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“Se não conto o meu 
segredo, ele é meu 
prisioneiro. Se o 
deixo escapar, sou 
prisioneiro dele. A 
árvore do silêncio dá 
os frutos da paz”.
Arthur Schopenhauer (1788/1860)
Filósofo alemão
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Em reunião entre lí-
deres da Câmara, do 
Senado e o ministro 

da Justiça, Sergio Moro, fi cou 
defi nido que o Congresso vai 
dar prioridade à proposta 
sobre prisão em segunda 
instância que está na Câmara. 
O entendimento da maioria 
dos parlamentares que par-
ticiparam do acordo, fechado 
com apoio dos presidentes 
Davi Alcolumbre, do Senado, 
e Rodrigo Maia, da Câmara, 
é que a proposta da Câmara 
é mais ampla e corre menos 
riscos de ser questionada 
futuramente no STF.

Davi Alcolumbre apontou 

Prisão em 2ª instância da 
Câmara terá prioridade 
no Congresso Nacional

que a decisão tomada pela 
maioria dos líderes não é 
uma tentativa de atrasar a 
discussão da antecipação da 
execução penal no país, mas 
de aprovar uma proposta que 
não gere questionamentos. Ele 
defendeu uma “conciliação” 
em torno do tema. “A gente 
precisa compreender que o 
melhor caminho não é que 
pode ser feito de forma mais 
célere, mas que possa suscitar 
questionamentos lá na frente. 
Nada de maneira açodada é o 
melhor caminho”.

O ministro da Justiça, Sergio 
Moro, disse que participou da 
reunião como “observador”, 

mas defendeu a aprovação 
da possibilidade de prisão em 
segunda instância de forma 
urgente.

“Minha avaliação pessoal 
tanto é que ambos [o projeto 
e a PEC] resolvem a questão. 
O ministro da Justiça e o go-
verno têm essa questão como 
urgente por ser uma questão 
de segurança pública”.

Alguns partidos acusam 
que houve um “acordão” para 
esfriar o debate e travar a dis-
cussão da prisão em segunda 
instância. Autor do projeto 
pronto para votação na CCJ do 
Senado, o senador Lasier Mar-
tins (Podemos-RS) ressaltou 

Decisão foi tomada em reunião de líderes do Senado e da Câmara com os presidentes

das duas Casas e o ministro da Justiça, Sergio Moro.

que a PEC levará muito mais 
tempo para ser aprovada do que 
o projeto. Ele chamou o acordo 
de ‘manobra maquiavélica’. 

“ A PEC tem procedimentos 
altamente demorados e vai 
demandar todo o ano que vem. 
A população está apavorada. O 

julgamento do Supremo per-
mite colocar centenas, milha-
res de delinquentes nas ruas”, 
criticou (Agência Senado).

O Índice de Confi ança do Em-
presário do Comércio (Icec), 
apurado pela Confederação 
Nacional do Comércio (CNC), 
alcançou o patamar de 122,5 
pontos em novembro, o maior 
desde abril de 2019 (125,2 pon-
tos). O resultado representou 
uma alta de 0,5% ante o índice 
de outubro. Foi o terceiro au-
mento mensal consecutivo do 
índice. Em relação a novembro 
do ano passado, houve um 
crescimento de 11,6%.

“A economia vem emitindo 
diversos sinais de recuperação 
gradual, e a crescente confi ança 
do empresário do comércio vem 
confi rmar um cenário de maior 
otimismo em relação ao aqueci-
mento do consumo. Tenho con-
fi ança que o ano que vem será 
de uma reação ainda mais sólida 
do setor”, disse o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros.

A confi ança do empresário do comércio confi rma maior 

otimismo em relação ao aquecimento do consumo.

O relatório do Programa das 
Nações Unidas para o Meio 
Ambiente (Pnuma), divulgado 
ontem (26), alertou que é pre-
ciso reduzir em 7,6% a emissão 
de gases de efeito estufa no 
período entre 2020 e 2030 
para evitar uma “catástrofe 
climática”. Sem essa redução, 
a temperatura do planeta pode 
aumentar 3,2ºC. 

Os dados mostram que em 
2018, o total de emissões de 
CO2 atingiu níveis recordes e, 
na última década, as emissões 
aumentaram 1,5% por ano. A 

ONU diz que os países mais 
ricos falharam no corte de 
emissões com a rapidez neces-
sária. Segundo o organismo, 
15 dos 20 países mais ricos 
do mundo não têm sequer um 
plano para atingir o nível zero 
de emissões.

Diretora do Pnuma, Inger 
Anderson afi rmou que os países 
não podem mais adiar medidas 
necessárias para mudar o cená-
rio. Os cortes agora propostos, 
de 7,6%, “mostram que os pa-
íses simplesmente não podem 
esperar”, acrescentou (ABr).

Medida é fundamental para evitar “catástrofe climática”.

Uma camisa da seleção brasi-
leira usada pelo ex-craque Pelé 
em 1971 será leiloada no dia 5 
de dezembro pela famosa casa 
de leilões Bolaffi , em Turim, 
na Itália.

O ex-jogador do Santos usou 
a camisa em um amistoso entre 
Brasil e Iugoslávia, em julho 
de 1971, no Rio de Janeiro. O 
modelo está avaliado entre 10 
e 15 mil euros.

A casa de leilões também 
irá leiloar duas históricas 

camisas da seleção italiana. 
Uma delas foi usada pelo 
ex-defensor Gaetano Scirea 
na Copa do Mundo de 1986, 
já a outra foi utilizada por 
Gianpiero Marini no Mundial 
de 1982.

Entre outros itens que serão 
leiloados estão uma camisa 
usada pelo ex-ciclista italiano 
Fausto Coppi em 1952 no Tour 
de France e um taco de beisebol 
do norte-americano Michael 
Jordan (ANSA).

Leilão acontece em Turim no dia 5 de dezembro.

IPVA fi nais 7 e 8 
A Secretaria da Fazenda do 

Estado notifi cou proprietários de 
447.505 veículos que apresentam 
débitos do IPV, referentes ao exer-
cício de 2019, de veículos com fi nais 
de placa 7 e 8 e também de rema-
nescentes dos exercícios de 2014 a 
2018. O aviso traz a identifi cação do 
veículo, os valores do imposto, da 
multa incidente e dos juros por mora, 
além de orientações para pagamento 
ou apresentação de defesa. O débito 
totaliza R$ 511.020.939,39. 

O ramo de consórcios en-
cerrou o mês de outubro com 
resultado positivo. Segundo a 
Associação Brasileira de Ad-
ministradoras de Consórcios 
(Abac), houve um aumento 
de 12,8% nas adesões, em 
relação ao mesmo período do 
ano passado. 

Com uma movimentação de 
cerca de R$ 110 bilhões, de 
janeiro a outubro, o volume 
de 2,38 milhões de novas cotas 
vendidas marcou um recorde 
na série histórica. O balanço 
indicou um total de 2,11 mi-
lhões de cotas adquiridas e 

As cotas de eletroeletrônicos 

duráveis apresentaram

o maior crescimento

de 2018 para 2019.

O ministro da Economia do 
Brasil, Paulo Guedes, afi rmou, 
durante coletiva em Washing-
ton, que ninguém deve “se 
assustar” se surgirem pedidos 
por um novo AI-5, principal ins-
trumento de repressão usado 
pela ditadura militar.

Tido como “liberal”, Guedes 
criticou o ex-presidente Lula 
por ter convocado as pessoas 
a protestarem contra o go-
verno. “Sejam responsáveis, 
pratiquem a democracia. Ou 
democracia é só quando seu 
lado ganha? Quando o outro 
lado ganha, com 10 meses 
você já chama todo mundo 
para quebrar a rua? Que res-
ponsabilidade é essa? Não se 
assustem então se alguém pedir 
o AI-5. Já não aconteceu uma 
vez?”, disse.
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CNC: confi ança do comércio cresce 
pelo terceiro mês consecutivo

pontos), e todos os itens que 
compõem este indicador re-
gistraram variações mensais 
maiores do que as observadas 
em outubro.

Em relação às expectativas 
para a economia, a proporção 
dos empresários que esperam 
uma melhora econômica re-
presentou 91,0%, ante 90,2% 
em outubro e um aumento de 
10,3 pontos percentuais em 
relação a novembro de 2018. 
“Essa expectativa favorável 
está ancorada nas projeções 
de maior crescimento econô-
mico no próximo ano”, afi rma 
a economista da CNC Catarina 
Carneiro da Silva. A maioria dos 
varejistas percebeu melhora 
em suas empresas (60,5%), 
acima da proporção registra-
da em outubro (59,8%) e em 
novembro de 2018 (49,1%) - 
(Gecom/CNC). 

O subíndice referente às 
expectativas chegou a 162,6 
pontos e permaneceu no maior 
patamar, com alta de 0,1% 
ante o mês anterior e aumento 
de 7,0% na comparação com 
novembro do ano passado. 

Registrou o maior indicador 
desde maio de 2019 (163,6 
pontos). A satisfação quanto 
às condições correntes foi um 
dos destaques em novembro. 
Também atingiu o maior nível 
desde maio de 2019 (100,6 

Camisa do Brasil usada 
por Pelé será leiloada 
em Turim, na Itália

Emissões de CO2 precisam cair
7,6% ao ano

Ministro da Economia 
reativa ameaça de

AI-5 contra protestos

Consórcios cresceram 
12,8%, com 2,38 milhões 

de quotas vendidas
um faturamento de R$ 85,81 
bilhões. 

O fi nal de ano representa, em 
geral, uma época em que muitas 
pessoas cogitam participar de 
consórcios, a fi m de obter um 
bem ou serviço. A expectativa 
é de que os 7,35 milhões de 
consorciados ativos devem 
crescer. As cotas para aqui-
sição de veículos leves, como 
automóveis, caminhonetes e 
utilitários, equivalem a mais da 
metade (50,2%) do total. 

Na sequência, aparecem as 
cotas para motocicletas e mo-
tonetas, com 29,5%; imóveis, 
com 13,6%; e veículos pesados, 
com 4,5%. As menores propor-
ções foram observadas entre 
as cotas de serviços (1,4%) e 
eletroeletrônicos e outros bens 
móveis duráveis (0,8%).

Para o presidente executivo 
da Abac, Paulo Roberto Rossi, 
a performance do ramo de con-
sórcios tem melhorado devido a 
uma mudança de mentalidade 
dos consumidores, que têm tido 
um senso maior de responsa-
bilidade quanto às próprias fi -
nanças. Para ele, ao adotar esse 
comportamento, passam a ver 
o consórcio “como alternativa 
para realização dos sonhos de 
consumo” (ABr).

Segundo o ministro, “chamar 
o povo para a rua é uma irres-
ponsabilidade”. “Aí o fi lho do 
presidente fala em AI-5, e todo 
mundo se assusta”, declarou. O 
Ato Institucional Número 5 foi 
um decreto publicado em 13 de 
dezembro de 1968, no governo 
Costa e Silva, e endureceu a 
repressão na ditadura militar.

O instrumento deu poderes 
para o presidente fechar o 
Congresso, cassar direitos po-
líticos de adversários e punir 
críticos de forma arbitrária. 
Essa não é a primeira vez que 
governistas recorrem ao AI-5 
para falar em tom de ameaça 
contra grandes manifestações 
populares de oposição, algo até 
agora inexistente. 

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, disse que as 
repetidas menções ao AI-5 
por parte do governo estão 
“gerando insegurança sobre 
qual é o intuito por trás da 
utilização de forma recorrente 
dessa palavra”. Já o mandatário 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF), Dias Toffoli, ressaltou 
que o “AI-5 é incompatível 
com a democracia”. Não se 
constrói o futuro com experi-
ências fracassadas do passado”, 
acrescentou (ANSA).

Ministro da Economia do 

Brasil, Paulo Guedes.
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OPINIÃO
O efeito inteligência 

artifi cial
Mais do que levar 

inteligência artifi cial 

(IA) para aplicativos e 

produtos de tecnologia, 

hoje inseri-la na 

empresa pode ser uma 

realidade bastante 

simples e comum

Qualquer negócio pode 
ter essa ferramenta 
com um formato de 

interação personalizado, e que 
faça sentido para a estrutura 
do negócio ou para a ação em 
questão. Entre os principais 
benefícios de investir em bots 
inteligentes estão o auxílio da 
tecnologia para manter produ-
tividade da força de trabalho, 
a redução de custos com trei-
namentos e onboarding, me-
lhorias de agilidade e registros 
em atendimentos por parte do 
suporte e a desburocratização 
em processos tradicionais de 
atendimentos.

Para atender a essa de-
manda, grandes empresas de 
TI contam com laboratórios 
próprios, ou fábricas de bots, 
especializados na criação de 
ferramentas personalizadas de 
acordo com cada necessidade 
e demanda, o que comprova 
que a IA já saiu da fi cção e 
hoje é parte essencial do dia 
a dia de muitas corporações. 
Atendendo à crescente utili-
zação dos smartphones, não 
demorou para que fosse usada 
como uma ferramenta para a 
evolução do RH. 

Os usuários não precisam 
investir em novas tecnologias 
para ter em mãos esse tipo de 
facilidade, mas sim adquirir 
soluções que se integrem com 
a sua rotina. Por essa razão, 
hoje já é possível ter uma as-
sistente virtual no WhatsApp 
para realizar consultas rápidas, 
que, se acessadas da forma ha-
bitual, envolveriam um passo 
a passo bastante burocrático. 
O objetivo é apoiar a gestão 
de pessoas 24 horas por dia e 
sete dias da semana, atenden-
do tanto colaboradores como 
gestores. E essa é apenas uma 
forma que a IA pode contribuir 
para a evolução do RH.

Quando a ferramenta come-
çou a se popularizar, muito 
se falou sobre a substituição 
das pessoas por robôs. O que 
posso dizer é que hoje esse 
tipo de software é dedicado ao 
trabalho de melhorar deman-
das e atendimentos e otimizar 
processos. Esses bots compre-
endem e entendem a intenção 
de um usuário por meio de 
interfaces naturais, como texto 
ou fala. O que, inclusive, é uma 
das principais vantagens do 
modelo cognitivo: a humani-
zação da tecnologia. 

Com essa facilidade, pessoas 
conseguem interagir com um 
assistente virtual como se fosse 
um ser humano, com muito 
mais praticidade. Por sua vez, o 
usuário obtém informações de 
forma mais rápida e em tempo 
real sobre aprovações penden-
tes, políticas, regras e dados 
sobre as equipes. Os softwares 

também agem proativamente 
de acordo com as interações 
do usuário, fazendo mudanças 
diretamente no sistema. 

A evolução é contínua e se 
faz por meio das necessidades 
de quem as utiliza, algo que é 
possível monitorar e aperfei-
çoar no sistema. A inteligên-
cia artifi cial aplicada no RH 
contribui não apenas com as 
atividades corporativas, mas 
também oferece suporte à área 
de TI e dá apoio estratégico 
em eventos, potencializando 
os negócios.

Em 2016, a Senior criou a 
Sara – uma assistente virtual 
desenvolvida por meio da 
plataforma de computação 
cognitiva IBM Watson. A no-
vidade nasceu na nossa área 
de Pesquisa e Arquitetura, 
com o objetivo de embarcar 
IA nas soluções da companhia, 
otimizando o atendimento aos 
clientes e auxiliando também 
no nosso dia a dia. Na época 
de seu desenvolvimento, em 
2015, o assunto chatbots es-
tava começando a ser tratado 
de forma mais evidente e viável 
no Brasil. 

Com isso, nos tornamos a 
primeira empresa de software 
brasileira a oferecer IA nos pro-
dutos de tecnologia para ges-
tão. Internamente, na própria 
Senior, a assistente virtual foi 
responsável por mais de 6.500 
atendimentos no primeiro ano 
de operação. Hoje, o bot faz 
parte do dia a dia dos nossos 
1.500 profi ssionais, distribuí-
dos na matriz, em Blumenau 
(SC) e nas unidades de negócio 
que operam em todo o país.

Entre as vantagens de usar 
o bot na nossa rotina, posso 
destacar a atuação na auto-
matização de operações da 
área de TI. O desbloqueio de 
usuários, uma prática bastante 
comum na rotina da empresa, 
já reduziu mais de 450 horas de 
trabalho da equipe de suporte 
desde outubro de 2018. A IA 
também auxilia os usuários 
da nossa loja virtual, tendo 
realizado mais de 1.650 aten-
dimentos apenas nos cinco 
primeiros meses de operação.

Outra aplicação da IA é em 
atividades importantes para 
o clima da organização, como 
a interação em datas festivas 
promovidas pela equipe da 
comunicação interna. Uma 
das mais repercutidas foi a 
ação no Halloween de 2018, 
em que a SARA convidava os 
colaboradores para participar 
das brincadeiras relacionadas 
à famosa pergunta “doces ou 
travessuras?”. Naquele dia, a 
assistente virtual recebeu mais 
de 1.800 mensagens, potencia-
lizando de forma signifi cativa 
a atuação da comunicação 
interna da empresa.

Como dá para observar, 
quanto mais usamos essa 
tecnologia, mais aprimoramos 
a ferramenta. Portanto, as ino-
vações não param por aqui. E 
você, como imagina aplicá-la 
na sua rotina?

 
(*) - É diretor de Desenvolvimento da 
Senior Sistemas (www.linkedin.com/

in/carlosvallebra).

Carlos Valle (*)
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Chega ao mercado o meuDNA, primeiro teste 
100% brasileiro que desvenda a ancestralidade

@Imagine você ter informações genéticas sobre a sua ancestralidade, 
com dados de até oito gerações passadas (o que corresponde aos 

tataravôs dos seus bisavôs), sem precisar sair de casa. Essa facilidade 
acaba de se tornar possível com o lançamento do meuDNA, único kit 
para teste genético 100% brasileiro, desenvolvido pela Mendelics, 
primeiro laboratório do Brasil especializado em diagnósticos genéticos 
para doenças raras e câncer através da técnica de Sequenciamento de 
Nova Geração (NGS). O processo é bem simples. A pessoa interessada 
compra o kit pelo site www.meudna.com, recebe em casa uma caixa 
contendo um cotonete apropriado e um pequeno tubo, realiza a coleta 
na parte interna da bochecha e reenvia a amostra direto à Mendelics.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

O impacto do trabalhador 
digital no setor de telecom

Morris Menasche (*)

As empresas de telecom, especial-
mente as prestadoras de serviços de 
manutenção, trabalham com grande 

quantidade de equipes em campo, o que difi -
culta o controle e a supervisão, dependendo 
dos recursos disponíveis. Nesse contexto, 
o surgimento de um novo tipo de profi ssio-
nal de serviço habilitado digitalmente - o 
trabalhador em campo digital - ajudará a 
transformar positivamente as operações 
dessas organizações. O trabalhador digital 
permitirá que as operadoras obtenham 
mais dos investimentos atuais e futuros 
em tecnologia - ajudando a melhorar a efi -
ciência operacional, aumentar a satisfação 
do cliente e desenvolver novos serviços.

Conheça o trabalhador digital

Os baby boomers, a maior população 
de trabalhadores de serviços em campo, 
estão se aposentando rapidamente. Eles 
estão sendo substituídos pelos millennials, 
primeira geração a nascer digital com 
smartphones, mídias sociais e laptops 
integrados ao seu dia a dia. A geração do 
milênio é motivada pela tecnologia e de-
seja ingressar em empresas que ofereçam 
ferramentas modernas para sua força de 
trabalho. Felizmente, as organizações têm 
adotado recursos tecnológicos modernos 
que permitirão ao trabalhador em campo 
digital ser mais efi ciente e responder às 
necessidades dos clientes, incluindo: Inter-
net das Coisas (IoT), inteligência artifi cial 
(AI), machine learning (ML) e mobilidade.

Entendendo a tecnologia digital

A entrada do trabalhador em campo digi-
tal e a adoção mais efetiva de IoT, AI, ML, 
mobilidade e outras tecnologias infl uencia-
rão especialmente três áreas: serviço em 
campo preditivo, experiência do cliente 
e novos modelos e serviços de negócios.

Serviço em campo preditivo: o Gartner 
prevê que 20,4 bilhões de produtos em todo 
o mundo serão conectados pela Internet 
das Coisas até 2020. O serviço em campo 
preditivo utiliza a Internet das Coisas com-
binada com inteligência artifi cial, machine 
learning e Data Science para aumentar a 
precisão do cronograma, prever quando um 
equipamento deve ser reparado ou subs-

tituído e oferecer um melhor serviço aos 
clientes. O trabalhador em campo digital é 
informado em tempo real, por meio de seu 
dispositivo móvel, sobre os eventos antes 
que eles aconteçam, ao invés de esperar 
a próxima chamada. Isso ajuda a aumen-
tar a utilização de recursos e melhorar a 
experiência do cliente.

Experiência do cliente: capacitados pela 
tecnologia que facilita suas vidas, os con-
sumidores têm grandes expectativas em 
relação ao que constitui uma experiência 
excepcional para o cliente. Em um mundo 
conectado, os consumidores sabem que 
alimentar a velocidade do serviço não deve 
ser um obstáculo para que eles consigam o 
que querem e quando querem. Com 68% 
dos executivos sênior de telecomunicação 
nos Estados Unidos citando a melhoria da 
experiência do cliente como prioridade 
estratégica número um, o trabalhador em 
campo digital desempenhará um papel 
fundamental na execução dessa estratégia, 
aproveitando o poder da conectividade para 
oferecer um excelente serviço aos clientes.

Novos modelos e serviços de negócios:  
novos modelos e serviços de negócios se 
tornarão cada vez mais importantes, pois 
as empresas estão sob pressão para con-
trolar custos e aumentar as receitas. Isso 
é ressaltado pelas conclusões da pesquisa 

AI/ClickSoftware

da PwC de que mais de 50% das receitas 
serão derivadas de produtos, serviços e 
negócios digitais até 2020. Entrar na eco-
nomia gig também ajudará as organizações 
a formar equipes, escalar e entrar em no-
vos mercados - mantendo custos. Novas 
tecnologias e equipamentos continuam 
surgindo, especialmente em residências 
inteligentes, e novos serviços para instalá-
-los e mantê-los podem desenvolver um 
novo fl uxo de receita.

Impulsionando o crescimento com o 

digital

Segundo a IDC, 80% do crescimento da 
receita dependerá de ofertas e operações 
digitais. O trabalhador em campo digital 
tem o potencial de ser o catalisador que per-
mite que as equipes de serviço em campo 
das empresas de telecomunicações usem 
a tecnologia para impulsionar o sucesso 
e o crescimento de toda a organização - 
ajudando as companhias a diferenciarem-
-se de outros fornecedores, por meio de 
um atendimento excepcional ao cliente, 
criando novas oportunidades de negócios 
para aumentar a receita e tornando-se mais 
efi ciente em suas operações de gerencia-
mento de talentos.

(*) É Vice-Presidente de Vendas da ClickSoftware 
para América Latina, líder no fornecimento de 

soluções para a gestão automatizada e otimização 
da força de trabalho e serviços em campo.

O setor de telecomunicações vem enfrentando muitos desafi os, desde ameaças competitivas até 
mudanças nas expectativas dos clientes. Muitos provedores de serviços estão à procura de uma equipe 
de serviço em campo capaz de combater esses desafi os.

Dicas para o consumidor fugir das fraudes
na Black Friday

A Black Friday deve movimentar mais 
de R$ 3,5 bilhões em compras no comér-
cio eletrônico este ano, de acordo com 
estimativas do Compre&Confi e, empresa 
de inteligência de mercado focada em e-
-commerce. E, para garantir boas ofertas 
e não cair em tentativas de fraudes na 
data mais esperada do varejo é importante 
ter cautela. Pensando nisso, a ClearSale, 
empresa líder em soluções antifraude nos 
mais diversos segmentos, alerta sobre os 
cuidados que devem ser tomados pelos 
consumidores para evitar golpes e ter 
mais tranquilidade durante as compras.

“O cartão de crédito é o modo de paga-
mento mais seguro no ambiente on-line. 
Ao optar por esse método em vez do bo-
leto ou transferência bancária, o cliente 
consegue contestar a cobrança junto ao 
banco caso tenha problema com a com-
pra, o que não é possível com os outros 
métodos”, alerta Omar Jarouche, diretor 
de Marketing e Soluções da ClearSale. 
“É importante ainda que o consumidor 
faça uma pesquisa sobre os sites menos 
conhecidos ou suspeitos, verifi cando se 
há reclamações ou indícios de não envio 
dos produtos”, aconselha.

Confi ra abaixo as dicas para realizar 
compras seguras e fugir das fraudes na 
Black Friday:
Pesquise a reputação da loja antes 

de realizar a compra

Verifi que o histórico da loja antes de se 

que permite que o cliente conteste a 
cobrança e solicite o reembolso do valor, 
diferente do pagamento por transferência 
bancária ou boleto.

Suspeite se o desconto for muito 

maior no boleto

É comum que sites falsos tenham preços 
muito mais baixos para pagamento via 
boleto, pois nessa forma de pagamento é 
mais difícil para a vítima pedir o estorno.

Procure dados ofi ciais da empresa 

como CNPJ, endereço físico e contato

Sites de e-commerce falsos normalmen-
te não disponibilizam essas informações.

Instale o Compre&Confi e em seus 

dispositivos

O aplicativo é totalmente gratuito e alerta 
o usuário caso seu CPF seja usado em uma 
transação indevida, permitindo que ele im-
peça a fraude clicando no botão 'não fui eu'.

fazer a compra. A busca é possível tanto no 
site do Procon, que disponibiliza uma lista 
das lojas que devem ser evitadas, ou ainda 
em sites que avaliam as lojas. Caso não 
existam avaliações da empresa na internet, 
o recomendado é evitar efetuar a compra 
e buscar um outro site de confi ança.

Averigue se o site tem a sigla 'https' 

no endereço da web

Em sites com a sigla, a comunicação é 
criptografada, o que aumenta a segurança 
na transmissão dos dados. É importante 
também verifi car se há um ícone com 
referência a um cadeado na parte inferior 
do navegador.

Prefi ra o pagamento por cartão de 

crédito

Esta é a forma mais segura para pa-
gamentos online. Além da operadora de 
crédito ter mecanismos para identifi car 
possíveis fraudes, também é um método 
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venda de veículos, anuncia o programa de estágios da companhia. Com 
a criação de oito vagas de estágio para estudantes do ensino superior, 
previstas para o início de 2020, as áreas contempladas serão: Mídia, 
Inteligência de Mercado, Conteúdo, UX, Dev, Dados e Comunicação, 
sendo todas com uma vaga, exceto Dados, que acolherá dois estudan-
tes. Após serem selecionados, os estagiários passam por um processo 
de desenvolvimento que começa pela mentoria. Inscrição em (http://
webmotors.gupy.io/jobs/116673?dt=2019111365746 

E - Receitas Sustentáveis
Com a missão de promover a alimentação saudável e combater o desper-
dício, o Instituto Stop Hunger, mantido pelo Grupo Sodexo, anunciou a 5ª 
edição do Ebook de Receitas Sustentáveis. A publicação apresenta seis 
pratos exclusivos, que foram formulados por um time de nutricionistas a 
partir da utilização de legumes, hortaliças e outros ingredientes ricos em 
valoração nutricional. O conteúdo reforça a importância de desenvolver 
hábitos alimentares mais saudáveis e proporciona novas alternativas 
para utilização de matérias geralmente descartadas. O material está 
disponível para download gratuito em: (http://br.stop-hunger.org/home/
nossas-acoes/dima.html).

F - Galápagos Jogos 
Entre os dias 29 e 30 de novembro e 1º de dezembro, o Grand Cham-
pionships, torneio nacional que reunirá mais de 400 jogadores que 
competirão pelo primeiro lugar dos jogos: Legend of the Five Rings, Star 
Wars: Destiny, Star Wars: W-Xing e Keyforge – este último sendo o jogo 
de cartas que vem batendo recordes de popularidade mundialmente. 
O evento acontece em parceria com o ClubeNerd, espaço que mistura 
loja e experimentação de jogos de tabuleiro, na Rua Almeida Tôrres,124 
- Aclimação. Mais inbformações: (https://asmodee.galapagosjogos.com.
br/grand-championships-2019).

G - Conselho Consultivo 
O PCI Security Standards Council está aceitando indicações de empre-
sas para atuar na gestão 2020/2021 do Conselho Consultivo Regional 

A - Atendimento a Idosos
No próximo dia 30, a partir das 9h, no Centro Médico Berrini, Rua Hilário 
Furlan, 107, acontece o Mutirão da Saúde. O evento benefi cente é orga-
nizado por médicos e tem objetivo de atender idosos carentes em mais 
de 20 especialidades diferentes. Funciona como mecanismo efi ciente 
de medicina preventiva e triagem, além de tratamento de patologias 
diagnosticadas, já que o tratamento é acompanhado posteriormente 
pelos médicos da clínica. O Mutirão atenderá idosos acolhidos por casas 
assistidas pelo Projeto Velho Amigo.

B - Mundo pelo Trem
Um dos maiores sonhos daqueles que são imbuídos de espírito livre é dar 
uma volta ao mundo. Então que tal quebrar as fronteiras a bordo de trens 
com todo o conforto a que tem direito? É exatamente isso que propõe o 
Grupo TT Travel. A quarta edição da “Volta ao Mundo de Trem” apresenta 
uma verdadeira cruzada sob trilhos pelo hemisfério norte ao passar pelos 
continentes europeu, asiático e americano. Durante 24 dias – de 15 de agosto 
a 7 de setembro de 2020 – os passageiros percorrerão aproximadamente 
16 mil km de malha ferroviária por 14 cidades do Canadá, China, Mongólia 
e Rússia. A façanha começa em grande estilo na cosmopolita Toronto e 
termina em Moscou. Mais informações: (www.voltaaomundodetrem.com.br).

C - Oferta de Crédito
A Noverde, fi ntech especializada em crédito online para as classes C e 
D, retorna ao mercado local para captar R$100 milhões por meio de um 
Fundo de Investimento em Direito Creditórios. Até o momento já foram 
captados R$65 milhões. Esta nova captação permitirá que a fi ntech atinja 
uma originação de empréstimos de aproximadamente R$250 milhões em 
2020, um crescimento de 250% em relação a 2019. Com a taxa básica 
de juros na mínima histórica e expectativa de retomada econômica, os 
investidores estão buscando novas alternativas que pagam retornos 
maiores. Saiba mais: (https://noverde.com.br).

D - Programa de Estágios
A Webmotors, empresa de tecnologia especialista no setor de compra e 

do Brasil. Entre as atividades dos integrantes do Conselho, estão: 
oferecer insights e conhecimento da indústria para planos e projetos 
do PCI SSC; - desenvolvimento de padrões, programas e iniciativas de 
segurança PCI; e representar as necessidades e interesses específi cos 
da indústria de pagamentos no Brasil. Para saber mais, acesse:  (https://
www.pcisecuritystandards.org/pdfs/PCI_SSC_REB_Nomination_Info-
graphic_10.03.19_FINAL.pdf).

H - Artigos de Iluminação 
Entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro, a Yamamura participa 
da Black Friday 2019. A maior megastore de iluminação do Brasil 
apresenta descontos de até 60% em mais de 70 produtos. A rede 
de lojas — com quatro endereços no estado de São Paulo (Conso-
lação, Lar Center, São Bernardo do Campo e Campinas), além da 
loja online (www.yamamura.com.br), com venda para todo o Brasil 
— promoverá ofertas em itens como lustres, pendentes, abajures, 
plafons, arandelas, luminárias de piso e mesa, spots, balizadores, 
entre outros artigos

I - Mercado Audiviovisual
Área de Negócios do Festival do Rio, o RioMarket 2019, que acontece 
de 9 a 15 de dezembro, está com inscrições abertas. Renomados profi s-
sionais de toda a cadeia produtiva do audiovisual ministrarão workshops 
e seminários e participarão de debates e rodadas de negócios no Rio 
Othon Palace. O evento objetiva contribuir para o desenvolvimento 
da indústria audiovisual, promovendo a troca de conhecimento entre 
profi ssionais e novos produtores, proporcionando oportunidades de 
negócios e capacitação para todos os atores do mercado. Saiba mais em:
(www.riomarket.com.br).

J - Administração de Condomínios
A Superlógica, empresa que desenvolve o software de gestão mais 
usado por administradoras de condomínios no país, promove amanhã 
(28), edição São Paulo do “Superlógica Next 2019: Novas fontes de 
receita para administradoras de condomínios”. O evento, que acon-
tece no Bourbon Convention Ibirapuera Hotel, é parte da terceira 
temporada e é considerado o maior encontro do mercado brasileiro 
sobre estratégias para administradoras de condomínios. Objetiva 
mostrar como as administradoras podem tornar suas operações mais 
rentáveis, elencando estratégias que as farão atingir novas fontes de 
receita e também melhorar o serviço prestado. Informações: (https://
next.superlogica.com/sao-paulo/).

venda de veículos, anuncia o programa de estágios da companhia. Com 
a criação de oito vagas de estágio para estudantes do ensino superior, 
previstas para o início de 2020 as áreas contempladas serão Mídia
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No próximo dia 30, a partir das 9h, no Centro Médico Berrini, Rua Hilário 

O que podemos aprender 
com Tom Brady?

Qual o principal 

atributo de um 

verdadeiro líder? Muitos 

responderiam confi ança, 

poder de decisão e até 

carisma

Eu responderia integri-
dade. Você já viu algum 
indivíduo considerado 

“171” sem carisma ou poder 
de decisão? Gostaria de trazer 
o caso de Thomas Edward Pa-
trick Brady Jr, ou apenas Tom 
Brady, um jogador de futebol 
americano que atua como 
quarterback no New England 
Patriots, time da National Foo-
tball League (NFL). Se você 
não o conhece como jogador, 
talvez o conheça como marido 
da modelo brasileira Gisele 
Bündchen.

Todo atleta americano, seja 
do beisebol, futebol americano 
ou basquete, é escolhido por 
meio do draft, um processo 
de alocação de jogadores em 
times de uma liga esportiva 
profi ssional. Além dos Estados 
Unidos, o draft é comum prin-
cipalmente em países como 
Canadá, Austrália e Japão. De 
200 escolhas possíveis, Tom 
Brady foi o 199º colocado do 
draft do ano 2000. Ou seja, 
foi o penúltimo e quase fi cou 
de fora. 

De desacreditado e com 
baixo potencial físico, Brady se 
tornou o líder de uma dinastia 
no New England Patriots e um 
dos melhores quarterbacks de 
todos os tempos. Esqueceram 
de medir esse cara por dentro, 
um verdadeiro líder, seguido 
por todos, pelo seu exemplo.

Vejam recordes e estatísticas 
de Tom Brady: jogador que 
mais vezes ganhou o Super 
Bowl (seis títulos); jogador 
que mais vezes foi eleito MVP 
do Super Bowl (quatro vezes); 
jogador com mais convites para 
o Pro Bowl (14 convites, ao 
lado de Tony Gonzalez, Peyton 
Manning, Bruce Matthews e 

Merlin Olsen); mais vitórias na 
temporada regular como quar-
terback titular (207). Maior 
número de jardas ganhas em 
passes, na temporada regular 
e nos playoffs (81.693). 

E continua: mais passes para 
touchdowns, com playoffs 
incluídos (590); mais touchdo-
wns com diferentes recebe-
dores (71); maior quantidade 
de títulos de divisão vencidos 
(16); 40 partidas de playoffs 
como titular; 30 vitórias nos 
playoffs; 73 passes para tou-
chdown nos playoffs; 18 passes 
para touchdown no Super 
Bowl; 2.838 jardas ganhas em 
passes no Super Bowl.

Ele é o cara, não é? Recente-
mente, ele assinou a extensão 
por mais 2 anos do seu contrato 
com o New England Patriots. 
Mas, se engana quem pensa 
que o novo vínculo colocou 
o jogador, considerado por 
muitos o maior da história da 
modalidade, no topo da lista 
de maiores salários do cam-
peonato.

Se você estranhou o fato de 
Tom Brady estar longe do topo 
da lista de jogadores mais bem 
pagos da NFL, eu te explico. 
Em toda a sua carreira, o quar-
terback priorizou contratos 
com o New England Patriots 
que deixassem a franquia dis-
tante de estourar o teto salarial 
permitido pela liga. Qual era o 
objetivo? Deixar seu time mais 
competitivo. Os contratos de 
Tom Brady são baseados em 
bônus por produtividade e 
desempenho, em valores que 
fi cam fora do teto salarial. 

Assim, os Patriots têm a pos-
sibilidade de pagar melhores 
salários para os companheiros 
do quarterback, formando um 
time mais forte. Hoje, o time 
dele, o New England Patriots, 
vale aproximadamente 4.1 
bilhões de dólares. 

Para mim, tudo isso é inte-
gridade.

 
(*) - É Compliance Offi  cer

da Tecnobank.

André Chehadi (*)

Demanda por 
Crédito do 
Consumidor 
avançou 3,8% 

A Demanda por Crédito do 
Consumidor avançou 3,8% 
em outubro na comparação 
com setembro, de acordo com 
dados nacionais da Boa Vista. 
Na comparação com outubro 
de 2018, o indicador subiu 
5,4%. Já no acumulado em 12 
meses, registrou alta de 4%. 
Considerando os segmentos 
que compõem o indicador, o Fi-
nanceiro apresentou elevação 
de 4,6% no mês. O segmento 
Não Financeiro, por sua vez, 
avançou 3,3% na mesma base 
de comparação.

A trajetória do indicador acu-
mulado em doze meses mostra 
certa estabilidade do ritmo de 
crescimento da demanda por 
crédito, refl etindo ainda o fraco 
crescimento da economia e o 
mercado de trabalho fragilizado 
por elevadas taxas de desocu-
pação e subutilização da mão 
de obra. A frustração com a 
recuperação da economia e o 
aumento do endividamento e 
do comprometimento de renda 
parecem levar a um compor-
tamento ainda cauteloso dos 
consumidores, afetando, com 
isto, a demanda por crédito.

Em outubro, contudo, o 
indicador registrou a terceira 
alta consecutiva, o que pode 
ser refl exo da disponibilização 
dos recursos do FGTS, os quais 
podem ser utilizados tanto para 
o pagamento ou renegociação 
de dívidas quanto para a reto-
mada de projetos adiados de 
consumo. Além disto, a redução 
das taxas de juros também 
tende a favorecer a demanda 
por crédito (AI/BoavistaSCPC).  

O percentual é superior ao 
observado em outubro 
(0,12%). O indicador 

acumula 3,99% no ano e 4,12% 
em 12 meses. A alta da taxa 
na passagem de outubro para 
novembro foi puxada pelos 
serviços, que tiveram defl ação 
(queda de preços) de 0,08% 
em outubro e passaram para 
uma inflação de 0,36% em 
novembro.

Os materiais e equipamentos 
tiveram queda na taxa, apesar 
de continuarem com infl ação. A 
taxa recuou de 0,37% em outu-
bro para 0,31% em novembro. 
Já a mão de obra manteve-se, 
em novembro, sem variação 
de preços como ocorreu em 
outubro.

O Índice de Confi ança da 
Construção, medido pela FGV, 

A alta da taxa na passagem de outubro para novembro foi 

puxada pelos serviços.

De acordo com um levanta-
mento da Serasa Experian, a 
inadimplência de alunos em 
instituições de ensino particu-
lar em todo o país aumentou 
no primeiro semestre de 2019. 

Comparado com a quanti-
dade de negativações do ano 
passado, depois de dois anos 
consecutivos de queda no 
índice, a falta de pagamento 
das mensalidades de alunos 
dos ensinos infantil, funda-
mental e médio aumentou 
5,9% apenas nos primeiros 
seis meses do ano, enquanto 
no ensino superior o aumento 
foi de 4,9% durante o mesmo 
período.

No acumulado entre janeiro 
de 2014, e junho último, o total 
de negativações nos três níveis 
escolares chegou a ser 20,8% 
maior do quando o indicador 
foi iniciado, enquanto os uni-
versitários possuem maior por-
centagem de dívidas não pagas, 
chegando a 47,2% a mais. 

A crise afetou todos os segmentos e não seria diferente

com as escolas particulares.
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Custo da construção subiu 3,99% 
no ano e 4,12% em 12 meses

O Índice Nacional de Custo da Construção–M (INCC-M), medido pela FGV, registrou infl ação de 0,15% 
em novembro

2014, quando a confi ança fi cou 
em 89,9 pontos. A alta do índice 
é relacionada a uma melhora da 
situação corrente, já que o Ín-
dice de Situação Atual avançou 
2,4 pontos, para 81,3 pontos. 

O Índice de Expectativas, que 
mede a confi ança no futuro, 
também subiu, mas de forma 
mais moderada: 0,5 ponto, 
passando a 97,0 pontos. O Nível 
de Utilização da Capacidade do 
setor cresceu 0,4 ponto per-
centual, para 70,5%. Segundo 
a pesquisadora da FGV, Ana 
Maria Castelo, a melhora das 
vendas e os lançamentos imobi-
liários têm impacto na confi ança 
dos empresários.  Ela também 
destaca que o acesso ao crédi-
to pelas empresas está sendo 
fundamental para a retomada 
do setor (ABr).

subiu 1,5 ponto na passagem 
de outubro para novembro e 
chegou a 89 pontos, em uma 

escala de zero a 200. Esse é o 
maior patamar atingido pelo 
indicador desde setembro de 

Aumenta a inadimplência dos 
alunos em escolas e universidades 

Segundo Luiz Rabi, econo-
mista da Serasa Experian, a 
queda dos últimos dois anos 
pode ser representada pelo país 
ter começado a sair da reces-
são, mas o aumento durante o 
primeiro semestre tem relação 
direta com a alta infl ação dos 
quatro meses de 2019. 

“Esse fator fez com que 
os índices de inadimplência 
aumentassem, batendo recor-
des históricos durante todo o 
primeiro semestre. O aumento 
afeta todos os segmentos, e 
não seria diferente com as 
escolas particulares”, avalia 
(AI/Serasa Experian).

No período de 2 a 6 de dezembro, todas as agên-
cias do Banco do Brasil no País irão participar do 
mutirão de renegociação de dívidas promovido 
pela Febraban, em parceria com o Banco Central. 
O BB oferecerá condições especiais para liquidação 
de dívidas com descontos de até 92%, prazos que 
podem chegar a 120 meses e com até 180 dias de 
carência. Também oferecerá, promocionalmente, 
taxas de juros até 14% menores para as operações 
de renegociação.

Podem participar todos os clientes pessoa física que 
possuam operações de crédito vencidas com o BB, 
independentemente da faixa de renda e do tempo 
de inadimplência. Rubem Novaes, presidente do BB, 

BB oferece até 92% de desconto em renegociação de dívidas
destaca que todas as agências, com mais de 60 mil 
funcionários, participarão da ação. “Mobilizamos toda 
a nossa rede para esta ação de enorme relevância e 
que incentiva a reinclusão das pessoas no mercado 
de consumo no momento em que aumentamos a 
velocidade do crescimento econômico”.

Na semana passada, o Portal Solução de Dívidas do 
BB, acessível pela internet ou pelo app, ultrapassou 
a marca de 1 milhão de acordos negociados desde o 
seu lançamento, em setembro de 2014. O valor total 
corresponde a R$ 12,5 bilhões.

Do total, 543 mil acordos (53%) foram efetuados 
no canal internet banking e 486 mil (47%) no mobile 
(AI/BB).
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Dos Direitos de 
Tributação em um 
mundo globalizado

O sistema internacional 

de impostos sobre 

empresas foi planejado 

nos anos 20 e foi todo 

desenvolvido com 

base no Princípio da 

Territorialidade

Via de regra, os países 
têm o direito de taxar 
atividades de empresas 

que possuam presença física 
em seu território. Contudo, a 
presença física nos dias atuais é 
algo muito relativo e que quase 
não faz mais sentido. Por esta 
razão e a fi m de modernizar 
este sistema, a Organização 
para Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) 
sugeriu recentemente uma 
proposta para remodelar a 
tributação internacional sobre 
empresas. 

A premissa inicial desta 
proposta é ajustar o sistema 
internacional de tributação 
ao mundo globalizado, bus-
cando assegurar uma alocação 
adequada dos direitos de tri-
butação das grandes multina-
cionais digitais ou ainda dos 
fabricantes de bens de luxo 
e das montadoras internacio-
nais, que costumam transferir 
lucros pelo mundo para pagar 
menos impostos.

Caso esta iniciativa seja 
aprovada, os resultados seriam 
o aumento de impostos para 
as grandes multinacionais e 
a perda de “vantagem” nas 
jurisdições com baixos impos-
tos, uma vez que alguns países 
passariam a ter o direito de co-
brar impostos sobre o lucro de 
empresas que atuam em seus 
territórios. As empresas, com 
certeza, sairiam perdendo. 

Mas, segundo a OCDE, o 
objetivo é criar um novo siste-
ma internacional de impostos 
sobre empresas e evitar que 
os países optem por seguir 
um caminho unilateral de 
taxas domésticas sobre as 
vendas digitais. Vale destacar 
que França e Reino Unido já 
contam com propostas neste 
sentido. 

O Princípio da Soberania 
fi cou um pouco comprome-
tido nos tempos modernos, 
pois se cada país decidir 
regras próprias para lidar 
com o tratamento tributário 

das gigantes digitais, é bem 
provável que isso incite ainda 
mais as tensões comerciais 
internacionais. Espera-se que 
até janeiro do próximo ano, 
a OCDE, consiga atingir o 
consenso do G-20, para pelo 
menos começar a trabalhar em 
uma proposta mais detalhada 
de regras aplicáveis à multi-
nacionais, donas de marcas 
intangíveis muitos lucrativas.

Aparentemente, o objetivo 
da organização é desenvolver 
uma nova regra, que assegure 
aos países o direito a tributar 
uma proporção dos lucros 
mundiais de multinacionais de 
alta lucratividade, não sendo 
levado em consideração o 
país para onde tenham sidos 
remetidos. 

Trata-se de um vespeiro mui-
to delicado e perigoso, pois de 
um lado estão os grandes paí-
ses, descontentes em razão de 
sua baixa arrecadação (mesmo 
sabendo que a maior parte 
da atividade das empresas 
acontece através de suas eco-
nomias) e de outro lado estão 
as multinacionais receosas do 
risco de dupla tributação.

O verdadeiro desafi o desta 
celeuma é encontrar uma 
solução que crie um ambiente 
propício ao crescimento do 
comércio mundial, sem barrar 
ou limitar o surgimento de 
novas tecnologias. Estamos na 
iminência do nascimento de 
novos direitos de tributação 
internacional, que devem se 
guiar mais no Princípio da Co-
operação Internacional e cada 
vez menos pelos Princípios da 
Soberania ou Territorialidade. 

Aparentemente, este mo-
vimento é uma tendência 
internacional, que vem sendo 
refl etida em todas as econo-
mias nacionais. Olhar o con-
texto internacional, permite-
-nos entender a importância 
estratégica que a Reforma 
Tributária brasileira terá para 
a nossa economia. 

Vivemos em uma economia 
internacional em constante 
transformação e, atualmente, 
nenhum país pode se dar o 
luxo, de defi nir regras incom-
patíveis com o resto do mun-
do, sob pena de isolamento e 
retrocesso. 

(*) - É advogada do escritório
Braga & Moreno.

Maria Carla Coronel (*)

Nestor Forster 
é indicado para 
embaixada em 
Washington

O presidente Jair Bolsonaro 
encaminhou ontem (26) ao 
Senado a indicação do diplo-
mata Nestor Forster para a 
embaixada do Brasil em Wa-
shington. O embaixador, que 
já atua na unidade diplomática 
como encarregado de negócios, 
será sabatinado na Comissão de 
Relações Exteriores do Senado. 
Depois do colegiado, será a vez 
do plenário da Casa decidir se 
aprova a escolha de Bolsonaro.

O nome de Forster surgiu 
depois que o deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), 
fi lho do presidente, desistiu de 
pleitear o cargo de embaixador 
na capital dos Estados Unidos. 
No mês passado, o presidente 
Bolsonaro antecipou que o 
diplomata era “um bom nome” 
para a embaixada.

Forster tem 56 anos, nasceu 
em Porto Alegre e tem licen-
ciatura em História e em Letras 
Clássicas e Vernáculas pela 
Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Ele ingressou 
na carreira diplomática em 1985 
e, em junho, foi promovido a 
ministro de Primeira Classe 
(ABr).

O senador Márcio Bittar 
(MDB-AC) afirmou que a 
pressão dos países europeus 
ao Brasil quanto à preservação 
da Amazônia não pelo meio 
ambiente, mas por interesses 
econômicos e por protecio-
nismo. Bittar disse que mais 
de um milhão de hectares já 
queimaram no território aus-
traliano desde o início deste 
mês, sem que houvesse como-
ção internacional comparável 
a que houve em relação aos 
incêndios na Amazônia.

Segundo ele, o Brasil é o úni-
co país do mundo que deixa de 
explorar as riquezas naturais 
da Amazônia, por causa da 
chantagem da Europa Oci-
dental de não mais comprar 
produtos nacionais. Isso é im-
pensável em relação a outros 
países, como a Rússia, a China, 

e as nações do Oriente Médio, 
continuou Márcio Bittar. Os 
europeus continuam comer-
cializando sem questionar a 
sustentabilidade da explora-
ção russa de gás natural, a falta 
de democracia na China nem 
o desrespeito aos direitos das 
mulheres dos países árabes.

“O que está em jogo é o 
subsídio que a Europa dá aos 
seus produtores rurais. Por-
que nesse campo os Estados 
Unidos não são nossos alia-
dos, ao contrário, são nossos 
adversários, porque compe-
timos no mundo globalizado. 
No agronegócio, somos nós e 
eles. O que está em jogo é a 
defesa que a Europa faz dos 
seus produtos, a defesa que 
os Estados Unidos fazem dos 
seus produtores rurais”, afi r-
mou (Ag.Senado).

Senador Márcio Bittar (MDB-AC).

Templos religiosos e entida-
des benefi centes de assistên-
cia social poderão continuar 
isentos de ICMS até 31 de 
dezembro de 2032, segundo 
o entendimento da Comissão 
de Assuntos Econômicos do 
Senado. Por unanimidade, os 
senadores aprovaram, ontem 
(26), o projeto que prorroga 
por mais 15 anos, contados a 
partir de 2017, a possibilidade 
de os estados darem isenções, 
incentivos e benefícios fi scais 
ou fi nanceiro-fi scais a essas 
instituições.

A comissão seguiu o voto do 
relator, o senador Irajá (PSD-
-TO), favorável à prorrogação. 
“Não há justificativa para 
que os incentivos voltados 
para templos e instituições 
assistenciais tenham sido 
enquadrados na regra geral, 
com prazo mais curto”, disse 
Irajá em seu voto. Ele citou 
que a Constituição prevê 
que ações governamentais 
na área da assistência social 
serão organizadas de forma 
descentralizada, cabendo às 
entidades benefi centes e de 
assistência social papel essen-

Senadores acataram voto do relator, Irajá, favorável à 

prorrogação, e projeto vai ao Plenário.

Sancionada lei que 
incentiva a literatura 
nacional

A lei que estabelece a reali-
zação de concursos regionais, 
pelo Poder Executivo, em todo 
território nacional com o obje-
tivo de descobrir e incentivar 
novos autores, foi sancionada.  
A nova lei altera a Política Na-
cional do Livro. De iniciativa 
do deputado Aguinaldo Ribeiro 
(PP-PB), a proposta foi aprova-
da em maio pelo Senado. 

Mas foi vetada pelo presidente 
Jair Bolsonaro em junho, sob 
alegação de que “a proposição 
aumenta despesas públicas sem 
o cancelamento equivalente de 
outra despesa obrigatória e sem 
que esteja acompanhada de 
estimativa do seu impacto orça-
mentário e fi nanceiro”. O Con-
gresso, no entanto, derrubou o 
veto presidencial em setembro, 
com 320 votos contrários de 
deputados e 44 de senadores.

Na derrubada do veto, a então 
líder do governo no Congresso, 
deputada Joice Hasselmann 
(PSL-SP), informou que o go-
verno acatou a derrubada do 
veto por considerar o projeto 
importante para a educação. 
“Esse é um texto que basica-
mente incentiva concursos de 
livros por crianças nas escolas 
do nosso país. Então, o governo 
concordou em derrubar esse 
veto”, pontuou a deputada.

Para o relator da matéria na 
Comissão de Educação do Sena-
do, senador Styvenson Valentim 
(Podemos-RN), os concursos são 
medidas efi cazes para melhorar 
as oportunidades de publicação 
dos autores e de disseminação 
de seus textos, além de revelar 
novos escritores. “Na mesma 
linha, a vertente regional desses 
certames literários também se 
mostra oportuna pela valoriza-
ção da cultura e das iniciativas 
locais”, afi rmou Styvenson no 
relatório (Ag.Senado).

Foi publicada no DOU de 
ontem (26), a Lei 13.912, de 
2019, que estabelece que a 
torcida organizada que pro-
mover tumulto, praticar ou 
incitar a violência ou invadir 
local restrito aos competidores, 
árbitros, fiscais, dirigentes, 
organizadores ou jornalistas 
seja impedida de comparecer a 
eventos esportivos pelo prazo 
de até cinco anos. 

A nova lei também estende 
sua incidência a atos praticados 
em datas e locais diferentes dos 
eventos esportivos e institui 
novas hipóteses de responsabi-
lidade civil objetiva de torcidas 
organizadas. Para isso, acres-
centa o artigo 39-C ao Estatuto 
de Defesa do Torcedor para 
determinar que a punição seja 
imposta à torcida organizada e 
a seus associados ou membros 
envolvidos, mesmo que em local 
ou data distintos dos relativos 
à competição esportiva.

A lei é originária do projeto do 
deputado Andre Moura (PSC-
-SE), aprovado no Senado no 
último dia 30 de outubro. De 
acordo com o parlamentar, o 

Torcida organizada que praticar ou incitar a violência pode 

fi car impedida de comparecer a eventos esportivos

por até cinco anos.

Waldemir Barreto/Ag.Senado
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O problema do estado bra-
sileiro está na concen-
tração de recursos, de 

impostos e de transferências. 
“A gente não vai resolver o 

problema apenas criticando o 
discurso do ex-presidente Lula, 
propondo que alguém pode 
falar de AI-5, acho que a gente 
tem que dar soluções perma-
nentes”, disse referindo-se à 
fala do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, sobre a possibi-
lidade de implantação de um 
novo AI-5 em casos de protestos 
de ruas contra o governo.

“Onde está o problema do 
estado? Está na concentração 
de recursos, de impostos e 
transferências, na elite da so-
ciedade brasileira, do setor pú-
blico e do setor privado. Temos 
que ter coragem de enfrentar 

Rodrigo Maia: “Temos que ter coragem de enfrentar esse debate”.
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Presidente da Câmara cobra envio de 
reforma administrativa e tributária

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou a cobrar do governo o envio da proposta de reforma 
administrativa

“É importante que o governo 
possa encaminhar [a reforma 
administrativa]. Vamos fazer o 
debate com calma, vamos trazer 
todos para esse debate, já que 
o objetivo de todos é recuperar 
a capacidade de investimento 
do estado brasileiro”, cobrou, 
ao defender prioridade para 
a aprovação da reforma tribu-
tária. E que a ideia é criar um 
sistema mais efi ciente e com 
menos distorções. 

Também destacou que a uni-
fi cação de impostos de bens e 
serviços tem consenso entre a 
maioria dos municípios e dos 
estados. “Um imposto único vai 
garantir uma modernidade, um 
sistema tributário moderno e 
mais efi ciente para tributar as 
famílias e as empresas”, disse o 
presidente (Ag.Câmara).

esse debate”, afi rmou Maia. 
Segundo ele, todas as reformas 
apresentadas buscam reduzir 

desigualdades e privilégios, 
tanto do setor público quanto 
do setor privado.

Prorrogada isenção de ICMS 
para templos e benefi centes

cial na coordenação e execução 
das atividades. 

Irajá esclareceu que o projeto 
não implica diretamente renún-
cia de receita, apenas autoriza 
os estados a fi rmar convênios 
sobre incentivos fi scais do ICMS 
voltados a templos de qualquer 
culto e a entidades benefi centes 
de assistência social. De acor-
do com a autora do projeto, a 
deputada Clarissa Garotinho 
(Pros-RJ), “não se trata de 
nova isenção, mas apenas de 

renovação daquilo com que 
elas já contavam antes da lei 
complementar”.

Os senadores aprovaram o 
relatório de Irajá sem discus-
são. Agora o assunto deve ser 
votado no Plenário do Senado, 
para onde foi enviado com ur-
gência. Como ele já foi aprova-
do pela Câmara, se for também 
aprovado pelos senadores sem 
alteração substancial, poderá 
seguir para sanção presiden-
cial (Ag.Senado).

Nova lei amplia punição para 
torcidas organizadas infratoras

espírito do Estatuto de Defesa 
do Torcedor é assegurar a segu-
rança de todos os envolvidos no 
evento esportivo (inclusive dos 
atletas), independentemente do 
local em que ocorre eventual vio-
lência. “A redação do artigo 39-C 
torna cristalina a possibilidade 
de aplicação das penalidades às 
torcidas em qualquer episódio 
de violência ou de vandalismo 
em que estejam envolvidos seus 
integrantes. 

A inclusão do novo artigo 
aprimora a legislação, amplian-
do a sensação de segurança 
jurídica e reduzindo a margem 
de discricionariedade do Poder 
Judiciário ao interpretar o Es-
tatuto do Torcedor. A lei gera 
uma certeza da incidência das 
penalidades a todos os casos 
violentos que são verifi cados 
no cotidiano do nosso despor-
to”, ressalta o deputado (Ag.
Senado).

Pressão por 
preservação ambiental 
tem razões econômicas

Projeto em análise na Câmara dos Deputados cria a 
Política Nacional de Atenção Integral à Pessoa com a 
Síndrome de Ehlers-Danlos e a Síndrome de Hipermo-
bilidade, com o objetivo de assegurar e promover os 
direitos das pessoas acometidas pelas duas doenças. 

De autoria do deputado Roberto de Lucena (Pode-
-SP), a proposta determina que os pacientes terão 
direito a ações e a serviços de saúde, incluindo o 
diagnóstico precoce, o atendimento humanizado e 
multiprofi ssional, habilitação e reabilitação, terapia nu-
tricional e medicamentos. Outros direitos são proteção 
contra qualquer forma de preconceito e discriminação 
e atividades escolares realizadas em locais acessíveis.

A Síndrome de Ehlers-Danlos (SED) é um grupo de 
doenças que afetam os tecidos conjuntivos do corpo, 
como pele, ligamentos e articulações. A gravidade 

dos sinais e dos sintomas varia, e pode incluir pele 
elástica, hemorragias, dores articulares, difi culdade de 
cicatrização e fadiga. A Síndrome de Hipermobilidade 
tem características semelhantes, mas pode ter origem 
tanto hereditária como ser adquirida pelo paciente 
através de anos de treinamento e alongamento. 

O deputado Roberto de Lucena afi rma que as duas 
doenças podem comprometer a qualidade de vida dos 
pacientes e não são curáveis. O tratamento baseia-se 
em medidas preventivas de complicações graves, em 
reabilitação e em medicação, principalmente para dor. 
“O processo de reabilitação é complexo e requer uma 
abordagem global, com envolvimento de diversas es-
pecialidades médicas”, disse. Com o projeto, ele espera 
criar um ambiente propício para melhorar o atendimento 
dos pacientes na rede pública de saúde (Ag.Câmara).

Projeto garante direitos de pacientes de síndromes articulares
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As raízes do atraso

Na vida acelerada, 

os acontecimentos 

vão se sucedendo de 

forma rápida como 

um chamado de alerta, 

mas a humanidade se 

mantém parada.

Enquanto isso, as leis 
da Criação atuam per-
manentemente. A hu-

manidade se distrai com a 
observação e análises das 
consequências criadas por 
ela mesma, sem investigar as 
causas. Na verdade, não há um 
corte com o passado, estamos 
vivendo o processo contínuo 
impulsionado pelas leis da 
Criação que trazem de volta o 
resultado produzido pela nossa 
forma de viver.

Os intelectuais de boa índole 
traçam o levantamento das 
questões afl itivas do presente 
e do futuro. Mas temos que 
perceber que, em geral, se re-
vela o trabalho do intelecto que 
permanece restrito ao mundo 
material. Falta a sabedoria 
que decorre da boa visão das 
questões materiais, amparada 
pela amplitude da conexão es-
piritual que enxerga o mundo 
além das aparências. 

Oculta aos nossos olhos, 
trava-se intensa luta entre o 
bem o mal que não quer que as 
criaturas humanas se tornem 
verdadeiros seres humanos 
do bem, fazendo de tudo para 
mantê-los nos baixios da vida, 
na progressiva degradação, 
travando a continuada evolu-
ção da espécie.

O mal se foi infi ltrando aos 
poucos, sempre usando arti-
fícios atraentes, arrastando 
tudo para baixo, impedindo 
o surgimento de sentimentos 
intuitivos e pensamentos no-
bres. A tropa de elite do mal 
sempre procura se infi ltrar 
na classe dos poderosos e de 
todos que exercem infl uência 
sobre as massas, dando força 
ao raciocínio frio e calculista. 

A humanidade não quer 
perceber o laço armado no 
seu próprio intelecto e vai 
afundando indolentemente, 
sentindo-se bem, sem que-
rer ouvir a própria intuição 
que quer advertir, e que aos 
poucos vai perdendo a força 
e emudecendo. Não podemos 
permitir que a voz da intuição 
nobre se cale.

No deserto árido, vez ou ou-
tra encontramos uma fl orzinha 
aqui, outra ali. Da mesma for-
ma, na aridez produzida pela 
humanidade, às vezes encon-
tramos uma ação ditada pela 
intuição; são breves momentos 
em que ocorre a conexão espi-
ritual, leve e graciosa, mas dura 
pouco, pois logo o intelecto se 
interpõe e desmancha tudo. 

O Rei Leão, um raro fi lme 
para crianças de todas as ida-
des, caprichado pela Disney, 

mostra a bela natureza, o 
ciclo da vida. Mas os animais 
vivem por instinto e seguem, 
com fi delidade, as leis benefi -
ciadoras da natureza, que são 
diferentes daquelas criadas 
pelos homens, que sufocam 
o coração e premeditam atos 
abomináveis para satisfazer a 
própria cobiça.

O reconhecimento do Bra-
sil como país independente 
representou a transferência 
de uma dívida gigante com os 
banqueiros da Inglaterra em 
1824. Em 1889, com o início 
da república de compadres, 
os novos dirigentes também se 
deixaram envolver por dívidas, 
e durante todo o século 20 o 
Brasil passou décadas pagando 
por elas, enquanto seus polí-
ticos faziam a festa deixando 
o país rumar para o abismo 
do atraso.

O Brasil perdeu o passo na 
industrialização. Depender só 
de commodities representa 
sério risco para o progresso 
de um país. É preciso conside-
rar que desde o plano Real o 
combate à infl ação se deu com 
câmbio valorizado para trazer 
importados mais baratos, o que 
exigiu juros elevados, e criou 
uma armadilha que levou a 
ex-presidente Dilma, para se 
reeleger, a incorrer em perdas 
no jogo com o mercado para 
segurar o dólar.

A globalização dos anos 1980 
gerou perda de empregos e 
da cultura, que resultou no 
aumento da desigualdade e 
desarranjo ambiental, evi-
denciando as consequências 
da globalização que transfe-
riu a produção para regiões 
de salários menores, e que 
passaram a produzir de tudo 
para exportar aproveitando o 
câmbio favorável, empregando 
todos os meios para escoar 
suas mercadorias. 

Mas os governos endividados 
estão travados e a economia 
não reage por não perceber 
oportunidades de produzir 
e lucrar; com isso, não se 
consegue deter o aumento 
da precarização geral. Com 
o declínio da indústria, os 
gastos públicos disfarçaram o 
encolhimento do potencial de 
crescimento. Porém, muitos 
desses gastos foram inúteis 
e realizados com base na to-
mada de empréstimos a juros 
elevados. Atualmente ainda 
há saldo positivo na balança 
de pagamentos, decorrente da 
exportação de commodities, 
mas o défi cit de empregos é 
cruel. 

O que fazer para gerar con-
dições que permitam produzir 
mais, ter mais empregos, pagar 
salários, e ter algum ganho? 

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

do Hotel Transamerica Berrini, realiza 
palestras sobre qualidade de vida. 

Coordena os sites 
(www.library.com.br) e 

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

Twitter: @bidutra7
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FARESA FAZENDAS REUNIDAS S/A
CNPJ/MF Nº. 02.151.090/0001-47

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas convocados para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se em 02/12/19, às 
10:00hs, na sede social, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Em Assembleia Geral Extraordinária, 
(a) eleição e posse da diretoria; e (b) Outros assuntos de interesse geral. George de Paula Ribeiro - Diretor.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

Orient Relógios do Brasil S.A. 
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875 

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 04 de Dezembro de 2019, às 
9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7º Andar, Conjunto 71-Sala 1, Brooklin 
Paulista, São Paulo/SP, CEP 04578-000, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição 
de dividendos aos acionistas. São Paulo, 26 de Novembro de 2019. A Diretoria. (26, 27 e 28/11/2019)

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0005734-
90.2019.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) ALINE MAIA TOSCHI, Brasileiro, CPF 391.768.638-40, que por este Juízo, 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais 
Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do 
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de 28.253,03 (valor 
em 31/08/2019), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e 
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que 
o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2019. 

2ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004046-
30.2019.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Antonio Manssur Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARJORIE 
CUTRI PEREZ, RG 33.851.902-6, CPF 408.185.528-59, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese ser credor da 
importância de R$7.488,94 (março/2019), decorrente da prestação de serviços educacionais 
relativos às mensalidades do período letivo de 2014. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL para que, no prazo de 15 dias, a fluir do prazo 
do presente edital, pague o débito, ou apresente embargos monitórios através de advogado, ficando 
isenta de custas, e honorários advocatícios reduzidos a 5% em caso de pagamento, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida de que será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de outubro de 2019. 

Rio Jordão Papéis S.A. 
CNPJ/MF nº 77.961.431/0001-49 

Assembléia Geral Extraordinária – Edital de Convocação 
Pelo presente edital ficam convidados os senhores acionistas, para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 04/12/2019, às 09:00 horas, 
na sede social, Rua Vergueiro, nº 2087, conjunto 408, bairro Vila Mariana, CEP: 
04.101-000, São Paulo (SP), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) 
Eleição de Diretor substituto para cargo vacante; b) Outros assuntos de interesse social. 
São Paulo, 27/11/2019. Flávio José Martins  

ODONTOCLINIC S.A.
CNPJ/ME Nº 11.519.109/0001-56 - NIRE 35300381351

CONVOCAÇÃO
Convocamos os Senhores Acionistas da Odontoclinic S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, que deverá se realizar às 9h do dia 05/12/2019, na sede da Companhia, localizada na Avenida Dr. 
Yojiro Takaoka, 4.384, unidade 106, Alphaville, Santana do Parnaíba/SP, CEP 06541-038, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar o grupamento da totalidade das ações da Companhia, na proporção 
40.000:1; e (ii) aprovar a alteração do Artigo 5º do Estatuto Social para refletir o grupamento, se aprovado. Santana 
do Parnaíba, 27 de novembro de 2019. Carlos Rodrigo Opice Leão-Presidente do Conselho de Administração

LUCIO BRAZIL REAL ESTATE S/A
CNPJ/MF nº 08.529.061/0001-52

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, acompanhados do relatório dos auditores independentes.

E N G E N H A R I A
LUCIO www.lucioengenharia.com.br

Balanços patrimoniais fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)
ATIVO Controladora Consolidado
Ativo circulante 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Caixa e equivalentes de caixa 1.192 1.183 27.406 22.854
Contas a receber - - 7.856 6.742
Imóveis a comercializar - - 798 2.434
Adiantamento a fornecedores - - - -
Créditos diversos 1.002 90 383 311
Dividendos antecipados 16.000 - - -

Total do ativo circulante 18.194 1.273 36.443 32.341
Ativo não circulante
Contas a receber - - - 3.073
Partes relacionadas - 510 780 -
Depósitos judiciais - - 1.881 1.491
Investimentos 19.885 33.583 - -
Imobilizado - - - -

Total do ativo não circulante 19.885 34.093 2.661 4.564
Total do ativo 38.079 35.366 39.104 36.905

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Controladora  Consolidado
Passivo circulante 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Empréstimos e fi nanciamentos - - - -
Fornecedores 3 10 25 35
Obrigações trabalhistas e tributárias - - 28 65
Contas a pagar - - 658 333
Impostos e contribuições diferidos - - 324 277
Outros créditos 983 - - 545
Provisão para perda em investimentos - - - -
Dividendos a pagar 13.000 - 13.000 -

Total do passivo circulante 13.986 10 14.035 1.255
Passivo não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos - - - -
Provisão para garantia - - 922 -
Provisão para demandas judiciais 20 1.093 20 1.254
Impostos e contribuições diferidos - - 35 133

Total do passivo não circulante 20 1.093 977 1.387
Patrimônio líquido
Capital social 20.000 20.000 20.000 20.000
Reserva de capital 4.000 4.000 4.000 4.000
Reserva de lucros 73 10.263 73 10.263
 24.073 34.263 24.073 34.263
Partes relacionadas - - 19 -

Total do passivo 
 e patrimônio líquido 38.079 35.366 39.104 36.905

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 31.12.2018 
e de 2017 (Em milhares de Reais, exceto quando expressamente indicado)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os 
exercícios fi ndos em 31.12.2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17

Receita operacional líquida - (4) 3.776 (1.330)
Custos operacionais
Com venda de imóveis - - (1.636) 424

- - (1.636) 424
Lucro bruto - (4) 2.140 (906)
Receitas/(despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (63) (96) (1.852) (182)
Despesas comerciais (6) - (109) (2)
Despesas tributárias - - - -
Despesas fi nanceiras (4) - (195) (36)
Receitas fi nanceiras 75 79 2.937 1.695
Resultado com 
 equivalência patrimonial 1.720 (1.035) - 59
Outras receitas/
 (despesas) operacionais 1.073 - (51) (1.685)
 2.795 (1.052) 730 (151)

Resultado operacional 2.795 (1.056) 2.870 (1.057)
Imposto de renda 
 e contribuição social sobre o lucro
Corrente 16 - 18 1
Diferido - - - -

Resultado antes da participação
de minoritários em controladas 2.811 (1.056) 2.888 (1.056)
Participação de 
 minoritários em controladas - - (77) -

Lucro líquido do exercício 2.811 (1.056) 2.811 (1.056)
Lucro líquido do 
exercício, por ação - em R$ 281 (106) 281 (106)

   Reserva de Lucros
 Capital Reserva retenção acumu-
Saldos em 31 de social legal de lucros lados Total
 dezembro de 2016 20.000 4.000 11.319 - 35.319
Ajustes exercícios anteriores - - - - -
Aumento de capital e reservas - - - - -
Lucro líquido do exercício - - (1.056) - (1.056)
Dividendos propostos - - - - -
Destinação 
 dos lucros acumulados - - - - -
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2017 20.000 4.000 10.263 - 34.263
Ajustes exercícios anteriores - - - - -
Aumento de capital e reservas - - - - -
Lucro líquido do exercício - - 2.811 - 2.811
Dividendos propostos - - (13.000) - (13.000)
Destinação 
 dos lucros acumulados - - - - -
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2018 20.000 4.000 74 - 24.074

A DIRETORIA
Ramon Antonio Costa de Andrade - Contador CRC - 1SP124.348/O-2

 Controladora Consolidado
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17
Das atividades operacionais
Lucro antes da provisão para imposto 
 de renda e contribuição social 2.811 (1.056) 2.811 (1.056)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido 
 do exercício às disponibilidades 
 geradas pelas atividades operacionais
Resultado de equivalência patrimonial - (1.035) - -
Provisão para garantia - - 922 -
Provisão/(reversão de provisão)
 para contingências (1.073) - (1.234) -
Provisões sociais - - - -
(Aumento)/redução nos ativos operacionais:
Imóveis a comercializar - - 4.709 (557)
Adiantamentos a fornecedores - - - -
Contas a receber - 6.790 (1.115) 7.966
Outros créditos (16.912) (19) (462) (367)
Aumento/(redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores (7) 5 (10) -
Obrigações trabalhistas e tributárias - - 37 (31)
Impostos e contribuições diferidos - - (51) (343)
Outros débitos 982 - (275) (121)
Imposto de renda e contribuição social pagos - - - -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado 
 nas) atividades operacionais (14.199) 4.685 5.332 5.491
Das atividades de investimentos
Lucros e dividendos recebidos - - - -
Decréscimo (acréscimo) 
 de investimentos 13.698 (4.295) - (60)
Decréscimo/(acréscimo) de imobilizado - - - -
Caixa líquido aplicado/(gerado) 
 nas atividades de investimentos 13.698 (4.295) - (60)
Das atividades de fi nanciamentos com terceiros
Aumento de empréstimos e fi nanciamentos - - - -
Caixa líquido proveniente 
 das atividades de fi nanciamentos - - - -
Das atividades de 
 fi nanciamentos com acionistas
Partes relacionadas 510 - (780) -
Caixa líquido proveniente 
 das atividades com acionistas 510 - (780) -
Aumento/(redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa 9 390 4.552 5.431
Saldos de caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 1.183 793 22.854 17.423
No fi nal do exercício 1.192 1.183 27.406 22.854
Aumento/(redução) de caixa 
 e equivalentes de caixa 9 390 4.552 5.431

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos 
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de Reais)

COOPERBRAC - Cooperativa Agrícola do Brasil Central
CNPJ/MF 15.759.617/0001-62 - NIRE 3540016062-4

Edital de Convocação - Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Cooperados da Cooperbrac Cooperativa Agrícola do Brasil Cen-
tral, a se reunirem em sua sede social á Rua Roberto Koch nº 502 Vila Independência -
São Paulo - SP, CEP- 04221-060, no dia 13.12.2019 em 1ª convocação as 8:00 horas,
2ª convocação as 9:00 horas e em 3ª convocação as 10:00 horas, em Assembléia Geral
Extraordinária para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Suspensão tem-
porária da Inscrição Estadual nº 145.393.536.112, junto a SEFAZ-SP - do estabeleci-
mento matriz cadastrado no CNPJ/MF nº 15.759.617/0001-62, NIRE 3540016062-4.
São Paulo, 27 de novembro de 2019. Diretor Presidente: Sylla Burani Junior.

Um grupo de 80 organi-
zações, lideradas pelo 
criador da World Wide 

Web, Tim Berners-Lee, divul-
gou proposta de novo contrato 
para a internet, com o objetivo 
de servir como guia para a 
formulação de medidas e polí-
ticas públicas relacionadas ao 
ambiente online. Governos, em-
presas e entidades da sociedade 
civil são convidadas a endossar 
o documento, disponível em um 
site específi co.

A iniciativa surge em meio 
a críticas acerca de malefícios 
associados ao mundo virtual, 
da difusão de notícias falsas e 
discurso de ódio ao abuso no 
tratamento dos dados e falta de 
segurança, com vazamentos e 
crimes cibernético. O propósito é 
que a internet seja acessível aos 
cidadãos e possa voltar a ser um 
espaço seguro para seus usuários.

Os autores sugerem políticas 
públicas de incentivo fiscal 
para estimular investimentos, 
compartilhamento de infraes-
trutura e medidas de acesso 
aberto nas grandes redes de 
atacado, além de autoridades 
regulatórias com poder para 
promover essas ações. Essas 
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Criador da WWW propõe contrato 
para “consertar” internet

Governos, empresas e entidades da sociedade civil são convidadas a endossar o documento, disponível 
em um site específi co

O propósito é que a internet seja acessível aos cidadãos e possa 

voltar a ser um espaço seguro para seus usuários. 

estratégias devem ser estrutu-
radas em torno de planos nacio-
nais de banda larga voltados a 
atender parcelas excluídas da 
população.

Também dirigido aos gover-
nos está o princípio de respei-
to à privacidade e a direitos 
relacionados aos dados dos 
usuários. A concretização passa 
por leis disciplinando a coleta e 
o tratamento de dados, assegu-
rando como base a obtenção do 
consentimento livre, informa-
do, específi co e não ambíguo. 

Tais normas devem trazer os 
direitos aos titulares de acessar 
suas informações, opor-se a um 
tratamento ou a uma decisão 
automatizada, corrigir registros 
e fazer a portabilidade para 
outros controladores.

Para as empresas, o contrato 
inclui princípios como ofertar 
internet acessível, que não 
exclua ninguém de seu uso e 
construção. Esse compromisso 
está ligado à presença de servi-
ços e ferramentas que atendam 
à diversidade da população, 

especialmente aos grupos mais 
marginalizados. É o caso da 
disponibilidade de recursos em 
diversas linguagens, inclusive 
de minorias étnicas.

Outro compromisso proposto 
às empresas é o de desenvolver 
tecnologias que promovam o 
bem-estar e combatam abusos, 
de modo a potencializar a web 
como bem público e colocar 
as pessoas no centro. Essas 
companhias devem considerar 
e serem acompanhadas sobre 
como suas inovações geram 
riscos e impactos ao meio am-
biente ou promovem direitos 
humanos, equidade de gênero e 
os objetivos de desenvolvimen-
to das Nações Unidas.

O documento conclama 
os cidadãos a lutar por uma 
internet mais democrática e 
empoderadora. A mobilização 
passa pelo alerta por ameaças 
contra a internet e seu em-
prego como instrumento que 
provoque danos por parte de 
governos, empresas ou grupos 
privados. Os agentes do setor 
devem olhar para o futuro da 
internet como um bem público 
e um direito básico, conclui o 
texto (ABr).
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ção de vestibular em diversas 
universidades públicas e priva-
das em todo território nacional. 
Mas você está preparado para en-
frentar a maratona de questões? 
Saiba que ainda dá tempo de se 
organizar e conquistar um bom 
resultado no processo seletivo 
para ingresso ao ensino superior.

Segundo a coordenadora 
do Ensino Fundamental Anos 
Finais e Ensino Médio do Co-
légio Marista Ribeirão Preto, 
Lúcia Inês de Oliveira Souza 
Montagnani, é importante criar 
um planejamento de estudos 
para dar conta do conteúdo até 
a data de aplicação das provas.

“Para conseguir responder às 
questões e fazer a redação com 
tranquilidade, é necessário que 
o aluno organize seu tempo para 
estudar todo o conteúdo propos-
to. Testar seus conhecimentos e 
manter uma rotina saudável de 
alimentação e exercícios físicos 
também ajudam a obter um bom 
resultado”, diz Lúcia.

Confi ra as dicas da coorde-
nadora:

• Escolha um ambiente 

de estudo – o primeiro 
passo é escolher um local 
apropriado para estudar, 

Dicas para conquistar um bom resultado no vestibular
com boa iluminação, ven-
tilação, silencioso e longe 
de distrações.

• Faça um cronograma 

de estudos – é impor-
tante organizar o tempo 
de acordo com a rotina 
de cada aluno para não 
deixar passar nenhum 
conteúdo que possa cair 
na prova.

• Conheça os conteúdos 
mais cobrados nos exames 
anteriores, pois ao ter co-
nhecimento desses dados o 
aluno pode reforçar os es-
tudos de maneira pontual.

• Teste seus conheci-

mentos – faça também os 
simulados disponíveis na 
internet para testar seus 
conhecimentos. É impor-
tante refazer as provas 
de vestibulares aplicadas 
em anos anteriores, isso 
ajuda a entender melhor 
a dinâmica do exame.

• Assista a videoaulas – 
diversos sites produzem 
aulas em vídeo para com-
plementar os estudos. 
Esse material pode aju-
dar a esclarecer dúvidas 
pontuais sobre conteúdos 
específi cos.

• Treine sua redação – a 
maior parte dos exames 
costuma cobrar assuntos 
relacionados a questões 
sociais. Não há como saber 
o tema que será proposto, 
mas é possível se preparar 
lendo mais para atualizar-
se sobre as questões polí-
ticas, sociais e econômicas 
do Brasil e do mundo, 
além de buscar conhecer 
os assuntos abordados em 
anos anteriores.

• Se mantenha saudá-

vel – investir na saúde 
física e mental também 
é importante para se 
preparar para o Exa-
me. Entre as diversas 
atitudes que podem ser 
tomadas para se manter 
saudável estão praticar 
exercícios físicos e se 
alimentar bem.

Fonte:
 (www.colegiosmaristas.com.br).

O aluno deve organizar seu tempo para estudar 

todo o conteúdo proposto.
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Especial

Medo de vacinação pode fazer com 
que uma pessoa saudável tenha 
convulsões?

Silvana Salles/Jornal da USP

Um relatório do Instituto de Psiquiatria (IPq) 
do Hospital das Clínicas da FMUSP mostra que 
não só isso é possível, como dezenas de casos 

do tipo aconteceram no Acre nos últimos anos, sem-
pre afetando crianças e adolescentes que tomaram 
a vacina contra o HPV. Os médicos avaliaram jovens 
acrianos com sintomas que iam de febre e mal-estar 
a desmaios e convulsões. A conclusão: os sintomas 
não têm nenhuma causa biológica ligada à vacina.

A equipe médica do IPq fez a avaliação a pedido do 
Ministério da Saúde. “O ministério nos procurou no 
início de 2019 em função de uma série de reações 
adversas graves à vacina de HPV que ocorreram 
no período entre 2014 e 2017, e que estavam sem 
elucidação diagnóstica”, conta José Gallucci Neto, 
médico que integra a equipe e diretor da unidade de 
Videoeletroencefalograma do IPq. Foram analisados 
74 casos que haviam sido notifi cados pela Secretaria 
de Estado da Saúde do Acre. 

Devido à difi culdade de conseguir um diagnóstico, 
as famílias haviam assumido de antemão que os 
sintomas vinham de sequelas neurológicas causadas 
pela vacina. Porém, os exames descartaram essa 
possibilidade. A partir da triagem desses 74 casos, 
os médicos fi ltraram os 16 com sintomas mais gra-
ves e característicos para uma extensa etapa de 
avaliação no Hospital das Clínicas, em São Paulo. 
Doze jovens já haviam sido avaliados até o fi nal de 
outubro e outros quatro aguardavam a autorização 
do Ministério da Saúde para viajar.

“A maioria dos pacientes apresentava um conjun-
to de manifestações clínicas neurológicas atípicas, 
normalmente se iniciando por um quadro de dor 
generalizada, principalmente cefaleia e dores nas 
pernas, seguido por episódios de desmaios repetidos. 
Uma parcela desses pacientes acabou evoluindo para 
apresentar crises de tipo convulsivo”, completa o 
psiquiatra Renato Luiz Marchetti, coordenador do 
projeto de neuropsiquiatria do instituto.

As meninas e meninos vieram a São Paulo acom-
panhados de suas mães e passaram um período de 
15 dias internados no Serviço de Videoeletroen-
cefalografi a. O serviço, especializado, combina o 
monitoramento da atividade cerebral com acompa-
nhamento em vídeo para melhor diagnosticar casos 
que chegam ao hospital classifi cados como epilepsia. 

Os jovens também passaram por uma bateria de 
exames, que incluiu ressonância magnética do crânio 

Acre vive surto de doença 
causada por medo de vacinação

Os médicos avaliaram jovens acrianos com sintomas que iam de febre e mal-estar a desmaios e convulsões.
Mas os sintomas não têm nenhuma causa biológica ligada à vacina.

Manuella Brandolff / Palácio Piratini

Vírus do HPV - No estado do Acre, o câncer de colo de 
útero lidera as causas de óbito entre mulheres.
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Médicos da USP examinaram jovens com sintomas convulsivos e concluíram que o 
problema era causado pelo medo de reação às vacinas.
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e exame de líquor (para descartar a possibilidade 
de encefalite, uma possível causa orgânica para as 
convulsões), angiorressonância, testes metabólicos, 
avaliação psicológica e mesmo teste de gravidez.

Os resultados dos exames com os pacientes mos-
traram que, entre os 12 casos avaliados até o fi nal 
de outubro, dez não tinham epilepsia nem qualquer 

doença neurológica de natureza orgânica – ou seja, 
causada por lesão ou alteração elétrica no sistema 
nervoso central. Esses foram os pacientes diagnos-
ticados com doença psicogênica. Os outros – dois 
irmãos – foram diagnosticados com um tipo de epi-
lepsia de origem genética que costuma se manifestar 
na puberdade.

Os médicos do IPq, que é unidade de referência no 
exame e diagnóstico de epilepsias, acreditam que o 
Acre está enfrentando um surto de doença psicogê-
nica. “Trata-se de uma doença funcional do sistema 
nervoso. Está associada a estresse emocional, que 
desencadeia uma reação psicológica automática do 
sistema nervoso”, diz Marchetti, explicando que 
essas doenças surgem quando existe uma ameaça 

compartilhada social-
mente.

“Existem vários exem-
plos de epidemias de 
doença psicogênica ocor-
rendo na história. Na 
Primeira Guerra Mun-
dial, houve uma gran-
de epidemia de doença 
psicogênica em homens 
envolvidos na guerra de 
trincheiras na Europa. 
Posteriormente, depois 
do ataque às torres gê-
meas (em 2001), houve 
algumas epidemias em 
que se acreditava que 
as pessoas haviam ado-
ecido por contaminação 
por antraz ou gás sarin. 
Foram todas epidemias 
psicogênicas”, conta o 
psiquiatra.

Entre as crianças do 
Acre, vários fatores con-
tribuem com o quadro. 
Nos casos avaliados, os 
médicos observaram que 
o medo da vacina foi um 
elemento imediato dis-
parador. Mas os jovens 

também enfrentavam um contexto de convivência 
com famílias disfuncionais, marcadas por desem-
prego masculino muito alto e negligência parental. 
Eles também foram hostilizados por profi ssionais de 
saúde que não conseguiram encontrar as causas de 
seus problemas. Além disso, o uso de redes sociais e 
o contato com o movimento antivacina infl uenciaram. 

“A gente acredita que a crença antivacinacionista 
sirva como um elemento estressante bastante sig-
nifi cativo em alguns segmentos da população. Isso 
aconteceu no Japão, na Austrália, aconteceu no 
Brasil, acho que dois anos atrás. Recentemente, na 
Colômbia, em El Carmen de Bolívar, [houve] uma 
epidemia que teve impacto signifi cativo no sentido de 
piorar a adesão à vacina do HPV”, afi rma Marchetti.

No relatório entregue ao Ministério da Saúde, a 
equipe do IPq faz uma série de sugestões para o 
tratamento específi co dos pacientes e para melhorar 
o diagnóstico de reações psicogênicas pós-vacinais, 
incluindo o treinamento de uma equipe especiali-
zada no Acre. “Em paralelo, a gente fez algumas 
sugestões mais pontuais relacionadas à vacinação 
em si, para que seja feita de uma maneira que não 
exponha a pessoa que está sendo vacinada a outros; 
por exemplo, dentro da escola, a outros colegas”, 
diz Gallucci.

Gallucci e Marchetti temem que, a exemplo do 
que aconteceu na Colômbia, o surto de doença psi-
cogênica possa reduzir a adesão à vacina contra o 
HPV. A vacinação é um dos pilares da estratégia da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) para erradicar 
o câncer de colo de útero, doença cuja causa mais 
comum é a infecção pelo vírus HPV.

O câncer cervical, também conhecido como câncer 
de colo de útero, tem cura. Mais do que isso: tem pre-
venção. O problema é que as ferramentas de preven-
ção não chegam para todas as mulheres. Um estudo 
recente estimou que, se esse quadro não mudar, 44 
milhões de mulheres serão diagnosticadas com esse 
tipo de câncer nos próximos 50 anos. E também neste 
episódio: como a tuberculose foi fundamental para o 
crescimento de uma cidade paulista.

Embora seja curável, esse tipo de câncer matou 
311 mil mulheres em todo o mundo no ano passado. 
E, segundo dados apresentados por Ana Goretti Ka-
lume Maranhão, assessora da Coordenação Geral do 
Programa Nacional de Imunização do Ministério da 
Saúde, a prevalência de novos casos no Acre é superior 
à do conjunto do País. No estado, o câncer de colo 
de útero lidera as causas de óbito entre mulheres. 

Po
rt

al
 d

a 
U

ro
lo

gi
a



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

3043-4171
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Desde o último dia 14 de outubro está em 

funcionamento o Portal Integrador Estadual 

do Estado de Sâo Paulo – VRE/RX.

Totalmente online, promete a possibilidade 
de realização de todo o processo de abertu-
ra, alteração e encerramento de empresas 

(pessoas jurídicas) em um ambiente único.
Através desse novo sistema ocorre a troca 

de informações entre os órgãos e entidades 

Federais, Estaduais e Municipais responsá-
veis pelos processos de constituição e legalização 
de todas as empresas do Estado de São Paulo. 
Toda essa informatização gera a expectativa 
de maior agilidade e simplificação nos trâmites 
referente aos processos.

Entretanto, problemas na implementação do 
novo sistema têm causado alguns transtornos 
para as empresas paulistas e impedindo o trâmite 
de processos de abertura, alteração e baixa de 
pessoas jurídicas, bem como para a obtenção de 
alvarás e licenças de funcionamento.

Os processos de abertura de novas empresas, 

abertura de fi liais e alterações de endereço ou 

atividade estão entre os mais problemáticos: 
problemas técnicos no recém lançado Portal da 
Junta Comercial de São Paulo (JUCESP) estão 
deixando os processos parados e impossibilitados 
de avançarem.

Outrossim, todos os prestadores de serviços 
paralegais e societários do Estado de São Paulo 
estão experimentando problemas operacionais 
para atender seus clientes devido a implantação 
do Integrador Estadual, com a inviabilização da 
realização dos processos citados anteriormente.

Segundo comunicado emitido pela Junta 

Eduardo Moisés

O novo sistema da JUCESP

Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), 
a implantação e modernização dos sistemas 
necessitou de mudanças que podem gerar insta-
bilidade, inconsistências e até morosidade para 
o usuário trazer os atos de viabilidade, registro 
e licenciamento. Alega no mesmo comunicado 
que tais problemas do sistema estão em fase de 
correção e que sua equipe técnica está traba-
lhando incessantemente para corrigir e sanar 
tais inconsistências na plataforma. 

A JUCESP alega que a instabilidade não é 
contínua, mas o que se ouve na prática de quem 
tenta utilizar o novo sistema é que este não 
está funcionando. Toda a parte de abertura 

e regularização de empresas do estado de 

São Paulo está comprometida desde a im-

plementação dia 14 de outubro. 
Notório que uma alteração dessa magnitude 

e com impactos tão relevantes para todo setor 
empresarial, não poderia ter sido feita “da noite 
para o dia” sem um planejamento assertivo e a 
realização de um projeto-piloto, com testes e 
validações.

Modernizar e simplifi car a vida do contri-

buinte e do ambiente de negócios no Brasil 

obviamente são demandas urgentes e ex-

tremamente necessárias para o crescimento 

da economia do País. Entretanto, tais ações 

tem que ser realizadas com parcimônia, de 

forma responsável e que garanta a efi cácia 

da mudança.

São Paulo, quarta-feira, 27 de novembro de 2019

Refl exõesRefl exões
SABEDORIA DOS ANJOS canalizada por Sharon Taphorn

CRESCIMENTO ESPIRITUAL 

Há uma mudança de energia vindo em sua direção!
É hora de focar alguma atenção e intenção para o seu 

crescimento e expansão, já que uma mudança na energia 
está prestes a acontecer. Uma situação ou relacionamento 
que antes parecia estagnado começará a se mover. Enquanto 
isso, gaste seu tempo abandonando o passado para poder 
seguir para algo mais signifi cativo. Suas novas e brilhantes 
idéias irão levá-lo aonde você quer ir quando avançar, sem 
se deixar abater pelo passado. Pensamento para hoje: Você 
está pronto para procurar algo mais signifi cativo para você. 
Lembre-se que este é um sinal de mudança positiva e que a 
sorte está do seu lado! 

E assim é Você é muito amado e apoiado, sempre Os Anjos 
e Guias

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br.

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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RESPONDER COM O PATRIMÔNIO
Sócio não administrador de sociedade limitada pode ser responsabili-
zado com seu patrimônio pessoal pelas dívidas trabalhistas. Depois de 
sair da sociedade, qual o prazo para responder? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO HAVENDO PREVISÃO EM CCT NEM ACT, A EMPRESA É OBRIGADA 
A OFERECER PLANO DE SAÚDE AO FUNCIONÁRIO?  

A empresa não é obrigada a fornecer plano de saúde se não há previsão em 
Convenção Coletiva de Trabalho - CCT ou em Acordo Coletivo de Trabalho - 
ACT, pois a legislação trabalhista não traz este direito aos colaboradores.

PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Como a empresa deve definir a base de cálculo da insalubridade, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAR INTERMITENTE
Empresa deseja contratar funcionário como intermitente, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIOS QUE SE APOSENTAM POR TEMPO DE SERVIÇO, E 
CONTINUAM TRABALHANDO, TEMOS QUE DESCONTAR A CONTRI-
BUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA?

O desconto da contribuição previdenciária será obrigatório para 
trabalhadores aposentados por idade e tempo de contribuição que 
continuam empregados, conforme artigo 9º § 1º do Decreto 3048/99.

SOLICITOU DEMISSÃO COM NOVO EMPREGO
Funcionário solicitou demissão para entrar em novo emprego, pode 
ser descontado do aviso prévio? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO
Existe previsão legal para efetuar a redução de jornada de trabalho 
e salarial a pedido do próprio funcionário? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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Programa
alimentar
de dieta

por pontos 
Uma das
formas

nominais
do verbo

Calçado
usado por
marato-
nistas

Península
monta-
nhosa 

do Egito

Ataviar;
enfeitar

Código da
Lituânia,

na internet

Membro
de baixa

casta
hindu

Mistura na
proporção

correta

Pessoa a
quem se

deve
(dinheiro)

Sérgio
Natureza,
poeta e 

compositor

Woody
Allen,

cineasta
dos EUA

Critério
para a

compra de
veículos

Time de
futebol de
Alagoas

Alvorecer,
em inglês

Órgão
estimula-
do pelo

diurético
Cavidade

que abriga
o coração

(Anat.)
"A fome

(?) o me-
lhor tem-
pero" (dito)

Animal
como a

coral e a
surucucu

Amigo de
Harry
Potter
(Cin.)

Substância
presente em
alguns pre-
servativos

Alex
Escobar,
jornalista
carioca

Sonho que se quer
realizar na vida

Mar de (?), lago sal-
gado na Ásia Central

Objetos 
de uso
pessoal

(?) retrátil,
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ses do continente
americano (sigla)
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Ouvir, em
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Combati
Superior
de ordem
religiosa

Técnica
(abrev.)

Pequenos
círculos

Gás tóxico emitido de
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(?) do Morro,
grupo teatral

Condição do serviço
de telefonia, para os

cidadãos (Dir.)
Consoantes de "nus"

Força que combate o
comércio ilegal de
animais silvestres
Etapa da viagem

Divisões da
tangerina
Ildi Silva,

atriz

O voto
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pelo
eleitor na
urna, des-
contados
brancos 
e nulos

10, em
romanos
A 7ª nota
musical

"American
(?)": reve-

lou Kris
Allen (TV)

Iluminação
rústica
Laço do
cadarço

(?)-maria,
oração 

Apelido de
"Daniela"
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A ação deve refl etir um 
amadurecimento do 
consumidor, cada vez 

mais consciente em tomar cui-
dado para garantir as melhores 
ofertas e não ser enganado. É o 
que aponta pesquisa realizada 
em todas as capitais do país 
pela Confederação Nacional 
de Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil). 

Os dados revelam que este 
ano quatro em cada dez (39%) 
brasileiros só pretendem adqui-
rir algum produto se as ofertas 
realmente valerem a pena — 
um crescimento de sete pontos 
percentuais em relação a 2018. 
Em contrapartida, metade 
(50%) disse ter intenção de 
fazer compras na Black Friday. 
Apenas 11% não devem apro-
veitar as promoções. 

Esse comportamento do 
consumidor também pode ser 
observado na decisão da com-
pra. A pesquisa indica que nove 
em cada dez (91%) entrevista-
dos planejam pesquisar preços 
antes de adquirir algum item, 
principalmente para confi rmar 
se os produtos realmente estão 
na promoção, ou seja, com 
preços mais baixos do que o 
normal (54%). 

Considerando aqueles que 
pretendem buscar informações 
sobre as ofertas, 40% afi rmaram 
que olhariam os preços a menos 

39% só vão comprar na Black 
Friday se desconto valer a pena
Na próxima sexta-feira (29), será realizada a 10ª edição da Black Friday

Quatro em cada dez só pretendem adquirir algum produto se as ofertas fortem boas.

de 30 dias da Black Friday, 
enquanto 28% fariam pesquisa 
com um mês de antecedência 
e 11% até dois meses antes. 
Outros 13% só devem verifi car 
preços no dia do evento. Os 
meios mais utilizados aponta-
dos para fazer a pesquisa são 
sites e aplicativos que fazem 
comparação de preços e produ-

tos (55%), sites das lojas (52%) 
e portais de busca (42%).

Na avaliação do presidente 
do SPC Brasil, Roque Pellizzaro 
Junior, a Black Friday promete 
ser diferente em relação aos ou-
tros anos. “O consumidor mais 
exigente busca de experiências 
e bons descontos. Tanto é que 
já começa a se preparar com an-

tecedência para as promoções 
e pesquisar as ofertas antes 
de sair comprando. Esse novo 
cenário abre oportunidades 
para o varejo que terá a chan-
ce de oferecer produtos com 
preços atrativos e alavancar as 
vendas, seja no ambiente físico 
ou on-line”, destaca (AI/CNDL/
SPCBrasil).
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rA Unesco ratifi cou o dia 5 
de maio como Dia Mundial da 
Língua Portuguesa. A decisão 
ocorreu segunda (25), em Paris, 
durante sua assembleia-geral. 
A cerimônia levou o primeiro-
ministro português, Antônio 
Costa, à capital francesa. “É um 
passo muito importante para as 
260 milhões de pessoas que têm 
o português com língua ofi cial e 
que é hoje a língua mais falada 
no hemisfério Sul”, disse.

Antônio Costa realçou que a 
língua portuguesa vai ter “um 
forte crescimento”. Segundo ele, 
no fi nal do século 500 milhões 

Unesco estabelece o Dia Mundial da Língua Portuguesa
de pessoas vão falar português, 
“língua cada vez mais global”. É, 
por essa razão, uma “prioridade 
fundamental na política externa 
portuguesa”, prosseguiu Costa.

Sobre o reconhecimento da 
Unesco do 5 de maio como dia 
ofi cial da língua portuguesa, 
Costa disse tratar-se de algo 
“muito importante porque é o 
reconhecimento desta dimen-
são global numa língua que é 
falada ofi cialmente em nove 
países, em quatro continentes 
e que é a quinta língua mais 
utilizada no espaço da inter-
net”. (RTP/ABr)No fi nal doeste século 500 milhões de pessoas vão falar português.
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

 

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:
OZIEL GONÇALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, nasci-
do em Varzelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/015.FLS.200 VARZELÂNDIA/
MG), Varzelândia, MG no dia vinte e oito de outubro de mil novecentos e oitenta e seis 
(28/10/1986), residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 708, casa 01, Vila Re-
gina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gervasio Gonçalves Pereira e de Ernestina 
Gonçalves Pereira. LUCINÉIA JOSÉ MARQUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Varzelândia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/015.FLS.030 VARZELÂN-
DIA/MG), Varzelândia, MG no dia sete de dezembro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(07/12/1985), residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 708, casa 01, Vila Re-
gina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Horácio Marques e de Zair Rodrigues 
Marques.

VINICIUS DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/338.FLS.065V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de março de mil novecentos e noventa e nove (30/03/1999), residente e domicilia-
do Rua Arraial de São Bartolomeu, 595, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Carlos Roberto Rocha e de Genilsa Alves da Silva Rocha. GIOVANA DILENA 
MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/047.FLS.076-EXTREMA/MG), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
junho de mil novecentos e noventa e nove (28/06/1999), residente e domiciliada Rua 
Santo Antônio de Itaberava, 604, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudio Moreira dos Santos e de Marilia Dilena.

CÉSAR DE ALMEIDA E SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/047.FLS.268V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove 
de fevereiro de mil novecentos e setenta (19/02/1970), residente e domiciliado Travessa 
Pé de Serra, 17, A, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ciro De 
Almeida e Souza e de Neuza Roza e Souza. LAURICEIA SERAFIM DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profi ssão lactarista, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/137.FLS.164-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e três (09/01/1983), residente e domiciliada Traves-
sa Pé de Serra, 17, A, casa 02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz 
Serafi m do Nascimento e de Severonilda Maria dos Santos Nascimento.

JOSUÉ GOMES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão agente de cor-
reios, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e sete de julho de 
mil novecentos e setenta e dois (27/07/1972), residente e domiciliado Rua Imburana, 
125, casa 03, Jardim Beatriz, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira do 
Nascimento e de Maura Gomes do Nascimento. ELISABETE ALVES DE OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e setenta e seis 
(16/03/1976), residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, 154, bloco 07, aprtamento 
02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Alves de Oliveira e de 
Edna Luiza Reis de Oliveira.

LUCAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/029.FLS.078V-MONTEIRO/PB), São Paulo, SP no dia vinte e oito de mar-
ço de mil novecentos e noventa e nove (28/03/1999), residente e domiciliado Avenida 
Nagib Farah Maluf, 1560, A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulo Marcio Silva e de Gilvanice Maria da Silva. LUANA FER-
NANDA LUCIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/282.FLS.052-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia seis de novembro de 
dois mil e um (06/11/2001), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 1560, 
A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luciano 
Lucio Filho e de Flavia Fernanda da Silva.

MANOEL RODRIGUES DE MEIRA, estado civil divorciado, profi ssão autonomo, nas-
cido em Barra, Estado da Bahia, Barra, BA no dia dez de setembro de mil novecentos 
e oitenta e dois (10/09/1982), residente e domiciliado Rua São Teodoro, 490, Vila Car-
mosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Almir de Meira e de Maria Neusa 
Rodrigues de Meira. CICERA FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Palmeirina, Estado de Pernambuco, Palmeirina, PE no dia dez 
de dezembro de mil novecentos e setenta e oito (10/12/1978), residente e domiciliada 
Rua Antônio Pedrozelli, 05, casa 01, Parque Sete de Setembro, Diadema, neste Estado, 
SP, fi lha de Celestino Francisco da Silva e de Josefa Bezerra da Silva. Cópia Enviada 
pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Diadema, neste Estado.

RENATO CARVALHO PIRES, estado civil solteiro, profi ssão costureiro, nascido em 
Londrina, Estado do Paraná, Londrina, PR no dia vinte e nove de setembro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (29/09/1986), residente e domiciliado Estrada de Igaratá, 0, 
KM 73, Pouso Alegre, Santa Isabel, neste Estado, SP, fi lho de Mauro Pires e de Maria 
Aparecida de Carvalho Pires. KARINE DE CARVALHO ANTERO ROSA, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Lucélia, neste Estado, Lucélia, SP no dia 
trinta de abril de mil novecentos e noventa e sete (30/04/1997), residente e domiciliada 
Rua São Teodoro, 812, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo 
Antero Rosa e de Vilma da Conceição Carvalho dos Santos. Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Santa Isabel, neste Estado.

WAGNER DOS SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão operador de má-
quinas, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dez de dezembro de 
mil novecentos e setenta e oito (10/12/1978), residente e domiciliado Rua Malmequer-
do-campo, 1224, casa 01, Gleba do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jose dos Santos Pereira e de Antonia Ferreira Pereira. REGINA CELIA RODRIGUES 
DA SILVA LUCAS, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Crateus, Estado do 
Ceará, Crateus, CE no dia onze de dezembro de mil novecentos e sessenta e nove 
(11/12/1969), residente e domiciliada Rua Malmequer-do-campo, 1224, casa 01, Gleba 
do Pêssego, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Barbosa da Silva e de 
Maria de Lourdes Soares.

NEONILTO XAVIER DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/018.FLS.035V-A-
LIANÇA/PE), Timbaúba, PE no dia treze de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(13/10/1987), residente e domiciliado Rua Narciso Araújo, 300, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Neonilto Xavier da Silva e de Antonia de Souza da Silva. DANIELA 
MACIEL SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito 
Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/285.FLS.118 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta de julho de mil novecentos e noventa e cinco (30/07/1995), residente e domiciliada 
Rua Narciso Araújo, 300, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Ferreira Santos 
e de Valdilane de Fatima Maciel de Andrade.

ELIEMERSON MIGUEL, estado civil divorciado, profi ssão enfermeiro, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oi-
tenta e um (23/10/1981), residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 87, casa 01, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel 
Miguel e de Neusa Aparecida Estevão. DÉBORA DE FIGUEIRÊDO OLIVEIRA, estado 
civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e nove de março de mil novecentos e oitenta e oito (29/03/1988), 
residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 87, casa 01, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Jacob de Oliveira e de Sandra 
Climéria de Figueirêdo Oliveira.

LUCAS DE JESUS FERNANDES MANCINI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/192.FLS.059 ITAQUERA/SP`), São Paulo, SP 
no dia cinco de novembro de mil novecentos e noventa e três (05/11/1993), residente e 
domiciliado Rua Dominique Serres, 329, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Robson Mancini e de Elaine de 
Jesus Fernandes Mancini. VITÓRIA RUFINO SERAFIAN, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/264.FLS.288V 
BELA VISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos 
e noventa e três (25/11/1993), residente e domiciliada Rua da Estação, 392, Vila Cam-
panela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Orlando Bellotto Serafi an e de Lôide De 
Oliveira Rufi no.

THIAGO LUIZ DAMASCENO, estado civil solteiro, profi ssão cientista da computação, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-041,FLS.16V-ALTO DA MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (25/04/1985), 
residente e domiciliado Rua Guarujá do Sul, 134, Cidade Líder, neste Distrito, São Pau-
lo, SP, fi lho de Antonio Padua Damasceno e de Vera Lucia da Silva Damasceno. AN-
DREIA DE BRITO GOMES, estado civil solteira, profi ssão especialista de processos e 
projetos, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV-A-061,FLS.423-VI-
LA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de agosto de mil novecentos e oitenta 
(05/08/1980), residente e domiciliada Rua Conde de Avilez, 246, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Batista Gomes e de Maria Madalena de Brito 
Gomes.

THIAGO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Santo 
André, neste Estado (CN:LV.A/124.FLS.182-2º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), 
Santo André, SP no dia doze de maio de mil novecentos e noventa e seis (12/05/1996), 
residente e domiciliado Avenida das Alamandas, 611, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Francisco da Silva e de Luciene Go-
mes Paes da Silva. ANDRIÁRIA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em Correntes, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/020.FLS.250 COR-
RENTES/PE), Correntes, PE no dia vinte e cinco de janeiro de dois mil (25/01/2000), 
residente e domiciliada Avenida das Alamandas, 611, Cidade Antônio Estevão de Car-
valho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Miranda dos Santos e de Ivonete 
Felix de Araujo Lima e Silva.

DENIS RODRIGUES DE BRITO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/148.FLS.250V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de 
agosto de mil novecentos e noventa e um (15/08/1991), residente e domiciliado Rua 
Gonçalo Temudo, 73, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Be-
larmino de Brito e de Francisca Rodrigues de Brito. TAYNÁ FERREIRA ALVES DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Amparo, 
neste Estado (CN:LV.A/135.FLS.126-AMPARO/SP), Amparo, SP no dia vinte e sete de 
abril de mil novecentos e noventa e sete (27/04/1997), residente e domiciliada Rua Gon-
çalo Temudo, 73, casa 01, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre 
Alves dos Santos e de Sueli Ferreira de Souza.

RICARDO BARRIOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Ferraz de Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/041.FLS.124-ITAQUERA/
SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia três de julho de mil novecentos e setenta e 
nove (03/07/1979), residente e domiciliado Rua Senador Amaral Furlan, 551, casa 01, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Raimundo do 
Nascimento e de Wanderli de Barrios. DEUSIMAR DA CONCEIÇÃO ROCHA, estado 
civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida em Coelho Neto, Estado do Maranhão, 
Coelho Neto, MA no dia quatorze de janeiro de mil novecentos e sessenta e sete 
(14/01/1967), residente e domiciliada Rua Senador Amaral Furlan, 551, casa 01, Pa-
rada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria das Graças da 
Conceição.

LEANDRO LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão metologista, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/095.FLS.247V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e nove de abril de mil novecentos e oitenta e sete (29/04/1987), residente e domiciliado 
Rua Frei Antônio Faggiano, 636, bloco C, apartamento 12, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Salvador de Oliveira e de 
Lucia Maria de Oliveira. BIANCA MARQUES DE MORAIS, estado civil solteira, profi s-
são analista contábil, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/170.FLS.247V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e noventa e dois 
(29/10/1992), residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 636, bloco C, aparta-
mento 12, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Carneiro de Morais Filho e de Regina Maria Marques de Morais.

GILBERTO LIANDRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/048.FLS.203V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia sete de maio de mil novecentos e setenta (07/05/1970), residente e domiciliado Rua 
Francisco Rodrigues Seckler, 799, casa 04, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Abilio Liandro dos Santos e de Maria Rosa de Jesus Liandro. GIOSIANE APA-
RECIDA GARGIONI, estado civil solteira, profi ssão gari, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/041.FLS.268-2° SUBDISTRITO DE BAURU/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de abril de mil novecentos e setenta e três (22/04/1973), residente e domiciliada 
Rua Francisco Rodrigues Seckler, 799, casa 04, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Gargioni e de Nair de Oliveira Pires Gargioni.

JARDEL RODRIGUES DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Batalha, Estado do Piauí (CC:LV.B/045.FLS.231-1º OFÍCIO DE BATALHA/PI), Bata-
lha, PI no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (22/10/1989), 
residente e domiciliado Rua Zorrilho, 23, A, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Rodrigues de Moraes e de Francisca Rodri-
gues de Moraes. MARIA INÊS FÉLIX DE ARAÚJO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Batalha, Estado do Piauí (CN:LV.A/047.FLS.190-1º OFÍCIO DE BATA-
LHA/PI), Batalha, PI no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/10/1988), residente e domiciliada Rua Zorrilho, 23, A, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar de Araújo e de Maria 
Lúcia Félix de Araújo.

DEUSAMAR GOMES DE ARAÚJO, estado civil divorciado, profi ssão frentista, nascido 
em São Raimundo das Mangabeiras, Estado do Maranhão, São Raimundo das Manga-
beiras, MA no dia vinte e um de junho de mil novecentos e setenta e três (21/06/1973), 
residente e domiciliado Rua Seneca, 123, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Serafi m Gomes de Araújo e de Teresinha de Jesus Sá Araújo. LEIA ALMEIDA 
SILVA, estado civil divorciada, profi ssão coordenadora de atendimento, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de março de mil novecentos e setenta e oito 
(06/03/1978), residente e domiciliada Rua Seneca, 123, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Leonidas Rodrigues da Silva e de Maria de Lourdes Almeida 
Silva.

SANDRO BERTONI, estado civil divorciado, profi ssão técnico eletrônico, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de junho de mil novecentos e setenta e 
um (08/06/1971), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 560, casa 
03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Armando Bertoni Filho e de 
Sueli da Graça Mazzini. VANÊSSA MARIA DA SILVA XAVIER, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
doze de março de mil novecentos e oitenta (12/03/1980), residente e domiciliada Rua 
João Abreu Castelo Branco, 560, casa 03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Giovani Kidare Xavier e de Maria Madalena da Silva Xavier.

JAIRO SOUZA MODOLO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços gerais, 
nascido em neste Distrito (CN:LV-A-177.FLS.083V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia treze de fevereiro de mil novecentos e noventa e três (13/02/1993), residente e 
domiciliado Rua Cecília Iter, 606, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Jair Aparecido Modolo e de Avanir Pires Souza Modolo. GABRIELLY CARACHO JOSÉ, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em Guaianases, nesta Ca-
pital (CN:LV-A-193.FLS.139 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (26/02/1998), residente e domiciliada Rua 
Juarez Fagundes, 136, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Valdir Vaz José e de Cristina Donizete Caracho José.

VANDEILSON APARECIDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/182.FLS.111V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e noventa e três (11/05/1993), 
residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 799, casa 02, Vila Taquari, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Liandro dos Santos e de Giosiane Apare-
cida Gargioni. ALINE CRISTINA BALBINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/122.FLS.264-VILA FORMOSA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (12/08/1995), resi-
dente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 799, casa 02, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvenal Joaquim da Silva e de Solange Balbino da Silva.

KALLEB SCHUSTER GINEZ, estado civil solteiro, profi ssão técnico em edifi cações, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-275,FLS.228 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de abril de mil novecentos e noventa e sete (17/04/1997), residente 
e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 2310, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de David Ginez e de Solange Schuster Ginez. ANA PAULA 
MARIANO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-295,FLS.043V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
dezembro de mil novecentos e noventa e sete (08/12/1997), residente e domiciliada 
Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 2310, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Roberto Santos e de Fátima Aparecida Mariano Santos.

EVANDRO ROGEL BASTOS, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em nes-
te Distrino (CN:LV.A/080.FLS.037-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (16/01/1985), residente e domiciliado Rua 
Cachoeira da Ilha, 263, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Americo 
da Silva Bastos e de Edivaldice de Assis Rogel. ANDRÉIA SARAIVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/080.FLS.232V 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (25/12/1975), residente e domiciliada Rua Ponta de Lucena, 346, Jardim 
Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Fonseca Saraiva e de Adélia 
Dias Saraiva.

ANDRÉ ALVES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/097.FLS.007V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
março de mil novecentos e oitenta e sete (17/03/1987), residente e domiciliado Rua 
Marcos Liberi, 70, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Alves de Melo e de Rosalina Aparecida da 
Silva Melo. TATIANA SOARES SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/055.FLS.141 ALTO DA MOOCA/SP), 
São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e oitenta e sete (02/06/1987), 
residente e domiciliada Rua Marcos Liberi, 70, bloco B, apartamento 31, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Colatino da Silva 
e de Maria das Graças Inocencio Soares Silva.

REINAN BISPO OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Subdistrito Cangaíba, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.120-CANGAÍ-
BA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de outubro de mil novecentos e noventa 
(26/10/1990), residente e domiciliado Rua Imbaçal, 193, Parada XV de Novembro, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Henrique Alves dos Santos e de Berliana 
Bispo Oliveira. MARCELA TRINDADE CALHEIROS, estado civil solteira, profi ssão 
escrevente notarial, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/094.FLS.282-ALTO DA 
MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e um 
(20/06/1991), residente e domiciliada Rua Imbaçal, 193, Parada XV de Novembro, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Calheiros e de Rita de Cassia Carvalho 
Trindade Calheiros.

EVANILDO BARBOSA CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nasci-
do em Floresta Azul, Estado da Bahia (CN:LV-A 023,FLS.253-FLORESTA AZUL/BA), 
Floresta Azul, BA no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e oito (08/01/1988), 
residente e domiciliado Rua Pássaro Preto, 1690, casa 03, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonio Carneiro e de Maria 
Alvací Barbosa Carneiro. RAYSSA RAYNA DE ALMEIDA NUNES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Alagoa Nova, Estado da Paraíba (CN:LV-A-019,FLS.014V 
ALAGOA NOVA/PB), Alagoa Nova, PB no dia vinte e sete de novembro de mil novecen-
tos e oitenta e oito (27/11/1988), residente e domiciliada Rua Pássaro Preto, 1691, casa 
03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dorgival 
Nunes e de Roseli de Almeida Nunes.

FRANCISCO DE SOUZA VIANA, estado civil divorciado, profi ssão servente, nascido 
em Cedro, Estado do Ceará, Cedro, CE no dia trinta de janeiro de mil novecentos e 
sessenta e seis (30/01/1966), residente e domiciliado Rua Mariz Sarmento, 06, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lourival Viana da Silva e de Alzenir Flo-
rencio de Souza. MARIA ANGELA MAXIMIANO, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em Belisário, Estado de Minas Gerais, Belisário, MG no dia vinte e sete de 
novembro de mil novecentos e setenta e dois (27/11/1972), residente e domiciliada Rua 
Mariz Sarmento, 06, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Divino Alves 
Maximiano e de Maria de Fátima Maximiano.

JEFFERSON DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motociclista, nas-
cido em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/004.FLS.173V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil novecentos e setenta e seis 
(16/02/1976), residente e domiciliado Rua das Boas Noites, 724, casa 03, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Reinaldo de Oliveira Souza e de Marina 
de Oliveira Souza. PATRICIA FERNANDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de laboratório, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/018.FLS.035-VILA 
MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia cinco de novembro de mil novecentos e oitenta 
(05/11/1980), residente e domiciliada Rua das Boas Noites, 724, casa 03, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Carlos Batista dos Santos e de Angela Maria 
dos Santos.

JOSÉ ALMEIDA DANTAS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em Mi-
guel Calmon, Estado da Bahia, Miguel Calmon, BA no dia sete de março de mil nove-
centos e cinquenta e seis (07/03/1956), residente e domiciliado Rua Benedito Coelho 
Neto, 515, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Barreto Dantas e de 
Maria Hilda de Almeida. MARIA DO SOCORRO RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão camareira, nascida em Ouricuri, Estado de Pernambuco (CN:LV-A 066,FLS.
064-PETROLINA/PE), Ouricuri, PE no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e 
sessenta e oito (27/08/1968), residente e domiciliada Rua Benedito Coelho Neto, 515, 
casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Clementino Rodrigues e de Maria Tereza 
da Conceição.

KAIQUE SILVA VENANCIO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão trainee de sis-
temas, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/344.FLS.049-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
noventa e três (26/05/1993), residente e domiciliado Rua Floco de Neve, 28, casa 01, 
Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sergio Venancio de Souza e de 
Marcia Regina da Silva Souza. CHRISTIELY VITORIA DE SOUZA SOARES, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo de vendas, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/009.FLS.098V-SÃO MATEUS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
fevereiro de dois mil e um (27/02/2001), residente e domiciliada Rua Floco de Neve, 28, 
casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Johny Hebert Soares 
e de Andreia de Souza.

WILLIAM NOVAES, estado civil solteiro, profissão atendente, nascido em Subdis-
trito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/223.FLS.111-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e oitenta e oito 
(07/08/1988), residente e domiciliado Rua Alexandre Davidenko, 1079, bloco 03, 
apartamento 22, Conjunto Habitacional Barro Branco II, nesta Capital, São Paulo, 
SP, filho de Euclides Novaes Sobrinho e de Maria Eunice da Silva Novaes. JUS-
SARA LOURDES SILVA, estado civil divorciada, profissão analista de relaciona-
mento, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de 
mil novecentos e oitenta e oito (10/08/1988), residente e domiciliada Rua Nossa 
Senhora das Candeias, 477, B, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Arnaldo Raimundo dos Santos Silva e de Maria de Lourdes Pedroso Silva.

VICTOR REINALDO PAGANO, estado civil solteiro, profissão vendedor, nascido 
em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/236.FLS.211-CERQUEI-
RA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e oitenta 
e cinco (04/03/1985), residente e domiciliado Rua Elói Porteli, 347, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Rafael Pagano Netto e de Edna Maria da 
Silva Pagano. KARINA DE SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão ana-
lista de crédito, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/094.FLS.101-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e dois de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis 
(22/12/1986), residente e domiciliada Rua Padre Francisco Tanho, 46, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Aristides dos Santos Oliveira 
e de Neusa de Souza Oliveira.

NATAN HENRIQUE RAIMUNDO SANTOS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/500.FLS.193 SÃO MIGUEL PAU-
LISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e 
noventa e oito (24/08/1998), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 297, 
bloco 01, apartamento 13, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de An-
dre Luiz Santos e de Janaina Raimundo. JHULIA ANJOS DA PAIXÃO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A/239.FLS.051V-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia oito de novem-
bro de mil novecentos e noventa e nove (08/11/1999), residente e domiciliada Rua 
Carolina Fonseca, 297, bloco 01, apartamento 13, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Wagner Americo da Paixão e de Silvia Maria dos Anjos Neto.

RICARDO DOS SANTOS SIQUEIRA, estado civil solteiro, profissão analista de 
suporte de TI, nascido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV-A-050,FLS.
250V-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de agosto de mil novecen-
tos e noventa e um (01/08/1991), residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo 
Branco, 61, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Sergio 
Luís de Siqueira e de Neide Alves dos Santos Siqueira. ANA CLAUDIA KUGLER 
DE CARVALHO, estado civil solteira, profissão securitária, nascida em neste Dis-
trito (CN:LV-A-099,FLS.260 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de 
outubro de mil novecentos e oitenta e sete (28/10/1987), residente e domiciliada 
Rua João Abreu Castelo Branco, 61, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Pedro Soares de Carvalho e de Rosa Kugler de Carvalho.

MANUEL FELIX PEREIRA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em 
Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV.A/040.FLS.260-IGUAÍ/BA), Iguaí, BA no dia primei-
ro de agosto de mil novecentos e setenta e três (01/08/1973), residente e domici-
liado Rua Chubei Takagashi, 793, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
José Felix Pereira e de Antonia Maria de Jesus. LUCIENE VIEIRA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Olivença, Estado de Alagoas (CN:LV.A/006.
FLS.266-OLIVENÇA/AL), Olivença, AL no dia trinta de agosto de mil novecentos e 
setenta e dois (30/08/1972), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 793, 
Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Antonio Vieira e de Ci-
cera Maria da Conceição.

FELIPPE LAPA DE MENEZES, estado civil solteiro, profissão técnico de engenha-
ria clínicas, nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/239.
FLS.165-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia seis de junho de mil no-
vecentos e noventa e três (06/06/1993), residente e domiciliado Rua Jardel Filho, 
284, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cos-
me Agnaldo Cardoso de Menezes e de Rosana Lapa de Menezes. ALINE VIEIRA 
DE SOUSA, estado civil divorciada, profissão engenheira eletricista, nascida em 
Subdistrito Alto da Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de setem-
bro de mil novecentos e noventa e um (18/09/1991), residente e domiciliada Rua 
Jardel Filho, 284, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Osvaldo Rodrigues de Sousa e de Maria de Lourdes Vieira Mota.

FERNANDO DOS ANJOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão vigilante, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quatro de outubro de mil no-
vecentos e oitenta e seis (04/10/1986), residente e domiciliado Rua Doutor Vicente 
de Paulo Vicente de Azevedo, 62, fundos, Parque Santa Cecília, nesta Capital, 
São Paulo, SP, filho de Zedna dos Anjos dos Santos. MONIQUE RODRIGUES 
GOMES, estado civil solteira, profissão funcionária pública, nascida em Subdis-
trito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A/209.FLS.065-PENHA DE FRANÇA/
SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(18/06/1985), residente e domiciliada Rua Leoberto Leal, 316, Jardim Adelaide, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Rodrigues Gomes Filho e de Maria 
da Glória Guimarães Brito Gomes.

FILIPE DOS SANTOS BARBARA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV-A-197.FLS.186-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia três de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (03/02/1994), residente 
e domiciliado Rua Serrana, 1077, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Marcelino Barbara e de Wanda dos Santos Barbara. LILIAN DE FREITAS 
LEME, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV
-A-306.FLS.112-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil 
novecentos e noventa e oito (16/04/1998), residente e domiciliada Rua Serrana, 
1077, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Roberto Leme e 
de Jucicleide Martins de Freitas Leme.

NELSON SANTOS DE JESUS, estado civil divorciado, profissão motorista, nas-
cido em Mutuípe, Estado da Bahia, Mutuípe, BA no dia oito de maio de mil nove-
centos e oitenta e nove (08/05/1989), residente e domiciliado Rua Cintra, 472, 
casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Olivio de Jesus e de Maria Antonia Araujo dos Santos. ROSÂNGELA MARIA 
DAMASCENO SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Itiúba, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/069.FLS.521 ITIÚBA/BA), Itiúba, BA no dia oito de junho 
de mil novecentos e oitenta e seis (08/06/1986), residente e domiciliada Rua Cin-
tra, 472, 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Renato Ferreira dos Santos e de Maria de Lourdes Damasceno.

HERMENEGILDO ANDRADE DE MATOS, estado civil solteiro, profissão borra-
cheiro, nascido em Araci, Estado da Bahia (CN:LV.A/001.FLS.181 ARACI/BA), Ara-
ci, BA no dia dois de maio de mil novecentos e setenta e quatro (02/05/1974), resi-
dente e domiciliado Rua Chubei Takagashi, 601, bloco D, apartamento 44, Colônia, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Cavalcante de Matos e de Maria Lucia 
Ferreira de Andrade. CRISTIANE RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão diarista, nascida em Brasília, Distrito Federal (CN:LV.A/008.FLS.196 2º 
OFÍCIO DE BRASÍLIA/DF), Brasília, DF no dia vinte e dois de outubro de mil nove-
centos e setenta e cinco (22/10/1975), residente e domiciliada Rua Chubei Taka-
gashi, 601, bloco B, apartamento 11, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Conceição Ribeiro dos Santos.

JOSÉ FRANCISCO DA SILVA PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão contro-
lador de acesso, nascido em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/108.FLS.287-
CAVALCANTI FILHO-FORTALEZA/CE), Fortaleza, CE no dia treze de julho de mil 
novecentos e setenta e um (13/07/1971), residente e domiciliado Rua Machado 
Nunes, 401, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Francisco Pinheiro e de Francisca das Chagas da Silva Pinheiro. RO-
SINALVA MACEDO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/061.FLS.160-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e setenta e três (25/06/1973), re-
sidente e domiciliada Rua Machado Nunes, 401, casa 02, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Manoel de Oliveira e de 
Ivete Macedo de Oliveira.

THIAGO NOGUEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão desenhista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil 
novecentos e noventa e quatro (26/07/1994), residente e domiciliado Rua Itabi-
ra, 55, Vila Virgínia, Itaquaquecetuba, neste Estado, SP, filho de Luis Reginaldo 
Nogueira dos Santos e de Sueli de Souza Afonso Santos. RAQUEL SANTORI 
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo - 
Capital, São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/08/1995), residente e domiciliada Rua do Cádmio, 201, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Heraldo Pereira de Souza e de Silvia Regina San-
tori de Souza. Cópia Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais 
de Itaquaquecetuba, neste Estado.

WILSON CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profissão funcionário público, nas-
cido em Jales, neste Estado, Jales, SP no dia onze de maio de mil novecentos 
e cinquenta e três (11/05/1953), residente e domiciliado Rua José Oiticica Filho, 
151, casa 01, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Epaminondas Conceição e 
de Isabel Fernandes Conceição. MARIA EUGÊNIA GOMES DE SÁ, estado civil 
divorciada, profissão professora, nascida em Petrolândia, Estado de Pernambu-
co, Petrolândia, PE no dia quinze de maio de mil novecentos e setenta e seis 
(15/05/1976), residente e domiciliada Rua José Oiticica Filho, 151, casa 01, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Cícero Gomes de Sá e de Edite Minervina de Sá.

JORGE HENRIQUE FARIAS BARBOSA, estado civil divorciado, profissão cozi-
nheiro, nascido em Campinas, neste Estado, Campinas, SP no dia dezessete de 
fevereiro de mil novecentos e setenta e um (17/02/1971), residente e domiciliado 
Rua Filipe Lauri, 271, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Barbosa e de Terezinha de Lourdes 
Farias Barbosa. CARLA LETÍCIA DA SILVA LOPES MARQUES, estado civil di-
vorciada, profissão enfermeira, nascida em Niterói, Estado Rio de Janeiro, Niterói, 
RJ no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta e dois (28/06/1972), 
residente e domiciliada Rua Filipe Lauri, 271, bloco B, apartamento 21, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos 
Lopes e de Leci da Silva Lopes.

AGNALDO LUÍS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em 
Panelas, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/001.FLS.076-DISTRITO SÃO JOSÉ/
PANELAS/PE), Panelas, PE no dia dezoito de maio de mil novecentos e sessenta 
e nove (18/05/1969), residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz 
Filho, 1656, bloco 01, apartamento 12, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Luís Evaristo da Silva e de Quitéria Maria da Silva. EDILENE DE OLIVEI-
RA, estado civil divorciada, profissão autônoma, nascida em Vila Canché, Municí-
pio de Jeremoabo, Estado da Bahia, Jeremoabo, BA no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e sessenta e seis (23/02/1966), residente e domiciliada Avenida 
Doutor Francisco Munhoz Filho, 1656, bloco 01, apartamento 12, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ana Maria de Oliveira.
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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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito São Miguel Paulista

Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MATEUS RODRIGUES VIANA, profissão: pescador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-nascimento: 19/09/1995, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Rodrigues Soares e de Maria da 
Solidade Viana. A pretendente: FABIANA EVANGELISTA SILVA DE FREITAS, 
profissão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Pilão Arcado, BA, data-
nascimento: 18/04/1982, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Antonio Cavalcante de Freitas e de Ana Rita Evangelista Silva.

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

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

O pretendente: MÁRCIO BELO DA SILVA, profissão: policial civil, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1970, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Benjamin Belo da Silva e de Eliza Antonio 
da Silva. A pretendente: ELAINE CRISTINA DE ARAUJO, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de José Carlos de Araujo e de Maria das 
Graças de Araujo.

O pretendente: HENRIQUE WESLLEY SILVA DA SILVA, profissão: estoquista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Henrique Dias da Silva e de 
Marcia Alves da Silva. A pretendente: LETICIA FERNANDES MAESTRELLO, 
profissão: aux.de RH, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Edi 
Carlos Aparecido Maestrello e de Alessandra Fernandes Tomaz.

O pretendente: NIVALDO COSTA SANTANA, profissão: encarregado de obras, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Quijingue, BA, data-nascimento: 25/03/1958, 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, filho de Eloi José de Santana e de 
Izabel França da Costa. A pretendente: HELENA MARIA SANTIAGO, profissão: 
cozinheira, estado civil: divorciada, naturalidade: Vitória de Santo Antão, PE, 
data-nascimento: 08/08/1961, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Manoel Gomes Santiago e de Antonia Maria da Conceição.

O pretendente: FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: orientador sócio 
educativo, estado civil: solteiro, naturalidade: Ribeira do Pombal, BA, data-
nascimento: 26/08/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de 
Florisvaldo Oliveira dos Santos e de Vandete Oliveira dos Santos. O pretendente: 
THIAGO COSTA DOS SANTOS, profissão: metalurgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/12/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Sebastião dos Santos e de Cleuza Costa dos Santos.

O pretendente: RICARDO DIAS DE OLIVEIRA, profissão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 19/06/1984, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Raimundo de Oliveira e de 
Ines Catarina Dias. A pretendente: TAMIRIS PEREIRA FEITOSA, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/02/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Adalto Roberto Feitosa e de 
Marli Pereira.

O pretendente: ARMANDO MANOEL DE OLIVEIRA, profissão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Panelas, PE, data-nascimento: 21/08/1968, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Manoel Vitalino de Oliveira e de Amara 
Maria da Conceição. A pretendente: RENATA DORA DE MENEZES, profissão: 
do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Caraibeira, PE, data-nascimento: 
20/03/1969, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Nair Maria de 
Menezes.

O pretendente: JONATHA HENRIQUE OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: 
motoboy, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/01/1995, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de José Carlos 
dos Santos e de Adriana Regina de Oliveira. A pretendente: PAOLA SILVA DE 
OLIVEIRA, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/05/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Paulo Cesar de Oliveira e de Daniela Irene Silva Maffia.

O pretendente: VICTOR DOS SANTOS LIMA, profissão: assistente de 
financiamento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/09/2000, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Marco Antonio 
Lima e de Vanda dos Santos Lima. A pretendente: THALITA EVANGELISTA 
MOREIRA DOS SANTOS, profissão: técnica enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Washington Luiz dos Santos e de Rita Evangelista 
Moreira dos Santos.

O pretendente: MICHAEL DA SILVA FIGUEREDO, profissão: aj.geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Leite de Figueredo e de Monica 
da Silva Pereira. A pretendente: DANIELA DOS SANTOS DE ALMEIDA, profissão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Mauá, SP, data-nascimento: 17/01/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Guilherme Dantas de Almeida e 
de Maria de Lourdes dos Santos Almeida.

O pretendente: RADUAN IZIDORO SILVA, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Salomão Izidoro da Silva e de Roseane 
Maria da Silva. A pretendente: LEIDIANE TAYNARA CHAVES RODRIGUES, 
profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Curvelo, MG, data-
nascimento: 13/01/1995, residente e domiciliada em Curvelo, MG, filha de Edgar 
Cunha Rodrigues e de Beatriz Chaves Rodrigues.

O pretendente: LUCAS FELIPE MELO LOPES, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/03/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jailton dos Santos Lopes e de Ana Lucia da 
Silva Melo. A pretendente: ALANA PEREIRA SOUTO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/09/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nilton Moreira Souto e de Claudia Pereira Souto.

O pretendente: FILIPE DANTAS PEREIRA, profissão: analista de desenvolvimento 
JR, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/03/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Antonio Sales Pereira e de Maria 
Do Socorro Dantas Pereira. A pretendente: SUELLEN DE ALMEIDA CUNHA, 
profissão: analista de logística, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 01/04/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Fernando Ramos da Cunha e de Dolores de Almeida.

O pretendente: LEANDRO DOREA DA SILVA COIADO, profissão: repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Alvaro Silva Coiado e de 
Suzane Cristine Dorea da Silva Coiado. A pretendente: TAINÁ ROSA BARRETO 
MATOS, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, naturalidade: Ibititá, 
BA, data-nascimento: 04/01/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha 
de Valní Francisco de Matos e de Marilene Rosa Barreto Matos.

O pretendente: NELSON BRUNO MAGATON DE MORAIS, profissão: técnico 
de audio, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
26/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jurandir Carlos de 
Morais e de Silvana Penha Magaton de Morais. A pretendente: ANA CAROLINA 
APARECIDA DE LIMA MORAIS, profissão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/08/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Vagner Gonçalves de Morais e de Denise 
Aparecida de Lima Morais.

O pretendente: FELIPE FRANCISCO DE MOURA, profi ssão: securitário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/06/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Jose de Moura e de Eva Rosa de Moura. A pretendente: 
HEMILY RODRIGUES SOARES, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 16/11/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João Soares Neto e de Angela Maria Rodrigues Soares.

O pretendente: CHARLES DOUGLAS DE SOUZA, profissão: empresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Francisco Newton Araujo de Souza e de 
Loide Maria de Souza. A pretendente: JANE BEZERRA PROENÇA DE ALMEIDA, 
profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-
nascimento: 13/12/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Heraldo Bezerra de Almeida e de Doraci Pereira Proença de Almeida.

O pretendente: ABEL PEREIRA, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Martinópolis, SP, data-nascimento: 04/07/1949, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira e de Zenaide Pereira. A pretendente: 
SOLANGE LOPES MARTINS, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Sabará, MG, data-nascimento: 25/08/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Milton Martins Maia e de Oracina Lopes Martins.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO MARTINS DA CRUZ, profi ssão: motorista, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
06/09/1973, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jacy Rodrigues da Cruz 
e de Vitória Martins da Cruz. A pretendente: ANDREIA DA SILVA MATOS, profi ssão: 
fi scal de caixa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/02/1974, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nelson da Silva Matos 
e de Leonora Santana Matos.

O pretendente: ABEL MARTINS, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Moreira Sales, PR, data-nascimento: 08/01/1966, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Martins e de Ana dos Santos Martins. A pretendente: 
IRANI RODRIGUES SOUTO, profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Batinga, BA, data-nascimento: 23/04/1964, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Felipe Rodrigues Souto e de Gercy Rodrigues Chaves.

O pretendente: NELSON SARAIVA MOREIRA, profi ssão: promotor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
27/08/1963, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abilio Vieira Moreira e 
de Maria Madalena Pinheiro Saraiva Moreira. A pretendente: LÍVIA SILVA AMPARO, 
profi ssão: vendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 
28/06/1986, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Ivo de Jesus Amparo e 
de Jeilza Santos Silva.

O pretendente: UELLIS DE JESUS ANDRADE, profi ssão: aux.farmacia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Aracaju, SE, data-nascimento: 18/06/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Zozimo Simões de Andrade e de Janete de Jesus Andrade. A 
pretendente: ANA CAROLINE TEIXEIRA DIMAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Pedro Simão Dimas Filho e de Sonia Maria Teixeira Dimas.

O pretendente: MOISE LETENG, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Fonds des Negres-Haiti, data-nascimento: 13/10/1988, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Dieuveu Leteng e de Janite Sin Vil. A pretendente: ROSE MARTHE 
LATHACIA MONTAUBAN, profi ssão: professora primaria, estado civil: solteira, 
naturalidade: Miragôane- Haiti, data-nascimento: 24/07/1991, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Yxcele Montauban e de Geleenne Melisna.

O pretendente: RAILTON ROSEMIRO DOS SANTOS, profi ssão: motoboy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/06/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josefa Rosemira dos Santos. A pretendente: 
ANA CLAUDIA BARRETO DOS SANTOS, profi ssão: saladeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: Tobias Barreto, SE, data-nascimento: 04/08/1987, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Miguel de Jesus Santos e de Zenaide Barreto dos Santos.

O pretendente: MARCUS VINICIUS DE SOUZA NERY, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Julio de Souza Nery Filho e de Maria Cristina 
Couto Nery. A pretendente: MIKAELA RODRIGUES KIM, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dong Hee Kim e de Preciliana Rodrigues da 
Silva Neto.

O pretendente: DAVI GUILHERME DE JESUS VIEIRA, profi ssão: podador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/2001, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Leandro Vieira e de Rosemeire de Jesus 
Pereira. A pretendente: MARCELA ARAUJO CLARO, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/04/2000, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Marcelo Claro e de Maria do Carmo Neves 
Araujo.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES DE ARAUJO, profi ssão: supervisor logistico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/07/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Silvio de Araujo e de Eva Rodrigues 
Rocha Araujo. A pretendente: BIANCA EMILIANO CRESCENCIO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/12/1993, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edivaldo Segura Crescencio e de 
Eliete Emiliano Ferreira Crescencio.

O pretendente: MAXWELL GERBATIM, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 25/12/1952, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Macks Gerbatim e de Alzira Cordeiro Gerbatim. A pretendente: 
DIJANE AMANCIO SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: 
Olivença, AL, data-nascimento: 06/04/1968, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Durval Amancio da Silva e de Zélia Pereira da Silva.

O pretendente: WELLITON GOMES CAVALCANTE, profi ssão: serviços gerais, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lavras da Mangabeira, CE, data-nascimento: 23/01/1970, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Damião Gomes Beserra e de Maria 
Cavalcante de Sousa. A pretendente: LUCILEIA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Campina Grande, PB, data-nascimento: 17/09/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cornelio José da Silva e de Maria Alves de 
Moura Silva.

O pretendente: DANILO LIMA DO NASCIMENTO, profi ssão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/10/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Quitéria Lima do Nascimento. A pretendente: 
TAÍS DA SILVA TEIXEIRA, profi ssão: gerente de vendas, estado civil: solteira, 
naturalidade: Barra Bonita, SP, data-nascimento: 01/09/1989, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Marcelo Teixeira e de Silvana Cordeiro da Silva 
Teixeira.

O pretendente: TIAGO DOMINGOS NEGREIROS, profi ssão: funcionário público 
municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/09/1990, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Moises Zeferino Negreiros 
e de Elza Domingos Negreiros. A pretendente: TAMIRES BATISTA FERREIRA DA 
SILVA, profi ssão: analista de recursos humanos, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 12/01/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Gileno Ferreira da Silva e de Arlete Batista Ferreira da Silva.

O pretendente: CLEITON LIMA DE SOUZA, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/03/1985, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Paulo Ribeiro de Souza e de Maria Nilza Lima de Jesus Souza. 
A pretendente: CÁSSIA XAVIER DE SANTANA, profi ssão: aux.administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/05/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ananias Xavier de Santana e de Maria de 
Lourdes Xavier de Santana.

O pretendente: VICTOR HENRIQUE CAMPOS DE ANDRADE, profi ssão: analista 
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
15/06/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilberto João de Andrade 
e de Maria do Carmo Campos Andrade. A pretendente: JESSICA CAROLINI GODOY 
DANTAS, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: Osasco, SP, data-
nascimento: 07/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Firmino Dantas e de Silvana Aparecida Teodolino Godoy.

O pretendente: SERGIO PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/12/1988, residente e 
domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Sergio Pereira dos Santos e de Deunice Marchetti 
Pereira dos Santos. A pretendente: ALLANA MADEIRA, profi ssão: enfermeira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/12/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nonato Madeira e de Sandra 
Aparecida Pereira Madeira.

O pretendente: FLAVIO DA CRUZ SILVA, profi ssão: inspetor de qualidade, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 29/04/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Tenório Gonçalves da Silva e 
de Iraci da Cruz Silva. A pretendente: VANESSA LOPES, profi ssão: reguladora 
de sinistro, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/11/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Ivan Lopes e 
de Gecy Fernandes Lopes.

O pretendente: VINICIUS MAGNO DE OLIVEIRA, profi ssão: estagiario, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/10/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Mário Marcio de Oliveira e de Ilza Pereira de 
Oliveira. A pretendente: CAROLINA RAPOSO DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 24/04/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Celso Henrique de Oliveira e de 
Maria da Glória Raposo de Oliveira.

O pretendente: CARLOS EMANUEL MONTEIRO DA SILVA, profi ssão: motorista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Carapicuíba, SP, data-nascimento: 17/10/1990, 
residente e domiciliado em Osasco, SP, fi lho de Jose Monteiro da Silva Filho e de Arlene 
da Conceição Dupim Silva. A pretendente: SAMANTHA LOPES NUEVO GALAN, 
profi ssão: aux.de cobrança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/01/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcelo 
Nuevo Galan e de Ana Cristina Lopes Galan.

O pretendente: PAULO EDUARDO CASTRO, profi ssão: assistente executivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1994, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nelci Barbosa de Castro e de 
Cicera Maria Batista Castro. A pretendente: SAMARA DA CRUZ SILVA, profi ssão: 
líder de recepção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
12/10/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ernandes Lopes Silva 
e de Miriam Maria da Cruz.

O pretendente: VINÍCIUS TAVARES MARTINS, profi ssão: técnico em protese dentária, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 30/08/1997, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Emerson Elias Martins e de Rosimeire 
Rita Tavares Martins. A pretendente: THAINAN DA SILVA BATISTA, profi ssão: técnica 
em prótese dentária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/11/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista Sobrinho e 
de Miriam Joseana da Silva Batista.

O pretendente: CICERO JOSE DA SILVA, profi ssão: repositor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Água Preta, PE, data-nascimento: 24/02/1972, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Amaro da Silva e de Antonia Maria da Silva. A pretendente: 
LINDAURA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Bacuri, MA, 
data-nascimento: 04/01/1970, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Clotildes da Silva e de Maria de Nasaré da Silva.

O pretendente: CAIO HENRIQUE OLIVEIRA ALMEIDA, profi ssão: aux.contabil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/02/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Agnaldo de Jesus Almeida e de Anaides Oliveira. 
A pretendente: CAROLINE ALBUQUERQUE SCHNEIDER, profi ssão: professora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1994, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Felipe Schneider e de Maria Solange Madeira 
Albuquerque.

O pretendente: ERICK CHAGAS DE MELO, profi ssão: tapeceiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdemir de Assis Melo e de Joelma Chagas Vilas Boas. 
A pretendente: EMILI LIMA DE OLIVEIRA, profi ssão: consultora fi nanceira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/11/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Baltazar Gonçalves de Oliveira Filho e de Norma 
Lima Santos de Oliveira.

O pretendente: JAIR SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belo Campo, BA, data-nascimento: 01/04/1967, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de João Silva de Oliveira e de Celina Inácio de Oliveira. A pretendente: 
ANA PAULA SODRÉ FERREIRA DE SOUSA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/01/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sivaldo Ferreira de Sousa e de Audeneide Sodré 
de Sousa.

O pretendente: JULIO CESAR DE FARIAS, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 28/03/1973, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Julio Jorge de Farias e de Minelvina Maria de Farias. A pretendente: 
MAGDA LUDMILA DE ASIS SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/02/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Ivonete de Assis Silva Santos.

O pretendente: ANDREW OKOUKONI, profi ssão: comerciante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Uromi-Nigeria, data-nascimento: 23/03/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Chistopher Okoukoni e de Felicia Okoukoni. A pretendente: 
KARINA FELIPE RAMOS, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 25/08/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Regiane Felipe Ramos.

O pretendente: NATHAN DO AMARAL JANJÃO, profi ssão: Tecnologo em radiologia, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1991, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joel Janjão e de Valéria Tonin do Amaral Janjão. 
A pretendente: SUELLEN CRISTINE PORTO CANDIDO, profi ssão: cirurgião dentista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 03/10/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Rinaldo Candido e de Silvia Porto Candido.

O pretendente: ANDERSON SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar de almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/09/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilson Freitas Santos e de Jilvani Teixeira 
Silva Freitas Santos. A pretendente: ISABELA YUKI MAZZEO, profi ssão: auxiliar 
de escritório, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
26/08/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fernando Mazzeo e de 
Gisele Naomi Hirai.

O pretendente: DANIEL AUGUSTO FRANCO PARISOTO, profi ssão: síndico, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Indaiatuba, SP, data-nascimento: 04/09/1987, residente 
e domiciliado em Indaiatuba, SP, fi lho de Luiz Ernesto Parisoto e de Irene Franco 
Parisoto. A pretendente: MARA DALIANA CARVALHO GOMES, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Natal, RN, data-nascimento: 19/01/1983, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Gomes de Oliveira e de Rita 
Maria Carvalho Gomes.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA DONI, profissão: motorista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/01/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Roberto Carlos Doni e de Gislene de Castro 
Oliveira Doni. A pretendente: MÁRCIA MARIA ALVES, profissão: fisioterapeuta, 
estado civil: solteira, naturalidade: Campo Alegre de Lourdes, BA, data-nascimento: 
13/05/1990, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Valdivino José 
Alves e de Armelina Maria de Sousa Alves.
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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: CAIO PALHARES BRANCACCI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
profi ssional de educação física, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (01/07/1976), residerite e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de João 
Luiz Brancacci e de Yara Therezinha Palhares Brancacci. A pretendente: BÁRBARA 
VIANA FERREIRA, de nacionalidade brasileira, profissão gerente de vendas, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/06/1984), residente e domiciliada 
nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Eduardo José Ferreira e de Cicera Viana.

O pretendente: JOSE CARLOS RODRIGUES DE SOUZA, de nacionalidade brasi-
leira, profissão comerciante, estado civil divorciado, nascido em São Bernardo do 
Campo - SP, no dia (23/07/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Jose Rodrigues de Souza Junior e de Cacilda de Borba Rodri-
gues de Souza. A pretendente: MARICENI CANONE, de nacionalidade brasileira, 
profissão funcionária pública, estado civil viúva, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(30/08/1962), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Arnaldo Canone e de Hilda Rodrigues Canone.

O pretendente: FABRÍCIO FERREIRA TAVARES, de nacionalidade brasileira, 
profissão comerciante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(14/01/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Nadir Tavares Rocha e de Maria Manuela Ferreira Tavares. A pretendente: JÉS-
SICA STURARO PEDROSO, de nacionalidade brasileira, profissão secretária, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (31/08/1977), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Carlos Alberto Pedroso e de 
Cleide Aparecida Sturaro.

O pretendente: CASSIO RODRIGUES ARAUJO COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profissão representante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(27/05/1989), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Jorian Araujo Costa e de Adinalva Araujo Costa. A pretendente: BIANCA PRECCA-
RO, de nacionalidade brasileira, profissão esteticista, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (14/06/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Marco Antonio Preccaro e de Marisa Di Izeppe Preccaro.

O pretendente: MARCOS HISSA FERRETTI; de nacionalidade brasileira, profissão 
advogado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/11/1979), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ignacio Rafael 
Ferretti e de Mariza Jorge Hissa Ferretti. A pretendente: DANIELA FARIÑAS 
DOMINGUEZ, de nacionalidade brasileira, profissão analista de RH, estado civil 
solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia (20/01/1982), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Manuel Fariñas Dominguez e de 
Isaura Maria Agostinho Dominguez.

O pretendente: ÁLVARO DYEGO PARISI GODOY, de nacionalidade brasileira, profis-
são empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/12/1981), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo Colombi 
Godoy e de Suely Parisi Godoy. A pretendente: AMANDA BARBOSA DA SILVA, 
de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil solteira, nascida em 
Nova Iguaçu - RJ, no dia (18/05/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Marco Antonio da Silva e de Tânia Maria Barbosa da Silva.

O pretendente: ADRIANO SANTOS VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
produtor musical, estado civil solteiro, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
(20/09/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose 
Luzia Filho e de Maria do Socorro Santos de Assis. A pretendente: BRUNA RODRIGUES 
CARMONA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (28/05/1993), residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Braulio Carmona Filho e de Nilceia Rodrigues Carmona.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DA PENA MORELLI, de nacionalidade brasileira, 
profissão representante comercial, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia (29/07/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Pedro Morelli Neto e de Rita de Cássia Silva da Pena Morelli. A pretendente: 
NOARA PELLEGRINO BERNAL, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar 
de direção, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (16/12/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mario Sergio 
Moreno Bernal e de Cilene Pellegrino Bernal.

A convivente: PATRICIA APARECIDA GOMES DO VALE, de nacionalidade brasi-
leira, profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(25/09/1981), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Narciso Gomes do Vale e de Irene Daniel do Vale. A convivente: KELLEN CAVAL-
CANTE DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (10/05/1990), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Daniel Lemos dos Santos e de Rosane 
Alves Cavalcante dos Santos. Obs.: Conversão de união estável em casamento.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: NICOLAS DANTAS ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Suzano, SP, no dia (10/12/1992), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco dos Santos Rocha e de Meire Rose de Araujo 
Dantas Rocha. A pretendente: ALINE LIMA BORGES, estado civil divorciada, profi ssão 
supervisora de atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1993), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdemir dos Santos Borges e de 
Ivonete Ferreira Lima Borges.

O pretendente: PLINIO VITOR BISPO DA SILVA BRAGA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de mecânico, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (27/04/2000), resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Plinio Marcos da Silva Braga 
e de Ana Lucia Bispo dos Santos. A pretendente: JOYCE RODRIGUES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão mensageira hospitalar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(02/11/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Carlos 
da Silva e de Simone Rodrigues da Cruz.

O pretendente: SEVERINO ZEFERINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão aposen-
tado, nascido em Cupira, PE, no dia (02/08/1948), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Zeferino da Silva e de Maria da Soledade. A pretendente: 
MARIA DOLORES FIXE MOTTA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Tabira, 
PE, no dia (30/06/1951), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Rufi no Pedra Fixe e de Maria de Lourdes Nunes.

O pretendente: FILIPE ALVES FAIOLI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Sorriso, MT, no dia (29/06/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Izaias Faioli e de Terezinha Alves Faioli. A pretendente: LETICIA ALENCAR 
DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (01/10/2002), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Robson 
Figueiredo de Souza e de Viviane de Souza Alencar.

A pretendente: DANIELA LOPES DO COUTO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1989), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Clarice Lopes do Couto. A pretendente: MARLÚCIA DIAS COSTA, 
estado civil solteira, profi ssão instrutora de treinamento, nascida em Araguaina, TO, no 
dia (21/06/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcia 
Dias Costa.

O pretendente: CLAUDECI ROCHA SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de manutenção, nascido em Piripá, BA, no dia (21/02/1986), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Orlando Barros Santana e de Sueli Dias da Rocha. 
A pretendente: SARAH SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administradiva, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agnaldo Costa Nascimento e de Josina de Jesus 
Santos Nascimento.

O pretendente: RODRIGO RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/04/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Serafi m Ribeiro dos Santos e de Judite Barbosa 
dos Santos. A pretendente: ELAINE ALMEIDA BARBOSA, estado civil divorciada, pro-
fi ssão tecnica de enfermagem, nascida em Rio Claro, RJ, no dia (20/09/1983), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isaias Barbosa de Sousa e de Adelia 
Almeida Barbosa.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
encarregado de produção, nascido em Suzano, SP, no dia (08/07/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Figueira dos Santos e de 
Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: ELISABETE APARECIDA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão gerente comercial, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(10/02/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio da 
Silva e de Catarina Ramos da Silva.

O pretendente: ELAIDO RAEL RODRIGUES NOGUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
contabilista, nascido em Recife, PE, no dia (07/08/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ângelo Nogueira e de Maria de Fátima Rodrigues 
Nogueira. A pretendente: PRISCILA DOS SANTOS CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jacira dos Santos Cruz.

O pretendente: ANTÔNIO MARTINS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Sobral, CE, no dia (04/03/1966), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Martins Ripardo e de Isabel Bastos Pereira Ripardo. A pretendente: 
ELIZABETH MORAES CORREIA, estado civil solteira, profi ssão encarregada de limpeza, 
nascida em São Vicente Férrer, MA, no dia (24/02/1966), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvencio Correia e de Antonia Lisbôa Moraes Correia.

O pretendente: LAERCIO SIQUEIRA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido 
em Graça Aranha, MA, no dia (28/12/1969), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Raimundo Alves de Lima e de Maria Ester Siqueira Lima. A preten-
dente: ELIANA DOS SANTOS MONTE, estado civil viúva, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1975), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valfrido Justiniano dos Santos e de Antonia Costa dos Santos.

O pretendente: PAULO SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Itabuna, BA, no dia (07/04/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Ferreira dos Santos e de Dulce Maris Souza Bastos. A 
pretendente: EMILLY DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/03/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ana Paula da Silva Santos.

O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS PESSOA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/05/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves Pessoa e de Ana Celia Santos Lima. A 
pretendente: KELLY CRISTINA VIDAL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Arataca, BA, no dia (04/03/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Dionísio dos Santos e de Neide Oliveira Vidal.

O pretendente: DENILSON DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão metalurgico, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (27/10/1978), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Milton Calixto de Oliveira e de Maria de Lurdes de Oliveira. A 
pretendente: CELIA PEREIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1970), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Arcanjo da Silva e de Leonina Pereira da Silva.

O pretendente: TIAGO CONRADO FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionario publico estadual, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1990), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Pereira Fernandes e de 
Zilca Conrado Fernandes. A pretendente: TABATA PEDROSA GONÇALES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia 
(21/07/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderlei da 
Silva e de Cassia Pedrosa Gonçales da Silva.

O pretendente: EDUARDO YOSHIKAZU SHIRAISHI, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro mecanico, nascido em São José dos Campos, SP, no dia (11/12/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Eiji Shiraishi e de Marilsa Akemi 
Shiraishi. A pretendente: THAÍS CARDOSO GOLZ, estado civil solteira, profi ssão tecnica 
de enfermagem, nascida em Itanhaém, SP, no dia (20/02/1994), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adolfo Golz Junior e de Maria Augusta Cardoso.

O pretendente: FABIO DARÉ, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (03/01/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Daré e de Maria do Carmo dos Santos. A pretendente: CLAUDIA 
REGINA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/07/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Edilson Fernando da Silva e de Josefi na de Souza Silva.

O pretendente: MAURICIO REGINATO ROBERTO, estado civil solteiro, profi ssão 
montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Oliveira Roberto e de Elza Reginato Roberto. 
A pretendente: VANUSA DE SOUZA GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/08/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Batista Ferreira e de Izabel 
de Souza Gonçalves Ferreira.

O pretendente: GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS TORRES, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador de dry wall, nascido em Arujá, SP, no dia (07/08/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Henrique de Oliveira Torres e de Florimar Elioterio dos 
Santos. A pretendente: ANGELICA DOS SANTOS VICENTE, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/05/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sergio Vicente e de Olandia Ferreira dos Santos Vicente.

O pretendente: ANDERSON CARLOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1988), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Artur de Souza e de Zenilda de Souza. A pretendente: 
EVELYN CAMILO ROCHA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/02/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Pereira Rocha e de Roselice Camilo.

O pretendente: GILVAN NOGUEIRA DE CAMPOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
marcineiro, nascido em Afogados da Ingazeira, PE, no dia (27/06/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Nogueira de Campos e de Geruza Gomes da 
Silva Campos. A pretendente: JOICE SOUZA CAMPOS CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/08/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de George Campos Cruz e de Telma Malaquias de Souza.

O pretendente: JOEL NUNES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido 
em Montanha, ES, no dia (13/01/1965), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Belarmino dos Santos e de Gidilzete Nunes Pires dos Santos. A pretendente: 
VALQUIRIA DOS SANTOS ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão dentista, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/05/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Daniel de Souza Andrade Junior e de Neide Isabel dos Santos Andrade.

O pretendente: BRUNO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial de rede, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/08/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Pedro Alves dos Santos e de Cristina Alves Couto. A pretendente: DA-
NIELLE APARECIDA NUNES DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/08/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Moacir Ferreira de Brito e de Elizete Aparecida Nunes de Brito.

O pretendente: TIAGO DE ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão açogueiro, nas-
cido em Itagibá, BA, no dia (29/03/1992), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Nelson Silva e de Gloria de Almeida Silva. A pretendente: AMANDA CAROLINA 
COUTO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (24/09/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rogerio Pereira da Silva e de Cristina Alves Couto.

O pretendente: RENAN CARLOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos de Oliveira e de Maria Aparecida de Oliveira. A pretendente: 
MARCELA LOUÍSE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão tecinica de enfermagem, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (22/02/1992), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Lourdes dos Santos.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA LIMA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (23/10/1970), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Cyro Ferreira Lima e de Maria Brasolina da Silva. A pretendente: SUELI ALVES 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(09/10/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Romulo Bispo de 
Almeida e de Maria Helena Alves de Sousa.

O pretendente: CICERO BARROSO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/12/1957), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Otacilio Barroso da Silva e de Maria Gomes da Silva. A pretendente: 
ANGELA DE PAULO CORDEIRO, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de idosos, 
nascida em Baturité, CE, no dia (28/12/1961), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Luiz Ramos Cordeiro e de Luiza Ferreira Ramos.

O pretendente: ADAILTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/07/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Martins da Silva e de Arlete Santos Bonfi m da Silva. A preten-
dente: LETICIA LEITE ALVES BACURAU, estado civil solteira, profi ssão operadora de tele 
atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/04/2001), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genilton Alves Bacurau e de Francisca Leite Sobrinha Bacurau.

O pretendente: ANDRE RODRIGUES DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/10/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Bezerra da Costa e de Rosalina Rodrigues da Silva. 
A pretendente: IRANILDE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão cabeleleira, 
nascida em Saúde, BA, no dia (27/04/1994), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Paulo Santos da Silva e de Ivaní Maria de Jesus.

O pretendente: ADRIANO NUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
prevenção de perdas, nascido em Jupi, PE, no dia (26/07/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nunes da Penha e de Lourdes Matias da Penha. 
A pretendente: EDILENE BRITO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/05/1982), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izaias Ferreira de Souza e de Adelia Brito de Souza.

O pretendente: CLEONES APARECIDO LIMA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/08/1982), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Meneses Ribeiro e de Maria de Fatima Pais de 
Lima. A pretendente: MARCELA LUCIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Luiza dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS BARBOZA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/12/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Gildo Dias Campos e de Elisabete Maria Barboza Campos. A pretendente: 
INGRID ALMEIDA MORAES, estado civil solteira, profi ssão controladora de acesso, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/12/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Xavier Moraes Lima e de Milta Maria de Almeida.

O pretendente: RODINEI BARBOSA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/06/1973), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos dos Santos e de Joelita Barbosa dos Santos. 
A pretendente: MARINEIDE ALVES DE ARAUJO SANTOS, estado civil viúva, profi ssão 
operadora de maquinas, nascida em Pilão Arcado, BA, no dia (18/10/1976), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benicio Araujo e de Delza Alves de Araujo.

O pretendente: PAULO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Dom Pedro, MA, no dia (17/04/1977), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Luis Ferreira Neto e de Maria Ferreira Neta. A pretendente: MARIA APARECIDA DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tuntum, MA, no dia (04/06/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luís Rodrigues da Silva e de 
Maria Leuda da Silva.

O pretendente: MARCIO CRISTIANO JESUS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Joana da Silva. A pretendente: SUELLEN CRISTI-
NA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (07/04/1995), residente e domiciliada em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lha de Jose Manoel Ribeiro dos Santos e de Ivone Galdino dos Santos.

O pretendente: HENRY ALEKSANDER RIBEIRO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/09/1976), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Railson Oliveira Costa e de Valquiria Ribeiro da Cruz. A 
pretendente: MARIA APARECIDA COELHO DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/10/1993), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Coelho de Moraes e de Zelia Moraes Chaves Coelho.

O pretendente: ANDRE WESLEY DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão tecnico eletro-
nico, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/02/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Wanderley da Silva e de Ana Lucia Antão da Silva. A pretendente: 
FABIANA MARQUES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistende administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1988), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Enork Aprigio dos Santos e de Aparecida Marques de Oliveira Santos.

O pretendente: THIAGO ALVES DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de telemarketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Lopes de Santana e de Flaviana Pereira 
Alves. A pretendente: SAMARA DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de loja, nascida em Tupanatinga, PE, no dia (11/05/1996), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Rodrigues da Silva e de Maria 
Alves dos Santos Silva.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: FRANCISCO DO NASCIMENTO COUTO, de nacionalidade brasileira, 
solteiro, psicólogo, natural de Osasco, SP, no dia (01/12/1983), residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Gerson Rodrigues Couto e de Olga Aparecida 
do Nascimento. A pretendente: THÔNYA SERENA FERNANDES DE ARAUJO, de na-
cionalidade brasileira, solteira, professora, natural de Osasco, SP, no dia (04/11/1988), 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Luis Fernandes de Araujo 
e de Lucia de Fatima do Nascimento Fernandes de Araujo.

O pretendente: ADALBERTO HERNANDEZ GOITIA, de nacionalidade venezuelana, 
solteiro, instrutor de yoga, natural da Venezuela, no dia (06/01/1993), rresidente e do-
miciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Antonio Hernandez Leon e de 
Araitza Valle Goitia Lopez. O pretendente: NICOLAS ALEXANDER FRITZ JENTZSCH, 
de nacionalidade alemã, solteiro, professor, natural da Alemanha, no dia (05/10/1982), 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Fritz Oskar Jentzsch e de 
Winnie Martina Jentzsch.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: DOUGLAS FERREIRA PONTES, estado civil solteiro, profissão 
assistente de controladoria, nascido em Cabo de Santo Agostinho - PE, no dia 
(19/08/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Sérgio de Oliveira Pontes e de Maria Rosineide Ferreira. A pretendente: NATHALIA 
RODRIGUES BEZERRA, estado civil solteira, profissão estagiaria de administra-
ção, nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (13/11/1998), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jamesson Araujo Bezerra 
e de Aurea Lucia Rodrigues.

O pretendente: BRUNO DE JESUS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante, nascido nesta Capital, Vila Maria - SP, no dia (02/10/1988), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ricardo de Oliveira e de 
Alessandra de Jesus Oliveira. A pretendente: MARA CRISTINA CHUMEI, estado 
civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, 
no dia (18/02/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Romeu Chumei e de Vanda Pereira.

O pretendente: LINDENBERG DOS SANTOS ASSIS, estado civil divorciado, pro-
fissão operador de grua, nascido em Malta - PB, no dia (19/10/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos de Assis e de 
Lúcia dos Santos Assis. A pretendente: MARIA DA GLORIA CORREA SILVA, estado 
civil divorciada, profissão bancária, nascida nesta Capital, Cerqueira César - SP, no 
dia (01/02/1971), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Juvenal Correa da Silva e de Ivonete Correa da Silva.

O pretendente: JOSÉ CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorcia-
do, profissão funcionário público, nascido em Argolas - ES, no dia (05/12/1954), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José de Oliveira 
e de Laci Rodrigues de Oliveira. A pretendente: LUZIA DOURADO SANTOS, es-
tado civil viúva, profissão do lar, nascida em Arco Verde - PE, no dia (13/12/1975), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Hermenegildo 
Costa Dourado e de Maria de Lourdes dos Santos Dourado.

O pretendente: IVAN OLIVEIRA DA COSTA, estado civil solteiro, profissão conta-
dor, nascido em Mamanguape - PB, no dia (08/02/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ivanildo Gomes da Costa e de Maria 
das Graças Oliveira da Costa. A pretendente: NATHALIA DE SOUSA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão contadora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (26/12/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Arnaldo Roque da Silva Filho e de Maria Aparecida de Sousa da Silva.

O pretendente: FELIPE MACHADO DÓRIA, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de cobrança, nascido nesta Capital, Vila Matilde - SP, no dia (09/01/1987), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Fernando Nascimento 
Dória e de Cristina Machado Dória. A pretendente: NATHÁLIA DE ARAÚJO ZACA-
RO, estado civil solteira, profissão analista monitoria, nascida em Matão - SP, no 
dia (18/01/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Sílvio José Zacaro e de Rosângela de Araújo Silva Zacaro.

O pretendente: YURI MARUNO FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (02/12/2000), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paulo Sergio Figueiredo 
e de Silmara Maruno. A pretendente: ANA CAROLINA APOSTOLO DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (11/12/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Wagner Apostolo da Silva e de Marilene Maria Apostolo da Silva.

O pretendente: JULIO DE JESUS, est ado civil solteiro, profissão autônomo, nascido 
em Itagibá - BA (Registrado no Distrito de Japomirim), no dia (14/12/1962), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Maria da Glória de Jesus. 
A pretendente: ELIENE RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em Ipiaú - BA, no dia (09/05/1966), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Rodrigues dos Santos e de Maximina de 
Souza Santos.

O pretendente: MARIO LUIS URBANO DE OLÍVEIRA, estado civil solteiro, pro-
fissão mestre de obra, nascido em Ibiassucê - BA, no dia (10/04/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Deusdete Urbano de 
Olíveira e de Maria das Graças Rodrigues de Oliveira. A pretendente: TALIA DA 
SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profissão esteticista, nascida nesta 
Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (19/10/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Eliseu do Nascimento e de 
Marilene Alves da Silva.

O pretendente: CELSO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia (09/04/1955), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jayr de Souza e de Elza Mendes de Souza. A pre-
tendente: ELAINE BATISTA DIAS, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida 
em Santo André - SP (1º Subdistrito), no dia (17/10/1966), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Celio Batista Dias e de Tania Maria Vieira Dias.

O pretendente: CAIO GUEDES SOARES LAZARO, estado civil solteiro, pro-
fissão operador de empilhadeira, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(28/11/ 1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Getulio Agnaldo Lazaro e de Luciana Guedes Soares Lazaro. A pretendente: 
SIMONE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão manicure, 
nascida em Entre Rios - BA, no dia (06/04/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Luís Antonio dos Santos e de Sônia Maria 
Ferreira dos Santos.

Segundo o estudo, apoiado 
pela Fapesp, as bactérias 
intestinais do mosquito 

infl uenciam o desenvolvimento 
do parasita causador da doença 
no organismo do inseto, o que 
altera também as chances de 
transmissão para humanos.

Quando o Anopheles darlingi 
pica um humano que está com 
malária, ocorre uma interação 
entre o parasita e as bactérias 
intestinais do mosquito, o que 
é crucial para a continuação 
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da malária no país
A conclusão de um estudo conduzido na Universidade Estadual Paulista (Unesp) pode abrir para cientistas 
a possibilidade de pensar em estratégias de bloqueio da transmissão da malária pelo mosquito vetor

Estudo pode levar a estratégias para modifi car população de insetos.

do ciclo de transmissão da 
doença. O conjunto de micro
-organismos no intestino do 
mosquito parece determinar 
sua vulnerabilidade à infecção 
pelo parasita Plasmodium vi-
vax – espécie responsável pela 
maioria dos casos de malária 
no Brasil.

“Descobrimos que, no in-
testino do Anopheles, a carga 
parasitária tem infl uência na 
composição da microbiota e 
vice-versa. Após investigar a 

relação parasita-bactéria mais 
a fundo, integrando dados da 
composição da microbiota a 
análises genéticas referentes 
a imunidade do mosquito, 
pretendemos realizar estudos 
de silenciamento de genes. O 
objetivo é desenvolver mos-
quitos imunes ao Plasmodium 
vivax”, disse o professor Jayme 
Augusto de Souza-Neto, da 
Unesp de Botucatu e coorde-
nador do projeto.

Dessa forma, o mosquito não 

se infecta e, consequentemen-
te, não transmite o parasita 
para humanos, explicou Souza-
Neto, que é professor do De-
partamento de Bioprocessos 
e Biotecnologia da Faculdade 
de Ciências Agronômicas da 
Unesp. A descoberta vai pos-
sibilitar o desenvolvimento 
de estratégias de modifi cação 
de população, por exemplo, 
liberar na natureza mosquitos 
transgênicos que sejam imunes 
ao parasita da malária (ABr).
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