustador fer-
ramenteiro, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/021.FLS.235-SANTANA/SP), São 
Paulo, SP no dia dois de março de mil novecentos e oitenta (02/03/1980), residente e 
domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1838, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Joacilo Frota dos Santos e de Maria do Carmo da Silva Santos. ELENAIDE BISPO 
DE MACÊDO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Canudos, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/018.FLS.027-CANUDOS/BA), Canudos, BA no dia vinte e sete de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (27/03/1987), residente e domiciliada Rua 
Virgínia Ferni, 1937, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Honorato Bispo de 
Macêdo e de Marizete Santana Silva.

IVANILDO AMARO DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nas-
cido em Cabo de Santo Agostinho, Estado de Pernambuco, Cabo de Santo Agostinho, 
PE no dia trinta de setembro de mil novecentos e setenta e oito (30/09/1978), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco C, apartamento 1109, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ivanildo Amaro dos Santos e de Marluce Gouveia da Silva. VIVIAN 
APARECIDA DE CAMARGO, estado civil divorciada, profi ssão assistente operacional, 
nascida em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três 
de abril de mil novecentos e oitenta (03/04/1980), residente e domiciliada Rua Victório 
Santim, 3086, bloco C, apartamento 1109, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
de Fatima de Camargo.

CLEITON SILVA PEREIRA DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nas-
cido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia três de fevereiro de mil novecentos 
e noventa e sete (03/02/1997), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1628, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geneci Pereira da Paz e de Maria Elania 
da Silva. SARA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão prendas domésti-
cas, nascida em Mauá, neste Estado, Mauá, SP no dia dezessete de outubro de dois mil 
(17/10/2000), residente e domiciliada Rua Brasília, 509, Parque das Américas, Mauá, nes-
te Estado, Mauá, SP, fi lha de Elisio Ferreira da Silva e de Quiteria Maria dos Santos Silva. 
Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Mauá, neste Estado.

ANDRÉ ABRAÃO SILVA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/155.FLS.271 DISTRITO DE PENHA-
SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia quatorze de janeiro de dois mil e um (14/01/2001), 
residente e domiciliado Avenida Campanella, 1130, Jardim Itapemirim, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de André Luiz Campos de Carvalho e de Rosicleide Brito Silva 
de Carvalho. ILAINA SUÉLE SANTANA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/146.FLS.235 PIRAJÁ-SAL-
VADOR/BA), Salvador, BA no dia nove de junho de mil novecentos e noventa e três 
(09/06/1993), residente e domiciliada Avenida Campanella, 1130, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeff erson Sena Nascimento e de Lúcia Maria 
Santana Nascimento.

JOELSON PIRES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Ibicaraí, Estado da Bahia, Ibicaraí, BA no dia vinte e um de setembro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (21/09/1984), residente e domiciliado Rua Planta da Sorte, 38, 
casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maxuel Plácido dos Santos 
e de Marlene Moreira Pires. DAYANA KELLY ARAUJO GOMES DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão cozinheira escolar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/270.FLS.170-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e quatro de março de mil novecentos e noventa (24/03/1990), residente e domiciliada 
Rua Planta da Sorte, 38, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose 
Maria Gomes da Silva e de Maria Aparecida Araujo Silva.

ALVARO ISAC SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão militar, nascido em no Subdis-
trito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.119-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia 
oito de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (08/10/1995), residente e domi-
ciliado Rua Orestes Credidio, 27, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Leandro dos Santos e de Valdinei Aparecida dos Santos. TATIANE SILVA 
DO PATROCINIO, estado civil solteira, profi ssão escriturária, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/179.FLS.208 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e três (28/02/1993), residente e domiciliada Rua Orestes 
Credidio, 27, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deivis Floriano 
do Patrocinio e de Maria José Silva do Patrocinio.

VINICIUS DE SOUZA PAGLIARINI, estado civil solteiro, profi ssão analista de impor-
tação, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/040.FLS.266V-VILA GUILHERME/
SP), São Paulo, SP no dia dezessete de novembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(17/11/1988), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 212, bloco B, apartamento 54, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo 
Americo Pagliarini e de Ana Maria de Souza Pagliarini. ANTONIA WANDRYA PEREIRA 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Altos, Estado do 
Piauí (CN:LV.A/124.FLS.067 2° OFÍCIO DE ALTOS/PI), Altos, PI no dia oito de maio de 
mil novecentos e noventa e cinco (08/05/1995), residente e domiciliada Rua Quatro de 
Julho, 185, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Luiz de 
Sousa Neto e de Teresa Pereira de Sousa.

REINALDO QUEIROZ ALVES, estado civil solteiro, profi ssão técnico em enfermagem, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/016.FLS.186-ITAIM PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de setembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(14/09/1988), residente e domiciliado Rua São João das Duas Barras, 97, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Deonísio da Conceição Alves e de Sandra 
Brasilia Queiroz Alves. FERNANDA RIBEIRO GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
analista administrativo, nascida em Cafarnaum, Estado da Bahia (CN:LV.A/016.FLS.
289-MULUNGU DO MORRO/BA), Cafarnaum, BA no dia vinte e cinco de julho de mil 
novecentos e oitenta e cinco (25/07/1985), residente e domiciliada Rua São João das 
Duas Barras, 97, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Carlos 
Ribeiro Gomes e de Luzeni Maria dos Santos Gomes.

ADRIANO LUIZ DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/008.FLS.161V-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e setenta e dois (27/12/1972), residente 
e domiciliado Rua Bob Marley, 47, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos de Oliveira e de Maria De 
Lourdes da Silva Oliveira. LOURDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar de enfermagem, nascida em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/074.
FLS.173-1º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo 
do Campo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e sessenta e três 
(26/12/1963), residente e domiciliada Rua Bob Marley, 47, bloco B, apartamento 51, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião 
Maria da Silva e de Maria das Dores de Brito Silva.

JOÃO VITOR DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, nasci-
do em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/357.FLS.118V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e noventa e nove 
(31/10/1999), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 466, bloco 12-A, apartamento 
31, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João José da Silva e de Qui-
teria Maria da Silva. ALESSANDRA ALVES MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/227.FLS.095V GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos e noventa e nove 
(23/05/1999), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 12-A, apartamento 
31, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio da Silva Moreira e 
de Sandra Alves Moreno.

MARCUS VINICIUS HRISTOV DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão enfermeiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecentos 
e oitenta e cinco (07/01/1985), residente e domiciliado Rua Pinheiro Preto, 144, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Borges da Costa Filho e de Vera Hristov da Costa. 
NATALI FABIOLA CARMINATO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/190.FLS.170 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e três (16/10/1993), residente e 
domiciliada Rua Pinheiro Preto, 144, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro José 
Carminato Rodrigues e de Simone Aparecida Orvalho Carminato Rodrigues.

OLIVEIRA LEWULA, estado civil solteiro, profi ssão chef do setor de perecíveis, nascido 
em Kinshasa - República Democrática do Congo, Kinshasa - República Democrática do 
Congo no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (07/08/1984), residen-
te e domiciliado Rua Jiparaná, 222, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Djef Lewula e de Clementine Kakweni. JANAINA CORREIA AL-
VES, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/098.
FLS.058V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de maio de mil novecentos 
e oitenta e sete (23/05/1987), residente e domiciliada Rua Jiparaná, 222, casa 01, Pa-
rada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinaide Alves Feitosa.

EMERSON ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, nascido 
em Teixeira de Freitas, Estado da Bahia (CN:LV.A/044.FLS.237-DISTRITO DE JUE-
RANA-CARAVELAS/BA), Teixeira de Freitas, BA no dia dezenove de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e três (19/02/1983), residente e domiciliado Rua Tineciro Icibaci, 
20, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves dos Santos e de 
Raimilda Santos de Jesus. GEANE DIOGO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Marilac, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/003.FLS.083 MARI-
LAC/MG), Marilac, MG no dia dois de janeiro de mil novecentos e noventa (02/01/1990), 
residente e domiciliada Rua Tineciro Icibaci, 20, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Rafael Diogo da Silva e de Geralda Leandro da Silva.

GUSTAVO SANTIAGO RUFINO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de motorista, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/146.FLS.077 2º SUBDISTRITO DE 
SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e dois de setembro de mil nove-
centos e noventa e oito (22/09/1998), residente e domiciliado Rua Flor da Verdade, 
198, casa 04-A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Leandro 
Rufi no e de Josye Santiago Rufi no. VITÓRIA SANTOS LIMA COSTA, estado civil sol-
teira, profi ssão monitora de pirua escolar, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/086.FLS.281-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia doze de maio de mil nove-
centos e noventa e nove (12/05/1999), residente e domiciliada Rua Flor da Verdade, 
198, casa 04-A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elison Lima Costa e 
de Nilza Bastos dos Santos.

CLEBER DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.186-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e dois (14/04/1982), residente 
e domiciliado Travessa Tucupi, 32, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Artur de Campos e de Giorgina Ana de Campos. INGRID SANTANA COSTA 
MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão assistente de vendas pleno, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/054.FLS.168V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de abril de mil novecentos e oitenta e um (21/04/1981), residente e domiciliada Travessa 
Tucupi, 32, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Da Costa 
Monteiro e de Salvelina Barbosa de Santana.

GEORGE BROOKS HUGHES JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão dentista, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia vinte e um de novem-
bro de mil novecentos e sessenta e cinco (21/11/1965), residente e domiciliado Rua 
Francisco Jorge da Silva, 706, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
George Brooks Hughes e de Maria José Barboza Hughes. GABRIELLE MEDEIROS 
CAVALCANTE, estado civil divorciada, profi ssão dentista, nascida em Recife, Estado 
de Pernambuco, Recife, PE no dia dez de maio de mil novecentos e setenta e seis 
(10/05/1976), residente e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 706, Cidade Lí-
der, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Baltazar Cavalcante de Farias e de Dalva-
nira Medeiros de Farias.

FABIO LISBOA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão analista de telecomuni-
cações, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia onze 
de setembro de mil novecentos e setenta e oito (11/09/1978), residente e domiciliado 
Rua Andiratuba, 177, casa 09, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nizamar de Car-
valho Ferreira e de Jumaria Lisboa Ferreira. GRAZIELA APARECIDA BASTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão veterinária, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia vinte de setembro de mil novecentos e setenta e oito (20/09/1978), residente e 
domiciliada Rua Andiratuba, 177, casa 09, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro 
Rodrigues Bastos e de Mirley Aparecida Faccioli Bastos.

ODIR CÂNDIDO SILVA, estado civil divorciado, profissão professor, nascido em 
Itamonte, Estado de Minas Gerais, Itamonte, MG no dia dezessete de novembro de 
mil novecentos e quarenta e seis (17/11/1946), residente e domiciliado Rua Baixa-
da Santista, 836, bloco 02, apartamento 12, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Teofilo Candido da Silva e de Ernestina Batista de Carvalho. MERCÍ RODRIGUES 
MEDEIROS, estado civil solteira, profissão professora, nascida em Subdistrito 
Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/085.FLS.142V CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no 
dia treze de novembro de mil novecentos e sessenta e um (13/11/1961), residente 
e domiciliada Rua Baixada Santista, 836, bloco 02, apartamento 12, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio dos Santos Medeiros e de Thereza Rodrigues 
Medeiros.

CLAUDEMIR DE CAMPOS, estado civil viúvo, profi ssão segurança, nascido em Ra-
fard, neste Estado, Rafard, SP no dia onze de novembro de mil novecentos e sessenta 
e um (11/11/1961), residente e domiciliado Rua Serra de Santa Marta, 510, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicanor de Campos e de Maria de Lourdes 
Pires de Campos. SUELÍ FIRMINO MARCELINO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de limpeza, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 126,FLS.182-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de maio de mil novecentos e ses-
senta e nove (20/05/1969), residente e domiciliada Rua Serra de Santa Marta, 510, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Antônio Marcelino e de 
Lazarina Firmino Marcelino.

MANOEL JOSÉ DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão rasteleiro, nascido 
em Primavera, Estado de Pernambuco, Primavera, PE no dia treze de maio de mil no-
vecentos e setenta e sete (13/05/1977), residente e domiciliado Rua Cachoeira Buriti, 
49, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro José dos 
Santos e de Maria Enedina da Conceição. MARIA LUCICLEIDE DO NASCIMENTO, 
estado civil divorciada, profi ssão manicure, nascida em Cabo, Estado de Pernambuco, 
Cabo, PE no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e sete (04/06/1987), 
residente e domiciliada Rua Cachoeira Buriti, 49, casa 01, Gleba do Pêssego, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arlindo Manoel do Nascimento e de Maria do Carmo 
de Santana.

DIACIZO JOSE DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nas-
cido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/347.FLS.134-SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e noventa e três 
(05/07/1993), residente e domiciliado Avenida Caititu, 775, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Diacizo Jose dos Santos e de Anto-
nieta Barbosa dos Santos. KELLY FERNANDA TEIXEIRA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão auxiliar de vida escolar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/009.
FLS.168-SANTA EFIGÊNIA/SP), São Paulo, SP no dia sete de janeiro de mil novecen-
tos e oitenta e quatro (07/01/1984), residente e domiciliada Avenida Caititu, 775, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josué Teixeira da 
Silva e de Maria Luiza da Silva Teixeira.

SAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão chefe de recebimento, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil 
novecentos e oitenta e dois (21/10/1982), residente e domiciliado Rua Rangel de Sousa, 
205, casa 01-A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos 
Oliveira e de Maria de Lourdes Inácio Oliveira. SINEIDE MENDES MACHADO, estado 
civil viúva, profi ssão vendedora, nascida em Ipirá, Estado da Bahia, Ipirá, BA no dia vinte 
e seis de setembro de mil novecentos e setenta e sete (26/09/1977), residente e domi-
ciliada Rua Rangel de Sousa, 205, casa 01-A, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Souza Silva e de Valdelice Mendes da Silva.

WILLIAM NASCIMENTO CARDOZO DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar de escritório, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/141.FLS.109-ITAIM PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de dois mil e um (14/10/2001), 
residente e domiciliado Rua Zituo Karasawa, 44, bloco A, apartamento 34, Colônia, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Cardozo de Moura e de Vera Lucia Sousa 
Nascimento. AMANDA CRISTINA BERNARDINI JULIANI SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/540.FLS.162-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de janeiro de dois mil 
(31/01/2000), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 44, bloco A, apartamento 
34, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Welbe Juliani Simão Silva e de Nair 
de Souza Bernardini.

CARLOS ROBERTO NANTES, estado civil solteiro, profi ssão inspetor, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/103.FLS.180-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de junho de mil novecentos e oitenta e dois (22/06/1982), 
residente e domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 955, bloco C, apartamen-
to 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Arlin-
do Antonio Nantes e de Fatima Correia. ALINE GUEDES TURUZAWA, estado civil sol-
teira, profi ssão psicóloga, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/045.
FLS.152 MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e 
oitenta e seis (03/11/1986), residente e domiciliada Rua Fontoura Xavier, 458, casa 07, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Júlio Taitiro Turuzawa e de Maria José Guedes 
Turuzawa.

ROGER CARVALHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auditor, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no dia dez 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (10/01/1988), residente e domiciliado Rua 
Umuarama, 747, Vila Padre Anchieta, Diadema, neste Estado, Diadema, SP, fi lho de 
Espedito Tavares dos Santos e de Maria de Fatima Carvalho dos Santos. JULIANA 
MENDES ROSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Gua-
rulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia vinte de outubro de mil novecentos e oitenta 
e oito (20/10/1988), residente e domiciliada Rua Noêmia Roberto da Silva, 65, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ozoriato de Alencar Cardoso Rosa e de 
Edite Mendes. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de 
Diadema, neste Estado.

FRANCISCO DE ASSÍS DE LIMA SERAFIM, estado civil solteiro, profi ssão monitor 
aquático, nascido em Buíque, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/016.FLS.200-1º DIS-
TRITO DE BUÍQUE/PE), Buíque, PE no dia dez de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (10/04/1988), residente e domiciliado Rua Nova Vida, 1440, casa 02, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves Se-
rafi m e de Cícera Cavalcanti de Lima Serafi m. JULIANE DA SILVA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/144.FLS.104 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil no-
vecentos e noventa e sete (07/07/1997), residente e domiciliada Rua Nova Vida, 1440, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ademir Geraldo dos Santos e de Geralda Creuza da Silva.

VÍCTOR JOSÉ DE LIMA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nasci-
do em Brasília, Distrito Federal (CN:LV.A/135.FLS.054-4º OFÍCIO DE BRASÍLIA/
DF), Brasília, DF no dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e 
um (26/11/1991), residente e domiciliado Rua Tenório das Chagas, 63, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademir José dos Santos e de Josefa 
Maria de Lima Santos. KELIANE EXPEDITO DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida em Nova Olinda, Estado da Paraíba (CN:LV.A/005.FLS.568-BOA 
VENTURA/PB), Nova Olinda, PB no dia três de abril de mil novecentos e noventa e 
dois (03/04/1992), residente e domiciliada Rua Tenório das Chagas, 63, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Expedito Antonio da Silva e de Luzia 
Bento da Silva.

GIDEÂO LEVY SERRANO LIBANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão desem-
pregado, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de julho de mil 
novecentos e noventa e um (08/07/1991), residente e domiciliado Rua Ana Maria Sirani, 
583, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias 
Libano da Silva e de Maria de Lurdes Serrano Mathias Libano da Silva. SARA KEL-
LEM SILVA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de outubro de mil novecentos e 
noventa e sete (21/10/1997), residente e domiciliada Rua Luar, 91, Lagoinha, Campos 
do Jordão, neste Estado, Campos do Jordão, fi lha de Isaias Ferreira e de Simone Silva 
Ferreira. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Campos 
de Jordão, neste Estado.

SERGIO FEITOSA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de outubro de mil 
novecentos e sessenta e um (24/10/1961), residente e domiciliado Rua Campinas do 
Piauí, 782, casa 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Feitosa de Oliveira 
e de Angelina Ortolan Feitosa de Oliveira. BERNADETE DOS SANTOS LESSA, estado 
civil divorciada, profi ssão pedicure, nascida em Guaianases, nesta Capital, São Paulo, 
SP no dia dezoito de janeiro de mil novecentos e setenta (18/01/1970), residente e do-
miciliada Rua Campinas do Piauí, 782, casa 13, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Lessa e de Petrolina dos Santos Lessa.

ROBERT RIBEIRO PINTO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito 
(20/12/1988), residente e domiciliado Rua Florêncio Varela, 80, bloco B, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose 
Roberto Ribeiro Pinto e de Lucimar de Jesus Miranda Pinto. MARINEUZA SELEIRO 
ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão maquiadora, nascida em Carutapera, Estado 
do Maranhão, Carutapera, MA no dia sete de outubro de mil novecentos e oitenta e um 
(07/10/1981), residente e domiciliada Rua Florêncio Varela, 80, bloco B, apartamento 
41, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Enedias 
Silva da Luz e de Albina Seleiro Matos.

MARCOS CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em São Pau-
lo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de fevereiro de mil novecentos e setenta 
e um (10/02/1971), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 407, bloco A, 
apartamento 81, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Cruz 
e de Laurinda Jacometti Cruz. CASSIA TATIANE OLIVEIRA FERRAZ, estado civil 
divorciada, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP 
no dia trinta de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (30/06/1984), residente 
e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 407, bloco A, apartamento 81, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcionilio Ferraz Lelis e de Adelice Barbosa 
de Oliveira.

JOSÉ LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em Cae-
tés, Estado de Pernambuco, Caetés, PE no dia vinte e dois de abril de mil novecen-
tos e cinquenta e nove (22/04/1959), residente e domiciliado Rua Galego, 36, casa 
02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Antonio da Silva e de Josefa Olindina da Silva. MARIA PEDRO DIAS, estado civil 
divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Lagoa da Canoa, Estado de Alagoas, 
Lagoa da Canoa, AL no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e setenta e três 
(19/01/1973), residente e domiciliada Rua Galego, 36, casa 02, Jardim Nossa Se-
nhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Paulo da Silva e de 
Maria Salete Dias.

BRUNO ÁLEX DOS SANTOS GONZAGA, estado civil solteiro, profi ssão securi-
tário, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/238.FLS.
068-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia trinta e um de outubro de mil 
novecentos e noventa e dois (31/10/1992), residente e domiciliado Rua das Boas 
Noites, 602, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexandre dos San-
tos Gonzaga e de Sandra Aparecida dos Santos. HANNA SARAH LIMA BULHÕES, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Natal, Estado do Rio Grande 
do Norte (CN:LV.A/282.FLS.294V 1ª ZONA DE NATAL/RN), Natal, RN no dia seis de 
novembro de mil novecentos e noventa (06/11/1990), residente e domiciliada Rua 
das Boas Noites, 602, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Antonio Silva Bulhões e de Maria Goretti Lima Bulhões.

RONNIE DO MONTE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e setenta e 
três (07/04/1973), residente e domiciliado Rua Duarte Lobo, 45, bloco B, apartamen-
to 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Antonia Laudelina do Monte. ROSÂNGELA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-022,FLS.255-CON-
SOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de abril de mil novecentos e oitenta 
e dois (01/04/1982), residente e domiciliada Rua Duarte Lobo, 45, bloco B, aparta-
mento 54, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Antonio do Nascimento e de Ivonete Patricio da Costa.

NEOCIVAN SAMPAIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nasci-
do em Monsenhor Tabosa, Estado do Ceará (CN:LV.A/041.FLS.163-1º OFÍCIO DE 
MONSENHOR TABOSA/CE), Monsenhor Tabosa, CE no dia seis de dezembro de 
mil novecentos e oitenta e oito (06/12/1988), residente e domiciliado Avenida Miguel 
Ignácio Curi, 46, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Cardoso da Silva e de Tereza Sampaio da Silva. CARLENE DE SOUSA, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Monsenhor Tabosa, Estado do Ceará 
(CN:LV.A/040.FLS.104-1° OFÍCIO DE MONSENHOR TABOSA/CE), Monsenhor Ta-
bosa, CE no dia quatro de agosto de mil novecentos e noventa e quatro (04/08/1994), 
residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 46, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Bento de Sousa e de Rita Maria de Sousa.

PEDRO HENRIQUE SEVERINO DE ANDRADE SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão atendente de telemarketing, nascido em Araripina, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A/026.FLS.290V-TERRA NOVA/PE), Araripina, PE no dia dez de setembro 
de mil novecentos e noventa (10/09/1990), residente e domiciliado Rua Boleeiro, 
78, apartamento 28, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Joaquim de 
Andrade e de Josina Maria da Silva. TALITA FARIAS DE AZEVEDO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em Subdistrito Vila Prudente, 
nesta Capital (CN:LV.A/158.FLS.501-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (17/08/1989), residente e 
domiciliada Rua Boleeiro, 78, apartamento 28, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jaime Basilio de Azevedo e de Ivaldete Silva de Farias Azevedo.

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: BRUNO BALESTERO PRANAITIS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão recepcionista pleno, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (04/07/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Gilberto Isidoro Pranaitis e de Maria Helena Balestero Vasquez Pranaitis. A pretendente: 
LETICIA SANTANA DE ANDRADE, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogada, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (17/12/1992), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Teixeira de Andrade e 
de Fátima Santana de Andrade.

O pretendente: BRUNO RICARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
operador de máquinas, estado civil divorciado, nascido em Pesqueira - PE, no dia 
(20/12/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paula - SP, fi lho de Maria 
Solange de Lira da Silva. A pretendente: ADRIANA SABINO DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão recepcionista caixa, estado civil divorciada, nascida em 
Jucás - PE, no dia (08/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Jose Aristides de Souza e de Sincelia Sabino da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE SANTA ROSA DE ALMEIDA, de nacionalidade bra-
sileira, profi ssão pintor de autos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (14/03/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Alcides Gomes de Almeida e de Andira Santa Rosa de Almeida. A pretendente: 
ROSANGELA APARECIDA TARDIVO, de nacionalidade bras i leira, profi ssão autô-
noma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/04/1978), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Angelo Tardivo Filho e de 
Marli Aparecida Bruno Tardivo.

O pretendente: ANDRÉ FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(05/01/1994), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Vania 
Ferreira da Silva. A pretendente: IRIS VELOSO FERREIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão encarregada de escritório, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (18/01/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Benedito Silvio Ferreira e de Claudete Veloso Ferreira.

O pretendente: DANIEL DE ALMEIDA FORTE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/09/1979) 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mateus Forte Neto 
e de Maria Aparecida de Almeida Forte. A pretendente: MARISA JUNIOR LOPES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia (23/06/1982), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião Chaves Lopes e de Maria do Socorro Junior Lopes.

O pretendente: CÉSAR AUGUSTO DE LÉO PINTO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/03/1983), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mario Augusto Pinto e 
de Wilma Maria de Léo Pinto. A pretendente: TATIANE OLIVEIRA ALVES DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (02/08/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Alves da Silva e de Doralice Oliveira Alves da Silva.

O pretendente: JEAN BRITO, de nacionalidade brasileira, profi ssão consultor fi nan-
ceiro, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (24/07/1992), 
residente e domiciliado em Diadema - SP, fi lho de Antonio Tarciso de Brito e de Maria 
Cilene de Brito. A pretendente: JENIFFER DOS SANTOS MENEZES BARBOSA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP, no dia (22/09/1994), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Flavio Graciano Menezes Barbosa e de Margarete 
Correa dos Santos.

O pretendente: MARCOS VINICIUS LEITE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/04/1998), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Genival 
Leite da Silva e de Adriana da Silva. A pretendente: JULIANA ELIAS PENA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão assistente fi scal, estado civil solteira, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (11/02/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Benedito Pena e de Gersineide Elias de Santana.
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O governo irá lançar 

um novo modelo de 

contratação, que deverá 

prever uma multa 

menor sobre o FGTS, em 

caso de demissão sem 

justa causa.

Hoje a multa é de 
40%, mas deve cair a 
20% nos contratos do 

“Trabalho Verde e Amarelo”, 
como vem sendo chamado o 
programa para estimular a 
geração de empregos no país. 
Este novo modelo também 
prevê livrar as empresas 
de pagar a contribuição pa-
tronal para o INSS, de 20% 
sobre a folha. A contribuição 
mensal para o fundo de ga-
rantia, o FGTS, será de 2%, 
menos que os 8% dos atuais 
contratos de trabalho. 

O Governo informa que a 
nova modalidade será restri-
ta a jovens de 18 a 29 anos 
no primeiro emprego e a 
pessoas com mais de 55 anos. 
Também haverá um limite de 
remuneração, de 1,5 salário 
mínimo (equivalente hoje a 
R$ 1.497). Ao limitar a faixa 
salarial para o programa, a 
equipe econômica pretende 
impedir que os benefícios 
sejam destinados a contra-
tações de profissionais que 
encontram trabalho com 

maior facilidade. 
O objetivo é dar oportuni-

dade a pessoas com menor 
qualificação que estão com 
dificuldades para conseguir 
uma vaga formal no merca-
do. Para serem contratados 
pelo programa, os jovens 
não poderão ter vínculo 
empregatício formal ante-
rior, a não ser em caso de 
menor aprendiz, contrato 
de experiência, intermitente 
e avulso. Os maiores de 55 
anos, por sua vez, não podem 
ser aposentados. 

Para evitar substituição 
da mão de obra atual pelo 
“Trabalho Verde e Amarelo”, 
o governo deve prever uma 
espécie de trava para as 
empresas, que só poderão 
contratar pelo programa 
pessoas acima do número 
de funcionários que havia 
em um dado momento a ser 
definido pelo texto. Ou seja, 
só poderá contratar para am-
pliar sua força de trabalho. 

A equipe econômica tem 
trabalhado nos últimos dias 
para fechar texto final do 
programa, que deve ser 
criado por meio de medida 
provisória, com vigência 
imediata. 

(*) - É advogada de Direito do 
Trabalho do escritório Aith, Badari e 

Luchin Advogados. 

Novo modelo de 
contratação e a redução 

da multa do FGTS 
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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
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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: ÉMERSON ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão auto-
nomo, nascido em Itaguaçu da Bahia, BA, no dia (28/02/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcilon Alves de Lima e de Eliene Maria do Nascimento. A 
pretendente: GRACE KELLY SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/01/1994), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Jose da Silva e de Josefa Roziana do Nascimento Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE SANTOS DE PADUA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/11/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jean Carlos e Silva de Padua e de Maria Telma dos Santos. 
A pretendente: TALIA JESUS LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudan-
te, nascida em São João de Meriti, RJ, no dia (09/08/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eronildes Lima dos Santos e de Elizangela Jesus Santos.

O pretendente: JOHNNY VINICIUS MORAIS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancario, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/02/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião de Oliveira e de Rosicler Silva de Morais Oliveira. 
A pretendente: DANIELLE LOPES LUNA, estado civil solteira, profi ssão bancaria, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (28/09/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vanildo Vilanova Luna e de Cleuci de Andrade Lopes Luna.

O pretendente: LUIS ANTONIO RIBEIRO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos do Nascimento e de Cleuza Ribeiro do 
Nascimento. A pretendente: KELLY DA SILVA GERVAZIO, estado civil divorciada, profi s-
são vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/11/1986), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Augusto Gervazio e de Solange da Silva Gervazio.

O pretendente: ANTONIO PONTES ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em Sobral, CE, no dia (02/12/1951), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Vasco Almeida Costa e de Adelia Almeida Pontes. A pretendente: 
MARIA DO CARMO RODRIGUES VIANA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em Aracati, CE, no dia (16/08/1958), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues Viana e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: MARCO VINICIO DE LIMA FRANÇA, estado civil divorciado, profi ssão tec-
nico de segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marco Antonio França e de Marta Maria Vitor de Lima. 
A pretendente: ANGELA SORAIA DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1992), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Paulo José da Costa e de Teresa Aparecida Barbosa da Costa.

O pretendente: WILLIAN THELIO PESSOA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/01/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José da Paz Alves Gonçalves e de Irany Souza Pes-
soa. A pretendente: ÉRIKA LINA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
de cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira dos Santos e de Vanusa Aparecida dos Santos.

O pretendente: MANOEL JANUARIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Porteiras, CE, no dia (28/02/1954), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Januario Gomes dos Santos e de Maria Antonia de 
Jesus. A pretendente: CARMELITA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Porteiras, CE, no dia (01/07/1956), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Antonio e de Maria Domitilia de Jesus.

O pretendente: WILLIAM BRITO MORAIS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Ituaçu, BA, no dia (03/11/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Zeilton Brito Oliveira e de Maria José Morais. A pretendente: THAÍS 
DE ALMEIDA BRITO, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de crianças, nascida em 
Contendas do Sincorá, BA, no dia (28/09/1999), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Almerindo Moreira Brito e de Maurina de Almeida Brito.

O pretendente: LAZARO ALBACETE RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1973), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lucio Albacete Ramos e de Maria de Fatima Albacete 
Ramos. A pretendente: VIVIANE CRISTINA RICARDO, estado civil divorciada, profi ssão 
autonoma, nascida em Jundiai, SP, no dia (18/10/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gentil Ricardo e de Isabel Aparecida Pereira Ricardo.

O pretendente: SIDNEY PAULINO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão tecnico ele-
trotecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sidney Paulino e de Cleomildes de Oliveira Paulino. A 
pretendente: NATALIA MORAES ROSSI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (02/03/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luis Antonio Rossi e de Ivete Aparecida Moraes Rossi.

O pretendente: SALVADOR CATARINO GOMES, estado civil divorciado, profi ssão 
ofi cial de rede, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1962), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Benedito Gomes e de Efi gênia Catarina. A 
pretendente: VALDIRENE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/08/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nicomedes Santos Silva e de Elisabete da Cunha.

O pretendente: LUCAS DOS SANTOS LOPES, estado civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido em Suzano, SP, no dia (09/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Tavares Lopes e de Ivanilda Caetano dos Santos Lopes. A pretendente: 
KELLY CRISTIANE SQUARCINI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (10/07/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nelson Teotônio dos Santos e de Vera Lucia Squarcini dos Santos.

O pretendente: LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Burt Cavalcante dos Santos e de Elisangela Oliveira 
dos Santos. A pretendente: RENATA DIAS DO PRADO, estado civil solteira, profi ssão 
agente de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deusdete Dias do Prado e de Marina 
Maria Dias do Prado.

O pretendente: GILBERTO FERREIRA LACERDA, estado civil solteiro, profi ssão cabele-
leiro, nascido em Alcobaça, BA, no dia (11/10/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Ananias Ferreira Trindade e de Maria Dalva Pereira Lacerda. A 
pretendente: MARCIA JUSTINO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Maceio, AL, no dia (24/06/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vanildo Rodrigues do Nascimento e de Maria José Justino Berto.

O pretendente: RAFAEL CARDOSO DE ALMEIDA BARBOSA, estado civil divorciado, 
profi ssão analista de laboratorio, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1976), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Barbosa e de Delvita de 
Almeida Barbosa. A pretendente: ISIA MÁRCIA ARAUJO BROTAS, estado civil solteira, 
profi ssão domestica, nascida em América Dourada, BA, no dia (03/02/1979), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marivalda Araujo Brotas.

O pretendente: AMAURI DIAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amauri Rodrigues dos Santos e de Marileide 
da Costa Dias. A pretendente: DARLENE FERNANDES DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1987), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Vivaldo Mendes da Silva e de 
Leonice Ribeiro Mendes.

O pretendente: MANOEL DIVINO RIBEIRO PAES LANDIM, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em São Raimundo Nonato, PI, no dia (11/03/1969), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderlim Paes Landim e de Rozalia Ribeiro 
Paes Landim. A pretendente: REGIANE RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (15/01/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorival Leme Silva e de Norma Aparecida Ribeiro Silva.

O pretendente: IVANILTON QUEIROZ GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão tec-
nico, nascido em Barrocas, BA, no dia (23/12/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Domingos Ferreira Gonçalves e de Maria Queiroz Gonçalves. A 
pretendente: ELAINE FELIX DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista senior, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (09/01/1977), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Agnelo Felix da Silva e de Josefa Alves da Silva.

O pretendente: REGINALDO JOSÉ DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de manutenção, nascido em Jaboatão, PE, no dia (16/07/1966), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oscar de Santana e de Vera Lucia de Oli-
veira Santana. A pretendente: ISIS MARIA DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada de limpeza, nascida em Jaboatão, PE, no dia (17/09/1973), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Inaldo Soares de França e de Maria 
Lidia Silva de França.

O pretendente: WESLEY RENATO GOMES DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/05/1994), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Queiroz de Lima e de Ana 
Claudia Gomes Morais. A pretendente: ARIANE CARVALHO FRANCISCO DA COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no 
dia (25/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson 
Francisco da Costa e de Maria Gonçala de Carvalho Francisco da Costa.

O pretendente: WELLINGTON DO CARMO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão 
assitente de cortadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/03/1982), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ronaldo Antonio do Carmo Soares e 
de Neuza Ambrozino Soares. A pretendente: FLÁVIA OLIVEIRA DO SACRAMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (26/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Romario do Sacramento e de Lucilene Oliveira do Sacramento.

O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
mateleteiro, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (08/10/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Penha Filomena dos Santos. A preten-
dente: DANIELE VENUSTRIANE GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Paraguaçu Paulista, SP, no dia (23/04/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cleide do Carmo Gonçalves.

O pretendente: KEVIN SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Celso dos Santos e de Amara Ferreira da Silva. A pretendente: 
GABRIELE STEPHANIE FIUZA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Reginaldo Fiuza e de Clemilda da Silva Fiuza.

O pretendente: CIRO WESLEY DA CRUZ ROSA, estado civil solteiro, profi ssão chapeiro, 
nascido em Juazeiro, BA, no dia (22/09/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marilene da Cruz Rosa. A pretendente: ANA PAULA DOS SAN-
TOS PESSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(27/04/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto dos 
Santos e de Sineide Pessa.

O pretendente: GLEYDSON MAGALHÃES FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eleno da Silva Freitas e de Ivone Angela de Magalhães 
Freitas. A pretendente: GABRIELA RAYENE DA SILVA MARQUES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1996), residente e domiciliada 
em Suzano, SP, fi lha de Ricardo Marques e de Lilian Aparecida da Silva.

O pretendente: DOMINGOS DOS REIS SOUZA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, 
nascido em Muniz Ferreira, BA, no dia (06/07/1960), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Reis Souza e de Antonieta Ribeiro de Jesus. A preten-
dente: ANDRÉA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida 
em Piracicaba, SP, no dia (06/03/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Vergilio Ferreira de Lima e de Valdeci Alves de Lima.

O pretendente: CÍCERO RIBEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascido em Batalha, PI, no dia (13/06/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente Raimundo da Silva e de Raimunda Ribeiro Alves da 
Silva. A pretendente: LUCIANA GONÇALVES DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/11/1979), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Gonçalves da Costa e de Maria Veronica Gonçalves.

O pretendente: GILBERTO DE LIMA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de controle 
operacional, nascido em Juazeiro do Norte, CE, no dia (13/04/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves da Silva e de Adalcina Deolina de Lima. A 
pretendente: FRANCISCA DE ASSIS ANDRADE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Senhor do Bonfi m, BA, no dia (04/10/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel da Silva Dantas e de Jardirene Andrade da Silva.

O pretendente: JÔNAS FERNANDES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão cortador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/08/1983), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Joana Fernandes de Souza. A pretendente: MAGDA BARBOSA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(21/06/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Barbosa 
dos Santos e de Valdelice Roza dos Santos.

O pretendente: CAIQUE ARAUJO QUEIROZ VIANA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de rede, nascido em São Paulo, SP, no dia treze de novembro de mil novecentos 
e noventa e cinco (13/11/1995), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Manoel Queiroz Viana e de Reginalva Maria de Araujo. A pretendente: DÉBORA 
CRISTINA ROSA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Codó, 
MA, no dia (15/07/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João de Sousa e de Maria Antonia da Silva Rosa de Sousa.

O pretendente: GUILHERME KENNEDY NEGREIRO BRITO NASCIMENTO, estado civil 
solteiro, profi ssão autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/10/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderval Ribeiro Nascimento e de 
Rosangela Negreiro Brito. A pretendente: PATRICIA SANTOS DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/11/1994), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Fatima da Silva e de Ana 
Paula Pinheiro Santos da Silva.

O pretendente: ANTONIO JOZINO NETO, estado civil divorciado, profi ssão cebeleireiro, 
nascido em Milagres, CE, no dia (16/09/1963), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel Romão do Nascimento e de Cicera Jose dos Santos 
Nascimento. A pretendente: ADRIANA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1972), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Felicio dos Santos e de Maria do Carmo dos Santos.

O pretendente: ANDERSON LUIZ MAZZO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz da Silva e de Mara Mazzo da Silva. A 
pretendente: JOICE GABRIELA ELEOTERO, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos, SP, no dia (30/12/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Eleotero e de Tereza Antonio Eleotero.

O pretendente: ALLAN HENRIQUE SANTOS DE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Ferreira de Aguiar e de Simone dos Santos de 
Aguiar. A pretendente: TAMIRIS CRISTINA VENTURA NOVAES, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/10/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Antonio Novaes e de Tania Luiza Ventura Agostinho.

O pretendente: LEONARDO SOUSA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vicente Benedito Ferreira e de Maria de Fátima Sousa Ferreira. 
A pretendente: MARIA MARQUES BATISTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Novo Oriente, CE, no dia (01/05/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Marques Braz e de Maria das Graças Batista Braz.

O pretendente: MATHEUS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1997), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Carlos Jean do Nascimento e de Tania Maria Rotondano. A pretendente: 
GABRIELA OLIVEIRA MARINHO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (19/12/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Sandro Marcelo Marinho e de Alexandra dos Santos de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL FERNANDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
empresario, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/01/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto dos Santos e de Lenaura Fernandes Costa 
dos Santos. A pretendente: ÉRIKA GUALTER DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
analista de projetos, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco dos Santos Pereira e de Erluci Gualter da Silva.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS FILHO, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonardo dos Santos e de Maria Auxiliadora Dos Santos. 
A pretendente: ADRIANA MORAES LOPES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Garanhuns, PE, no dia (17/06/1987), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Lopes da Silva e de Maria da Glória Moraes.

O pretendente: MARIVALDO ALEIXO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão ma-
nobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/09/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido da Silva e de Maria Vicentina da Silva. 
A pretendente: CLEIDE SENA BARRETO, estado civil solteira, profi ssão tecnica de en-
fermagem, nascida em Salvador, BA, no dia (30/10/1978), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de João de Deus Rodrigues Barreto e de Clarice Silva Sena.

O pretendente: MARCOS PAULO MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão instalador 
de piso, nascido em Petrolina, PE, no dia (10/06/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paschoal Moreira e de Maria Zelia Moreira. A pretendente: 
GEOVANIA ANDRÉA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Uiraúna, PB, no dia (16/05/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Barros do Nascimento e de Francisca Leandro do Nascimento.
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Pode ser o vinho, a leitura 

excessiva, o estresse no 
trabalho e até a chega-

da da menstruação, no caso 
das mulheres. Muitos são os 
motivos que as pessoas en-
contram para explicar suas 
dores, afastando-se da ajuda 
médica e arriscando o próprio 
bem-estar.

Estudos indicam que tais 
fatores podem distanciar o 
paciente do diagnóstico ade-
quado em oito anos ou mais. 
Nesse período, o indivíduo 
corre o risco de intensificar 
doenças neurológicas gravís-
simas, as quais interferem 
nos demais aspectos de sua 
vida. Um exemplo é a enxa-
queca, diferenciada entre os 
demais tipos de cefaleia por 
ser unilateral (isto é, atinge 
apenas um lado da cabeça), 
pulsátil, de forte intensidade 
e durabilidade, além de pio-
rar com o movimento e com 
a presença de luz e barulho.

Dessa forma, a enxaqueca 
torna-se limitante no aspecto 
social. Segundo dr. Marcelo 
Ciciarelli, membro titular da 
Academia Brasileira de Neu-
rologia (ABN), “o paciente 
tende a procurar repouso 
em um lugar mais calmo, 
silencioso e com menos luz. 
O ambiente de trabalho, na 
maioria das vezes, não é as-
sim. Os ambientes de lazer, 
de estudos, também não. 
Então, a doença acaba tirando 
a pessoa do convívio social, 
acadêmico e profissional”.

No caso dos pacientes com 
enxaqueca crônica, a dificul-
dade é maior. Caracterizada 

Não é só “mais uma” dor de cabeça
“Eu tenho dor de cabeça, porque...” Quem nunca ouviu alguém dizer uma frase dessas para justifi car 
esse tormento à saúde?

O impacto torna-se quase diário, impossibilitando o indivíduo de muitas atividades. 

pela presença de dor de ca-
beça em mais de 15 dias por 
mês, o impacto torna-se quase 
diário, impossibilitando o in-
divíduo de muitas atividades. 
A falta de conhecimento e a 
recusa em procurar auxílio 
médico prejudicam ainda 
mais a situação. A enxaqueca 
não deve ser confundida com 
as dores de cabeças típicas de 
outras doenças. 

Ela é uma doença primária, 
de causa hereditária, marcada 
pela frequência constante. De 
acordo com estudos recentes, 
as únicas patologias aliadas 
a ela são problemas tão 
preocupantes quanto, como 
depressão e ansiedade. “A 

enxaqueca afeta todos os do-
mínios da vida. Casos clínicos 
mostram desde a ausência das 
crianças na escola até a baixa 
frequência dos adultos no 
trabalho. Quando conseguem 
comparecer, a produtividade 
não é a mesma. Isso mostra 
o impacto da doença na qua-
lidade de vida”, destaca dr. 
Ciciarelli.

A maior prevalência se dá, 
contudo, entre os 20 e 40 
anos, na idade mais produ-
tiva. O estresse do dia a dia, 
os hábitos alimentares nem 
sempre saudáveis e o con-
sumo de bebidas alcóolicas, 
por exemplo, ajudam no de-
sencadeamento do quadro em 

pacientes já predispostos. No 
caso das mulheres, as chan-
ces são ainda maiores, visto 
que a contínua oscilação de 
estrogênio no organismo ao 
longo da vida interfere na dor. 

Tendo em vista esse cená-
rio, o dr. Ciciarelli incentiva 
a busca de um especialista e 
se opõe a automedicação. “Os 
fatores considerados como 
causa da dor agem, na ver-
dade, como intensificadores 
do mal-estar. A população, 
portanto, não deve tentar 
explicar a dor ou resolvê-la 
por conta própria, mas buscar 
auxílio de um profissional 
adequado” (Fontes: ABN/
APM). 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 Distrito - Guaianazes

Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ELIAS MEDEIROS FÉLIX, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Augusto de Lima, MG, data-nascimento: 27/07/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Medeiros Felix e de Eremita Rodrigues Felix. 
A pretendente: VALDENIR NORMA FERREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteira, naturalidade: Itiúba, BA, data-nascimento: 02/03/1970, residente e domiciliada 
em Luziânia, GO, fi lha de Agenario Bispo Ferreira e de Maria Norma Ferreira.

O pretendente: WILLIAM BAHIA MARCONDES, profi ssão: executivo de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/06/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Clemente Marcondes e de 
Edra Jussara Bahia. A pretendente: BRUNA MENEZES ARAÚJO, profi ssão: gestora 
de rh, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/02/1994, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alberto Araújo e de 
Sueli Menezes da Silva Araújo.

O pretendente: MARCELO FERREIRA DE CARVALHO, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Santo Antonio, RN, data-nascimento: 16/04/1974, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Ferreira de Carvalho e de 
Maria dos Anjos Ferreira de Carvalho. A pretendente: ILMAIR DE JESUS, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Porteirinha, MG, data-nascimento: 18/08/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel José Filho e de 
Anozimbra Maria de Jesus.

O pretendente: EUVANES PAULO DA SILVA SÁ, profi ssão: fi scal plantonista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Belém do São Francisco, PE, data-nascimento: 15/06/1989, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Francisco da Silva 
e de Maria Eunice de Sá Silva. A pretendente: REGIANE RODRIGUES TOLENTINO, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 17/04/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Naly 
Rodrigues Tolentino.

O pretendente: LEANDRO JOSÉ DE PAULA, profi ssão: agente de segurança, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/05/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Aparecido de Paula e de Olga 
Margarida Rufi no de Paula. A pretendente: LUANA CRISTINA NASCIMENTO RUFINO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 
07/11/1983, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armando 
Rufi no Filho e de Lucinda Nascimento Rufi no.

O pretendente: RAFAEL LIMA SOARES, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Soares e de Adriana 
da Cruz Lima Soares. A pretendente: ANA MARIA OLIVEIRA EXPEDITO, profi ssão: 
operadora de atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nasci-
mento: 12/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Carlos 
Expedito e de Gidinalva Oliveira Expedito.

O pretendente: GUILHERME JESUS DE ANDRADE, profi ssão: cabeleireiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Neurino Miranda de Andrade e de 
Ana Patricia Jesus de Araujo. A pretendente: INGRID BEZERRA DE LIMA, profi ssão: 
auxiliar jurídico, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
03/04/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo 
Fernandes de Lima e de Maria Evanilce Dias Bezerra de Lima.

O pretendente: ISRAEL DE SOUZA LIMA, profi ssão: pintor automotivo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 06/03/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Bispo de Lima e de Maria Aparecida 
Batista de Souza. A pretendente: WYVIANNE MYRIS DA SILVA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Belo Jardim, PE, data-nascimento: 
27/07/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Edimilson 
da Silva Lima e de Laudiane Silva Lima.

O pretendente: PAULO HENRIQUE RAMIRES QUEIROZ, profi ssão: auxiliar de pro-
dução, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/09/1992, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Decio Aparecido Queiroz 
e de Simone Mesquita Ramires. A pretendente: MARIANE FERREIRA DE SOUZA, 
profi ssão: dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Miguel dos Campos, AL, 
data-nascimento: 13/08/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Maria Selma Ferreira de Souza.

O pretendente: JEAN OLIVEIRA LIMA, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Serrinha, BA, data-nascimento: 23/03/1976, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Peroci Lima de Jesus e de Zoraide Alves de Oliveira. 
A pretendente: MARIA APARECIDA DE ARAÚJO PINTO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Pindobaçu, BA, data-nascimento: 05/01/1984, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ovídio de Oliveira Pinto e de Irací 
Araújo Pinto.

O pretendente: ERICSON LOUIS OLIVEIRA GOMES, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/06/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cornelio Vieira Gomes e de Maria 
das Graças de Oliveira. A pretendente: RAYANE BASTOS CURSINO, profi ssão: es-
tudante, estado civil: solteira, naturalidade: Jussara, BA, data-nascimento: 07/01/2001, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wellithon Cursino de 
Souza e de Gildeci Pereira Bastos.

O pretendente: RODRIGO DE ARAUJO DOMINGOS, profi ssão: auxiliar de enferma-
gem, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/10/1984, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Domingos e de 
Maria Angela de Araujo Domingos. A pretendente: OLGA TATIANA APARECIDA LIMA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/03/1981, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Paulo de Oliveira e de Antonia Jesus de Lima de Oliveira.

O pretendente: EDMAR JOANAS DE OLIVEIRA NETO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1998, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anderson Arlindo de Oliveira e de 
Viviane Cristina da Silva Duarte. A pretendente: NAYARA GARCIA MONTEIRO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-
nascimento: 05/06/1998, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Clemilton Alves Monteiro e de Raquel Virturino Garcia Monteiro.

O pretendente: VAGNER RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista de cole-
tivo, estado civil: solteiro, naturalidade: Tocantins, MG, data-nascimento: 07/12/1962, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues de 
Oliveira Filho e de Erothildes Pires da Luz Oliveira. A pretendente: CÍCERA EMILIA 
DE OLIVEIRA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, naturalidade: São Joaquim do 
Monte, PE, data-nascimento: 20/07/1972, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Miguel de Oliveira e de Emilia Josefa da Silva.

O pretendente: EDUARDO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Itaobim, MG, data-nascimento: 29/06/1995, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Terezinha Pereira da Silva. A pretendente: REBECA 
SOUZA DOS ANJOS, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Eliane Souza dos Anjos.

O pretendente: THIAGO UCHOA DA ROSA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/07/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Rosa e de Monica Uchoa Lima 
da Rosa. A pretendente: RAQUEL NOGUEIRA DOS SANTOS, profi ssão: agente de 
saúde, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1988, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Francisco dos 
Santos e de Marizete de Paula Nogueira dos Santos.

O pretendente: CLEBER PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/03/1977, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando Pereira dos Santos e de 
Maria Pereira dos Santos. A pretendente: GEUSIMAR MARIA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Picos, PI, data-nascimento: 04/08/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antenor Ferreira da Silva 
e de Raimunda Maria Gomes da Silva.

O pretendente: NELSON BRAS DE FREITAS, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Palestina, SP, data-nascimento: 16/06/1950, residente e do-
miciliado em Paranapuã, SP, fi lho de Arlindo de Freitas e de Maria Alpanhez de Freitas. 
A pretendente: LINDALVA ALVES DO PRADO, profi ssão: do lar, estado civil: viúva, 
naturalidade: Lucélia, SP, data-nascimento: 01/11/1959, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alves Ferreira e de Aparecida Pinto Ferreira.

O pretendente: ROGERIO DE SOUSA LIARTE, profi ssão: mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Luzilândia, PI, data-nascimento: 15/09/1973, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Bernardo Dias Liarte e de Antonia 
Rodrigues de Sousa. A pretendente: REGISLENE CASTELO BRANCO FEITOSA, 
profi ssão: auxiliar administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: Esperantia, PI, 
data-nascimento: 18/01/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Zito Feitosa e de Maria Albetisa Sousa Lopes.

O pretendente: FRANCISCO FELÍCIO NETO, profi ssão: armador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Pedro II, PI, data-nascimento: 12/05/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Dionisio da Silva e de Justina Maria de 
Jesus. A pretendente: JOSEFA ALVES DA SILVA, profi ssão: serviços gerais, estado 
civil: solteira, naturalidade: Juazeiro do Norte, CE, data-nascimento: 05/12/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cícero Alves da Silva e 
de Francisca Maria Alves.

O pretendente: NESTOR CORREA ACOSTA, profissão: montador de moveis, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Uruguai,, data-nascimento: 23/05/1957, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Saul Correa e de Maria Brenda 
Acosta. A pretendente: BENEDITA ROSA PEDROSO, profissão: limpadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo Anastácio, SP, data-nascimento: 20/11/1961, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedicto Pedroso 
e de Maria Rosa Pedroso.

O pretendente: KEVYN MOYSÉS SOUZA DA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1998, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldemir da Silva e de Elaine dos 
Santos Souza da Silva. A pretendente: AMANDA BEZERRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Evirlânio da Silva 
e de Nilcilene Bezerra da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE TORRES SAN MARTIN, profi ssão: ofi cial de manuten-
ção, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1981, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Felix Ortiz San Martin 
e de Ana Regina Torres San Martin. A pretendente: KAMILA ELLEN SANTOS DA 
SILVA, profi ssão: assistente fi nanceiro, estado civil: solteira, naturalidade: Paulista, PE, 
data-nascimento: 17/06/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Domingos Savio da Silva e de Bertiane Maria Santos da Silva.

O pretendente: JAILSON SILVA DE AMORIM, profi ssão: auxiliar de transporte ae-
reo, estado civil: divorciado, naturalidade: Gongogi, BA, data-nascimento: 29/09/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ananias Chagas de 
Amorim e de Marinalva Silva. A pretendente: LUCIENE DO NASCIMENTO MOREI-
RA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: Araguaína, 
TO, data-nascimento: 19/12/1979, residente e domiciliada em Araguaína, TO, fi lha de 
Rosa do Nascimento Moreira.

O pretendente: LUCAS AGUIAR MARTINS, profi ssão: estudante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1986, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira Martins e de Maria Luiza da Silva 
Aguiar. A pretendente: THAMYRES REGINA DA SILVA E SOUSA, profi ssão: técnica 
de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/11/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio Antonio 
de Sousa e de Edelzia Rozalia Zenaide da Silva.

O pretendente: ANDERSON RICARDO DA SILVA, profi ssão: encarregado de obra, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco, SP, data-nascimento: 29/09/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Iraci Oliveira da Silva. A pretendente: 
GISELIA GARCIA ALVES, profi ssão: analista, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 19/01/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Edson Alves e de Maria Bernadete Garcia Alves.

O pretendente: LEANDRO URÇULINO DE SOUZA, profi ssão: encarregado de obras, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Caculé, BA, data-nascimento: 23/11/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Guilhermino Urçulino de Souza e de 
Eremita Maria de Souza. A pretendente: NATÁLIA PARENTE, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1987, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Parente de Carvalho 
e de Marinalva Mendes da Anunciação.

O pretendente: KLEBER FERREIRA ALVES, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/08/1984, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilson Alves da Silva e de Esperança Maria Ferreira. A 
pretendente: DANIELI FERNANDA ALVES, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santa Isabel do Ivaí, PR, data-nascimento: 15/05/1989, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Ferreira Alves 
e de Dalva Jesus dos Santos Alves.

O pretendente: RODRIGO TRINDADE DA SILVA, profi ssão: operador de monitora-
mento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
14/12/1995, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Noerte Trindade da Silva 
e de Célia Mangueira da Silva. A pretendente: ALINE DE FATIMA CASTRO, profi ssão: 
ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
25/09/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Bendito Mateus de Castro e de Ilma de Fatima da Silva.

O pretendente: PAULO MOREIRA DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1960, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Moreira dos Santos e de 
Alzira Andrade dos Santos. A pretendente: ROBERTA KELLY CANDIDA CORRÊA, 
profi ssão: auxiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 26/02/1981, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha 
de Ailton da Silva Corrêa e de Leoni Candida de Lima.

O pretendente: LUCAS VICENTE DA SILVA, profi ssão: ajudante padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/01/1994, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Vicente da Silva e de 
Leoneide Lima Vicente da Silva. A pretendente: ANDRESSA NÁTOLI APÓSTOLO, 
profi ssão: auxiliar de administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/08/1994, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Cláudio 
de Lira Apóstolo e de Graziela Cristina Nátoli Apóstolo.

O pretendente: SAMUEL FERREIRA DO NASCIMENTO, profi ssão: marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1982, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fidelcina Ferreira da Silva. 
A pretendente: ANDREZA CRISTINA BARBOSA, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/04/1985, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecida Zilda Barbosa.

O pretendente: CUSTODIO DOMINGOS ROCHA, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1982, residente e do-
miciliado em Lavínia, SP, fi lho de João de Lima Rocha e de Izaura Domingos Rocha. 
A pretendente: KATIANE MARQUES DA COSTA, profi ssão: esteticista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/01/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Moita da Costa e de Neuza 
Marques da Costa.

O pretendente: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, profi ssão: chefe de 
cozinha, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
16/04/1984, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Ro-
drigues da Silva e de Amara Luiza Honorato da Silva. A pretendente: CILENE REGINA 
DA SILVA, profi ssão: promotora de vendas, estado civil: divorciada, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Neto da Silva e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: MARCOS MARIO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1984, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario de Oliveira Filho e de Dirlena Mota 
de Oliveira. A pretendente: GEISA SIMONE TRINDADE SANTOS, profi ssão: copeira 
hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 08/02/1980, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanilde Sidrone dos 
Santos e de Vera Lucia Trindade.

O pretendente: ARTHUR DENNIS ORDONEZ ARGOTE, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1993, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicolas Argote Cadima e de Carmen 
Rosa Ordonez Villagomez. A pretendente: PATRICIA VANESSA MAMANI COLQUE, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimen-
to: 23/06/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Hilarion 
Mamani Huata e de Nora Colque Villca.

O pretendente: ADRIANO MARQUES DA SILVA, profi ssão: analista fi nanceiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mandaguaçu, PR, data-nascimento: 25/01/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domingos Marques da Silva e de 
Maria Elza Lopes da Silva. A pretendente: MARA MIVIA PINHEIRO ALVES, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: divorciada, naturalidade: Crateús, CE, data-nascimento: 
18/03/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gonçalo 
Alves de Sousa e de Antonia Lucia Pinheiro Alves.

O pretendente: MAIKON DOUGLAS PEREIRA DIAS, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/04/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Calírio da Silva Dias e de Maria de 
Lourdes Pereira Dias. A pretendente: KAROLAINE GOMES DE MOURA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1999, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto de Moura 
e de Francisca Roseli Gomes de Lima.

O pretendente: CLEBERSON FERREIRA DA SILVA, profi ssão: produtor de eventos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1980, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celia Ferreira da Silva. A pretendente: 
GISELE FREITAS DO CARMO DE ALMEIDA, profi ssão: técnica enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1985, residente 
e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Zelito Carmo de Almeida e de 
Maria das Graças Freitas do Carmo.

O pretendente: JOCIVAN ALVES GOUVÊA, profi ssão: aplicador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Sousa, PB, data-nascimento: 25/10/1983, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alves Gouvêa e de Maria Roza da Silva Gouvêa. 
A pretendente: CLEIDIANE ALVES SOARES, profi ssão: arrematadeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Iguatu, CE, data-nascimento: 04/03/1988, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Ferreira Soares e de Francisca Alves 
Gouveia Soares.

O pretendente: ADEMIR DO NASCIMENTO CAVALCANTI, profi ssão: aposentado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1977, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz Cavalcanti e de Antonia 
do Nascimento Cavalcanti. A pretendente: KATIA HARUMI HATADA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, data-nascimento: 
23/01/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Massayuki 
Hatada e de Hiroko Hatada.

O pretendente: JOSÉ MARIO DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Passo de Camaragibe, AL, data-nascimento: 20/04/1954, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joana Batista do Nascimento. A 
pretendente: MARIA DO CARMO REIS GOMES, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Floriano, PI, data-nascimento: 09/04/1968, residente e 
domiciliado Rua Carlos Laino Júnior, 24, aptvo. 51 B, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Angelo Filho Gomes e de Raimunda Eva Reis.

O pretendente: GILCIVAN ALVES RODRIGUES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Jaguaribe, CE, data-nascimento: 28/05/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Melo Rodrigues e de Maria Alves 
Rodrigues. A pretendente: CLEANE SANTOS, profi ssão: assessora de imprensa, estado 
civil: solteira, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 15/06/1988, residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivanildo Santos e de Maria Marta dos Santos.

O pretendente: GEOVANE PEREIRA DE SOUSA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Condeúba, BA, data-nascimento: 15/01/1996, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldino Pereira de Sousa e de 
Carolina Maria de Jesus Sousa. A pretendente: MORGANA SAYONARA SOARES 
MELO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Crateús, CE, data-
nascimento: 14/07/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cícero Azevêdo de Melo e de Maria do Carmo Soares Rodrigues.

O pretendente: GURKARAN SINGH, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Índia, data-nascimento: 29/04/1997, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Avtar Singh e de Satvinder Kaur. A pretendente: MIRIAN CON-
CEIÇÃO DE ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Miguel Martins de Araujo e de Antonia Inocencia da Conceição.

O pretendente: AÉLCIO BATISTA NUVENS, profi ssão: porteiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Ouro Verde de Minas, MG, data-nascimento: 14/01/1967, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Batista Nuvens e de Tereza 
Maria Silva. A pretendente: SANDRA D'AJUDA SANTOS, profi ssão: auxiliar de 
limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Conde, BA, data-nascimento: 25/08/1979, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Pereira dos Santos 
e de Senira Maria D'Ajuda Conceição.

O pretendente: LUCAS RAMALHO DO NASCIMENTO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Piracicaba, SP, data-nascimento: 19/10/1994, residente e 
domiciliado em Piracicaba, SP, fi lho de Antonio Carlos do Nascimento e de Arlete Souza 
Ramalho. A pretendente: RAQUEL SILVA SOUZA, profi ssão: assistente administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco das Chagas 
Souza e de Elizabeth Silva Souza.

O pretendente: ANDRÉ ABEL DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1993, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abel Januario da Silva e de Elza Josefa da Sil-
va. A pretendente: EDILANIA SILVESTRE DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Jacobina, BA, data-nascimento: 27/06/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lélio Gomes de Almeida e de Mirnia 
Silvestre de Almeida.

O pretendente: DIEGO VINICIUS PEREIRA GIL, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Gil e de Sonia Maria Pereira Silva. A 
pretendente: MARIA HELENA DA SILVA MONTENEGRO, profi ssão: professora de 
educação infanti, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Marcos 
Montenegro Reinaga e de Vanilza Ferreira da Silva.

O pretendente: MISAEL ALIXANDRINO FERREIRA DA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Paes Landim, PI, data-nascimento: 19/10/1989, resi-
dente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Miguel Alixandrino da Silva e de Raimunda 
Nonata Ferreira da Silva. A pretendente: MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA, 
profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São José do Belmonte, PE, 
data-nascimento: 30/12/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Cícero Sebastião da Silva e de Francisca Severina dos Santos Silva.

O pretendente: MANUEL TEZORO, profi ssão: ajudante de serviços diversos, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Maquela do Zombo, Uige, Angola,, data-nascimento: 
25/08/1988, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gracia Manuel 
e de Ariete Konde. A pretendente: RITA WIGNA DA SILVA, profi ssão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Patu, RN, data-nascimento: 25/03/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de César Bezerra da Silva 
e de Petronila Adalcí Cardoso e Silva.

O pretendente: LEANDRO BATISTA FERREIRA, profi ssão: abastecedor de máquina, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Curitiba, PR, data-nascimento: 18/05/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Batista Ferreira Filho e 
de Sonia Maria Ferreira. A pretendente: ROSANE NASCIMENTO SANTOS, profi ssão: 
operadora de máquina, estado civil: solteira, naturalidade: Ibicaraí, BA, data-nascimento: 
12/12/1979, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Alves 
dos Santos e de Maria da Conceição Nascimento dos Santos.
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JONATHAN SABINO FERNANDES, de nacionalidade 
brasileira, solteiro, engenheiro, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no 
dia (11/03/1988), residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho 
de Pedro Fernandes e de Silma Heliana Ferreira. A pretendente: LARISSA 
MACHADO BRANCO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, solteira, den-
tista, natural nesta Capital, Jardim Paulista, SP, no dia (21/02/1990), residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Gilberto Branco de Souza 
e de Maria Fernanda Avelino de Souza Machado.

CARTÓRIO 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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Aline Cristina Sartorelli - Ofi cial

O pretendente: ITALO NEY SILVA PESSOA, profi ssão: programador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Quixadá, CE, data-nascimento: 16/09/1992, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Sérgio Antonio de Lima Pessoa e de Maria do Socorro da Silva Pessoa. 
A pretendente: D'AVILA DE MELO LAURENTINO, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, 
naturalidade: Quixadá, CE, data-nascimento: 20/05/1995, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Daniel Nogueira Laurentino e de Maria Wanderléa Pordeus de Melo.

O pretendente: OTANIEL GOMES FONTES, profi ssão: ajudante de marcenaria, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Lagêdo do Tabocal, BA, data-nascimento: 24/09/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio dos Santos Fontes e de 
Marinalva Gomes dos Santos. A pretendente: JOSEFA BARBOSA DA SILVA, profi s-
são: desempregada, estado civil: solteira, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 
25/01/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Laurentino da Silva 
e de Margarida Maria Barbosa.

O pretendente: CLEDSON QUEIROZ OLIVEIRA, profi ssão: ajudante de marcenaria, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Lagêdo do Tabocal, BA, data-nascimento: 02/11/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luiz dos Santos Oliveira e de 
Evani Santos Queiroz. A pretendente: ERINALVA GOMES FONTES, profi ssão: desem-
pregada, estado civil: solteira, naturalidade: Lagêdo do Tabocal, BA, data-nascimento: 
25/01/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio dos Santos Fontes 
e de Marinalva Gomes dos Santos.

O pretendente: EMILIANO VIEIRA DA CUNHA NETO, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/09/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Ferreira da Cunha e de Vera Lucia da 
Cunha. A pretendente: VANESSA LOPES DE MEDEIROS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Lopes de Medeiros e de Neuraci Santos 
Pereira de Medeiros.

O pretendente: ANDRÉ LUIS FLORENCIO, profi ssão: contador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1973, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Genival Florencio e de Maria Lucy Florencio. A pretendente: TA-
TIANA SOUZA HENRIQUE, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Serra 
Branca, PB, data-nascimento: 24/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Ednaldo Henrique da Silva e de Joelma Souza Henrique.

O pretendente: EGIDIO AYALA PANÁ JUNIOR, profi ssão: chef de cozinha, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Egidio Ayala Paná e de Sandra Cristina da Silva 
Ferreira. A pretendente: TALYTA ROMERA DE QUEIROZ, profi ssão: chef de cozinha, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/09/1987, residen-
te e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ronaldo Ferreira de Queiroz e de Sandra 
Romera Rede de Queiroz.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 A

18
0-

4B
ED

-D
5B

F-
E6

19
.


	pagina_01_ed_3999
	pagina_02_ed_3999
	pagina_03_ed_3999
	pagina_04_ed_3999
	pagina_05_ed_3999
	pagina_06_ed_3999
	pagina_07_ed_3999
	pagina_08_ed_3999
	pagina_09_ed_3999
	pagina_10_ed_3999

