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“Nós vivemos numa 
geração de pessoas 
emocionalmente 
fracas. Tudo tem que 
ser abafado porque é 
ofensivo, “inclusive
a verdade”.
Keanu Reeves (1964)
Ator canadense
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A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária 
(Anvisa) aprovou re-

gulamento para a fabricação, 
importação e comercializa-
ção de medicamentos deri-
vados da Cannabis. Norma 
será publicada no DOU nos 
próximos dias e entrará em 
vigor 90 dias após a publi-
cação. O medicamento só 
poderá ser comprado me-
diante prescrição médica. 
A comercialização ocorrerá 
exclusivamente em farmácias 
e drogarias sem manipulação. 

Conforme nota da Anvisa, 
“os folhetos informativos dos 

Anvisa autoriza fabricação 
e venda de medicamentos 
à base de Cannabis

produtos à base de Cannabis 
deverão conter frases de ad-
vertência, tais como ‘O uso 
deste produto pode causar 
dependência física ou psíqui-
ca’. Para o neurologista Daniel 
Campi, do Departamento de 
Dor da Academia Brasileira 
de Neurologia, “essa é uma 
excelente notícia, um avan-
ço. Torna mais democrática 
a possibilidade de prescrição. 
Pacientes que conseguiam 
autorização estavam gastando 
mais de R$ 2,5 mil por mês”.

O especialista, no entanto, 
pondera que “é preciso ter 
visão mais crítica” sobre as 

potencialidades do medica-
mento. Segundo ele, “há um 
gap” entre a demanda pelo 
medicamento “para a melho-
ra da qualidade de vida” e o 
conhecimento sobre em quais 
pacientes e circunstâncias 
produtos a base de Cannabis 
terão efeito.

A Associação Brasileira de 
Apoio Cannabis Esperança 
(Abrace) contabiliza centenas 
de pessoas que tiveram acesso 
ao medicamento para casos 
de epilepsia, autismo, mal de 
Alzheimer, mal de Parkinson 
e neuropatias. A possibilidade 
de liberação da comercializa-

O medicamento só poderá ser comprado mediante prescrição médica.

ção de produtos com Cannabis 
mereceu atenção constante do 

ministro da Cidadania, Osmar 
Terra, que é médico e faz res-

trições ao uso indiscriminado 
(ABr).

Antes da obra, caminhoneiros enfrentavam engarrafamentos e 

atoleiros na BR-163.

O governo anuncia neste mês 
a reformulação do programa 
habitacional Minha Casa Minha 
Vida, que passa a ter como prio-
ridade municípios com até 50 
mil habitantes. O benefi ciário 
terá mais liberdade para defi nir 
como será o imóvel. No atual 
formato, o benefi ciário recebe 
a casa pronta da construtora. 

Com o novo programa, que 
ainda não teve o nome defi ni-
do, o benefi ciário receberá um 
voucher para defi nir como a 
obra será tocada, o que inclui 
a escolha do engenheiro e a 
própria arquitetura do imóvel. 
Segundo Canuto, isso permi-
tira àquele que vai receber a 
unidade habitacional participar 
da construção, escolher onde a 
casa será feita e até mesmo o 
projeto da casa.

“Muitas vezes a família pre-
cisa ou quer uma casa mais 

simples e maior. Outra, com 
cômodos menores e mais qua-
lidade de acabamento. A gente 
quer deixar isso a critério do 
benefi ciário”, afi rmou. O valor 
do voucher dependerá dos 
preços correntes no mercado 
imobiliário no local onde o imó-
vel será construído. O programa 
trabalha com valor médio de R$ 
60 mil por benefi ciário.

A princípio, o governo preten-
de oferecer vouchers a famílias 
com renda mensal de até R$ 1,2 
mil. Já as famílias com renda 
entre R$ 1,2 mil e R$ 5 mil 
mensais entrarão no programa 
de fi nanciamento do programa. 
A expectativa do governo é que 
o novo programa resulte na 
construção de 400 mil unidades 
já em 2020. Em 2019, foram en-
tregues 245 mil residências pelo 
modelo atual e 233 mil estão em 
construção (ABr).

Líderes mundiais promete-
ram ampliar a luta contra o 
aquecimento global no primei-
ro dia da COP25, a conferên-
cia das Nações Unidas sobre 
mudanças climáticas, que está 
sendo realizada em Madri. Ela 
reúne líderes de mais de 30 
países. Os participantes se 
comprometeram a agir nos 
termos do Acordo de Paris, 
que deverá ser implementado 
no ano que vem.

No entanto, os líderes dos 
maiores emissores dos gases 
causadores do efeito estufa, 
incluindo os Estados Unidos, 
a China, a Índia e o Japão, não 
participam do encontro. Os 

EUA, o segundo maior emis-
sor desses gases no mundo, 
anunciou ofi cialmente a sua 
retirada do Acordo de Paris em 
novembro.

António Guterres, secretário-
-geral da ONU, reforçou que 
a única forma de conter o 
aumento das temperaturas glo-
bais abaixo de 1,5 grau Celsius 
acima dos níveis pré-industriais 
é visar a neutralização das emis-
sões de carbono até 2050. Ele 
pediu que as pessoas “entrem 
no caminho correto hoje, não 
amanhã” e disse que a conferên-
cia vai oferecer a oportunidade 
para que isso seja feito (NHK/
ABr).

O encontro visa neutralizar as emissões de carbono até 2050.

A cidade de Roma inaugurou 
na segunda-feira (2) um presé-
pio em tamanho real na basílica 
de San Marco Evangelista. A 
reprodução, que ocupa mais 
de 200 metros quadrados, é o 
maior presépio de papelão em 
tamanho natural do mundo. O 
presépio mostra uma típica vila 
medieval da região dos Apeni-
nos, entre a Úmbria e as Marcas. 

O material utilizado para a 

construção da reprodução é 
reciclado, enquanto que os 
desenhos foram feitos por 
ilustradores profi ssionais. O 
projeto levou mais de 1,2 mil 
horas para fi car pronto. O ob-
jetivo de montar a reprodução 
com personagens em tamanho 
real é para que os visitantes co-
nheçam as características das 
pessoas que viviam na época de 
São Francisco (ANSA).

Reprodução estará aberta ao público até 6 de janeiro.

Os dados das Contas Na-
cionais divulgados ontem 
(3) pelo IBGE, relativos ao 
terceiro trimestre, levaram 
a Confederação Nacional do 
Comércio (CNC) a revisar de 
+1,0% para +1,2% a expecta-
tiva em relação ao crescimen-
to do PIB em 2019. Para 2020, 
a projeção é de um avanço 
de 2,2%. No próximo ano, 
tanto o comércio (+3,2%), 
quanto o consumo de bens e 
serviços por parte das famí-
lias (+2,9%) deverão seguir 
superando o ritmo médio de 
expansão da economia. 

A economia brasileira avan-
çou no terceiro trimestre 
0,6% em relação ao segundo 
trimestre. A taxa observada é 

A economia brasileira avançou no terceiro trimestre 0,6%.
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A Confederação Nacional da 
Indústria (CNI) comemorou 
a conclusão das obras de um 
dos trechos da BR-163 no 
Pará. O serviço foi realizado 
por militares do 8º Batalhão 
de Engenharia e Construção 
(8º BEC) do Exército, o que 
vai melhorar o escoamento da 
produção agroindustrial e a 
exportação desses produtos.

“A conclusão das obras contri-
bui para desafogar os portos das 
regiões Sudeste e Sul e coloca as 
cargas brasileiras mais próximas 
de parceiros comerciais estra-
tégicos na Europa e em outros 
importantes destinos para os 
produtos nacionais”, disse o 
presidente da CNI, Robson de 
Andrade. A BR-163, que liga 
os estados de Mato Grosso e 
do Pará, é uma das principais 

Divulgação/Polícia Federal

CNI comemora conclusão de trecho da 
BR-163 que liga Mato Grosso ao Pará

da estrada. “Para a carga que se 
encontra na região de Sinop e 
Lucas do Rio Verde [Mato Gros-
so], por exemplo, a redução no 
percurso pode ser de até mil 
km, em comparação com a saída 
pelos portos do Sul e Sudeste”, 
diz a entidade, em nota.

A CNI, no entanto, cobra 
mais investimentos na área de 
infraestrutura. “Atualmente, 
o país investe menos de 2% 
do PIB na área. Para efeito de 
comparação, todos os países 
do Brics investem, pelo menos, 
o dobro do Brasil. A solução 
para os atuais gargalos da 
infraestrutura nacional passa, 
obrigatoriamente, pela expan-
são da participação privada 
nos investimentos e na gestão 
da infraestrutura”, afi rma a 
entidade (ABr).

vias de acesso aos portos do 
chamado Arco Norte, usados 
para exportação de soja e milho. 

O trecho asfaltado, de 51 km, 
liga os municípios de Moraes 

Almeida e Novo Progresso, 
ambos no Pará. Antes da obra, 
os caminhoneiros enfrentavam 
engarrafamentos e veículos 
atolados na lama nesse trecho 

Líderes mundiais
na luta contra o

aquecimento global

Roma inaugura 
presépio em
tamanho real

Governo anuncia novo 
programa habitacional 

neste mês

CNC eleva previsão do 
PIB de 2019 para 1,2%

Ministro do 

Desenvolvimento 

Regional, 

Gustavo Canuto.

a maior para um terceiro tri-
mestre desde 2012 (+1,5%) e 
a mais elevada para qualquer 
período de três meses desde 
o primeiro trimestre de 2018 
(+0,7%). “O comércio, os 
serviços e o turismo terão 
um papel determinante no 
bom desempenho esperado 
para a economia brasileira em 
2020”, afirma o presidente da 
CNC, José Roberto Tadros.

O economista da Confede-
ração, Fabio Bentes, estima 
que a reação vai prosseguir, 
com evolução do nível de 
emprego e a continuidade 
dos estímulos da política 
monetária. Porém, o nível de 
geração de riqueza observado 
antes da crise deverá ser re-
tomado somente em 2021, ou 
seja, sete anos após o início 
da maior recessão da história. 

O nível de atividade mais 
acelerado da economia no 
terceiro trimestre havia, de 
certa forma, sido antecipado 
pela evolução da ocupação 
formal. De acordo com dados 
do Caged, o saldo de postos de 
trabalho acumulado de julho 
a setembro (338 mil vagas) 
foi o maior para esse período 
desde 2013 (+489 mil) (ABr). 

Banco do Ano
O Banco do Brasil acaba de receber 

o prêmio “Bank of the Year Brazil 
2019”, uma das mais importantes 
honrarias do setor fi nanceiro mun-
dial, em Londres. Concedido pela The 
Banker, da Financial Times, objetiva 
reconhecer e promover instituições 
fi nanceiras de excelência no sistema 
bancário global. O BB  foi selecionado 
devido ao progresso feito nos últimos 
12 meses, considerando as iniciativas 
para inclusão fi nanceira e em negó-
cios sustentáveis que geram valor na 
comunidade. 
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OPINIÃO
Rebranding: quando 

repaginar sua
empresa é necessário

A capacidade de se 

adaptar a diversos 

ambientes e situações 

permitiu ao ser humano 

moldar o mundo e a 

sociedade ao seu redor

O século XXI está sendo 
marcado por essa mu-
tabilidade, cada vez 

mais, acelerada e signifi cativa. 
A forma como compramos, 
vendemos, aprendemos e co-
municamos não é a mesma há 
algum tempo, provocando no-
vas demandas para as empre-
sas. O conceito de rebranding 
veio para que as companhias 
resolvam essas questões e 
mantenham-se atualizadas. 

A ação tem como objetivo 
melhorar e renovar as posições 
e serviços de uma marca no 
mercado. As possibilidades 
são muitas e podem ir desde 
um design experimental a uma 
nova fi losofi a operacional, e 
até mesmo uma mudança de 
nome. Passar por transfor-
mações não é nada fácil e o 
processo deve ser estudado 
e avaliado antes de se tomar 
uma decisão. 

Para saber se o rebranding 
é necessário, é importante 
avaliar alguns pontos como, 
por exemplo, se a identidade 
visual da marca não representa 
mais o produto, se a imagem 
da empresa está afetada, se 
houve mudança no público-
-alvo, entre outros.

Um dos casos de sucesso em 
que a reformulação da marca 
foi constante e bem aceita é a 
da multinacional estaduniden-
se, Apple. 

A empresa, que nasceu em 
1976, teve seis logos diferentes 
desde sua criação. O sucesso 
é tão grande, que a maçã 
mordida, símbolo da marca, é 
mundialmente conhecida, sem 
precisar de nenhuma palavra 
relacionada. A principal pes-
soa relacionada a esse feito é 
Steve Jobs, considerado um 

visionário. 
Jobs assumiu a empresa pela 

segunda vez em 1997 e mudou 
o foco do marketing, que parou 
de vender produtos e começou 
a entregar ideias e experiên-
cias. Feito que infl uenciou e 
transformou toda indústria 
dos dispositivos móveis. En-
tretanto, nem sempre estar à 
frente do seu tempo signifi ca 
algo positivo. 

Ao contrário da tecnologia, 
o mercado do futebol é mais 
tradicional e conservador. Em 
2017, o clube italiano Juventus, 
um dos gigantes do mundo, 
trocou seu escudo por uma 
logo. O novo símbolo, apesar 
de seguir o exemplo da Apple, 
minimalista e moderno, não 
foi bem aceito. Fãs do esporte 
do mundo inteiro criticaram 
negativamente. 

A lista de exemplos de em-
presas que seguiram o mesmo 
plano e tiveram resultados 
distintos é extensa. Mas, por 
que isso acontece? Assim como 
o rebranding, a resposta para 
essa pergunta não é objetiva. 

Entretanto, os fatores a se-
rem analisados desses casos 
podem nos dar dicas, como: por 
que arriscar a mudança em um 
time que está ganhando em um 
mercado tradicional como o do 
futebol? Como inovar em meio 
a tantas empresas que ofere-
cem novidades em tempo cada 
vez menor e continuar obtendo 
sucesso como a Apple?

Analisando os dois ques-
tionamentos, destacamos a 
palavra mercado. Na hora 
de repaginar uma empresa 
devemos levar em conta esse 
item fundamental, juntamente 
com essas perguntas: o que 
queremos alcançar com essas 
mudanças? Quem queremos 
atingir? Como meu público 
fi el reagirá?

Inovação é sempre positiva, 
mas nem sempre a mudança 
está apta ao meio.

(*) - É CEO da Partners Comunicação 
Pro Business.

Dino Bastos (*)
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News@TI
Ubisoft participa da Comic Con Experience com 
fi nal brasileira do Just Dance M.A.C Challenge

@ A Ubisoft encerra as comemorações de seus vinte anos no Brasil 
junto dos seus fãs, ao lado de seus parceiros M.A.C Cosmetics, 

Oi Fibra e Riachuelo, e colocando todo mundo para dançar.  Em seu 
estande na Comic Con Experience (CCXP), que acontece entre os 
dias 5 e 8 de dezembro, no São Paulo Expo- SP, os visitantes pode-
rão conhecer e jogar a atual versão de Just Dance, o game de dança 
mais vendido da história, comprar roupas licenciadas exclusivas e 
ainda acompanhar a fi nal de Rainbow Six Siege da segunda edição 
do TUES, Torneio Universitário de eSports, e a grande fi nal brasileira 
do Just Dance M.A.C Challenge, que dará ao vencedor uma vaga para 
disputar o inédito campeonato latino-americano em março de 2020, 
também no Brasil (www.ubisoftgroup.com).

Empresário usa a realidade virtual para entreter 
idosos em abrigo

@Após transformar a vida de crianças em tratamento contra 
o câncer, no hospital GRAACC, levando-as para ambientes 

lúdicos como parque de diversão e safári por meio de vídeos em 
realidade virtual (VR), o empresário Fabio Costa, CEO da Agência 
Casa Mais, empresa especializada em realidade virtual e aumentada 
no Brasil, passa a oferecer essa experiência imersiva para aqueles 
que tem muitas histórias para contar e memórias para reviver: os 
idosos. A ação faz parte do projeto social chamado Alegria Virtual, 
desenvolvido pela agência Casa Mais, e que busca levar a realidade 
virtual como forma de terapia para ambientes hospitalares e, agora, 
está se expandindo para outras instituições carentes como clínicas, 
casas de repouso e abrigo.

Smart TVs podem ser porta de entrada para hackers 
que querem acessar roteadores desprotegidos

@Com o avanço da tecnologia, os mais diversos equipamentos 
eletrônicos estão conseguindo acessar as redes. A chamada 

“internet das coisas” é o conceito que faz com que geladeiras, im-
pressoras, chuveiros e até casas inteiras estejam conectadas à rede 
mundial de computadores. Essa facilidade, porém, coloca em alerta 
autoridades de segurança digital do mundo todo. De acordo com o 
Federal Bureau of Investigation (FBI), as Smart TVs estão se tor-
nando alvos dos hackers. A entidade alerta que além dos riscos de 
que os próprios fabricantes das tvs e desenvolvedores de aplicativos 
possam estar espiando os clientes, o aparelho também pode acabar 
sendo uma porta de entrada para hackers. O FBI salienta que Smart 
TVs inseguras podem facilitar o acesso de um cibercriminoso ao 
roteador da vítima.

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Conectividade está impulsionando 
a produtividade na indústria

Ricardo Hayashi (*)

A necessidade de conectividade para 
captar e interpretar informações, 
comunicarem-se entre si e, assim, 

agirem em conjunto, fornecendo uma visão 
holística das operações em toda a cadeia e 
permitindo reduzir custos de manutenção, 
bem como aumentar a vida útil dos ativos 
e a produtividade.

A conectividade no chão de fábrica já é 
uma realidade na aquisição de dados prove-
nientes de diversos sensores e dispositivos 
de IoT implantados em toda uma linha 
de produção, possibilita a exploração de 
grande volume de dados por aplicações de 
Inteligência Artifi cial e Big Data Analytics, 
automatizando a tomada de decisão em 
busca de redução de custos operacionais, 
do aumento da produtividade e de novas 
oportunidades de receita.

Em nossos projetos de implementação 
de soluções de conexão inteligente e de 
gestão de ativos, observamos a efi ciência 
dessa nova linha de montagem inteligente, 
onde o grande fl uxo de dados estratégicos 
enviados e recebidos por todos os compo-
nentes da fábrica são analisados em tempo 
real, conectando pessoas, softwares, equi-
pamentos, máquinas e robôs.

Megatendência tecnológica

A conectividade foi apontada pelo Fó-
rum Econômico Mundial como uma três 
das tecnologias chaves para transforma-
ção da produção, em um estudo apresen-
tado na reunião realizada em janeiro de 
2019. Junto com a conectividade, que cria 
conexões entre dispositivos, sensores, 
máquinas e softwares, e aumenta a visibi-
lidade do que ocorre no chão de fábrica, 
o relatório indica a inteligência artifi cial 
- que automatiza o reconhecimento do 

evento e o tratamento para a tomada 
de decisão - e a automação fl exível, que 
incorpora mecanismos responsivos, au-
tomação e movimentos remotos, como 
as tecnologias que vão impulsionar a 
produtividade na indústria.

Segundo o estudo, a aplicação dessas 
tecnologias chaves é que vão determinar o 
impacto no âmbito da produção inteligente, 
a partir da escolha do melhor modelo para 
a integração entre a inteligência, a auto-
mação fl exível e a conectividade.

Mas todos os benefícios das tecnologias 
que promovem a Indústria 4.0, fundamen-
tada em inovação, produtividade e com-
petitividade, só poderão ser alcançados 
se a infraestrutura de conectividade das 
“coisas” estiver plenamente disponível, e 
muitas empresas têm obtido sucesso nessa 
jornada com a implantação de soluções 

Cryptoid

para conexões inteligentes como as Redes 
Mesh, tecnologia que já vem fazendo a 
diferença no setor de energia, dando co-
nectividade a medidores inteligentes para 
permitir a medição remota do consumo.

Na indústria, as Redes Mesh têm permi-
tido rastrear itens produzidos e monitorar 
grandes objetos físicos, proporcionando 
conexão sem fi o de alta confi abilidade 
para coletar dados do chão de fábrica 
e várias outras áreas para a geração de 
estratégias de manutenções preditivas, 
superando desafi os na busca de maior 
eficiência operacional, gerando novos 
negócios e mais valor aos seus produtos, 
capacitando as empresas que adotam as 
Redes MESH a enfrentarem a crescente 
pressão competitiva que marca o atual 
ambiente de negócios.

(*) É responsável por produtos para Conexões 
Inteligentes da Atech.

Na Indústria 4.0, tecnologias inovadoras vieram para transformar e otimizar todas as fases da cadeia 
produtiva, baseadas em interoperabilidade, virtualização, descentralização, informações em tempo 
real, computação em nuvem e modularização, digitalizando produtos, processos e equipamentos. E o 
que todas essas tecnologias têm em comum?

Entenda como o machine learning e a inteligência 
artifi cial podem revolucionar a educação

Smartphones, aplicativos e muitas outras 
ferramentas digitais já passaram  a fazer par-
te do processo de aprendizagem de muitas 
instituições de ensino. Diante dos avanços 
tecnológicos, a área da educação conta hoje 
com cursos e ferramentas que podem ser 
acessados em qualquer lugar do mundo. Mas 
esses avanços não param por aí! O machine 
learning e a inteligência artifi cial  são a nova 
aposta para revolucionar a aprendizagem e 
o modelo de ensino. 

Machine learning é um subcampo da área de 
inteligência artifi cial que se baseia em reco-
nhecimentos de padrões. Esta técnica está se 
tornando popular por conta da previsibilidade 
de ações baseadas em grande quantidade de 
dados. Sendo  possível personalizar a expe-
riência para cada usuário.

Imagine salas customizadas para grupos 
de alunos de  acordo com seu perfi l. Esses 
dados indicariam ânimo, concentração  e 
desempenho em sala de aula; performance 
dos alunos em relação aos professores e ma-
térias; até mesmo qual o conteúdo preferido 
de cada aluno, além de recomendar formas 
mais adequadas de estudos. Pode parecer 
algo distante para muitos, mas tudo isso já 
está  à disposição de todos. 

A BRLink - empresa que oferece soluções 
de Cloud, Inteligência  Artifi cial e Machine 
Learning  - fez um levantamento de como 
o machine learning pode ser utilizado por 
instituições de ensino para um melhor de-
sempenho e aproveitamento dos alunos e, 
também dos professores. Esses benefícios 
e usabilidades podem ser classifi cados em 
5 etapas: potencialização de recursos, visão 
computacional,  previsibilidade, linguagem 
natural e sistema de recomendação. 

Potencialização de recursos 

Lucas Barbosa, data scientist na BRLink, 
explica que,  com o uso de machine learning 
e inteligência artifi cial, hoje é possível rea-
lizar extração de informações de tabelas ou 
formulários de forma automatizada; realizar 
recomendações baseadas nos perfi s de alunos 
ou conteúdo, tais como as matérias, cursos, 
ou até gerar novas provas.

ele está pensando a cada momento de uma 
aula”, diz Lucas.

Previsibilidade

Quantos livros e materiais serão necessá-
rios para cada matéria a ser ministrada  du-
rante o ano? Essa é uma questão importante 
nos sistemas de ensino, que muitas vezes 
gera gastos excessivos, mas que pode ser 
resolvida  através de ML e AI.

As previsões também podem ser feitas em 
relação ao interesse em cursos e certifi cações, 
por exemplo. 

Processamento de linguagem natural

Levantamento bibliográfi co automático, 
sendo possível identifi car quais  os artigos 
mais semelhantes ao trabalho proposto para 
facilitar o processo de busca de referências. 
Reconhecimento de documentos plagiados ou 
fraudados: realizado através da similaridade 
entre textos,  não apenas em relação às pa-
lavras, mas sim em seu sentido, ou até  pela 
identifi cação da caligrafi a do aluno.

Ou ainda, otimizar um dos trabalhos que 
demandam mais tempos dos professores: 
correção automática de provas. Os algoritmos 
de ML são capazes  de identifi car o contexto 
da frase para adereçar se o aluno foi capaz 
de responder de forma adequada a questão. 

Essa tecnologia

permite também a sintetização de texto 
em fala, transformando o conteúdo  acessí-
vel a defi cientes visuais. Também é possível 
realizar traduções em tempo real para áudio 
ou texto.

Já para instituições que se enquadram no 
sistema de e-learning,  combinando técnicas 
de Artifi cial Inteligence e Neuro-linguistic 
programming, é possível gerar um chatbot 
capaz de interpretar perguntas de usuários 
e respondê-las individualmente. 

Sistema de recomendação

Os sistemas de recomendações são imple-
mentados para personalizar a experiência 
de cada usuário. Estas  ferramentas podem 
ser empregadas para recomendar plano de 
estudos, indicar a carreira mais adequada, as 
turmas para otimização de seu desempenho, 
entre outros.

“Outros recursos que passam a ser poten-

cializados com essas tecnologias

 são: organização de estudos de alunos, in-
dicando quais matérias devem ser estudadas, 
quantidade de horas diárias; análise de desem-
penho das turmas em relação a professores, 
matérias e período; alocação aprimorada de 
seus recursos, facilitando a vida dos alunos  
e professores, além de otimização dos locais 
utilizados. Até mesmo a identifi cação do 
melhor horário para aulas de cada matéria, 
considerando a grade, a agenda dos profes-
sores e a disponibilidade de salas, bem como 
a indicação de datas e locais mais adequados  
para as provas, segundo o calendário de cada 
turma, já são vantagens possíveis com essas 
novas ferramentas”, explica o especialista. 

Visão computacional

Já pensou em automatizar a presença de 
cada aluno, verifi cando quanto tempo  o aluno 
esteve presente durante a aula? Isso também 
já é uma realidade com as tecnologias de ML 
e AI, e vai além disso: “Implementando essa 
tecnologia, que baseia-se em Inteligência Ar-
tifi cial, passamos a contar com ferramentas  de 
automatização capazes até mesmo de indicar 
qual a melhor turma para cada aluno, analisar 
o sentimento no ambiente escolar, e ainda 
verifi car quanto tempo ele fi cou concentrado 
no conteúdo ministrado, de acordo com os 
dados coletados em sala, entendendo o que 
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escolher e programar ciclos de lavagem. Saiba mais em: (http://loja.
electrolux.com.br/). 

D - Programa de Estágio 
Os estudantes interessados em fazer parte da equipe da Andrade 
Gutierrez já podem fazer suas inscrições no Programa de Estágio AG. 
Foram abertas 16 vagas no total, sendo 11 para São Paulo e 5 para Belo 
Horizonte. Podem se inscrever estudantes dos cursos de administração, 
arquitetura, ciência da computação, comunicação, contábeis, direito, 
economia, engenharia Civil, da computação, elétrica, mecânica, de 
Produção, Relações Internacionais, Sistema de Informação e TI, com 
previsão de formatura para julho ou dezembro de 2021. Inscrições no 
site: (http://ciadeestagios.com.br/andradegutierrez).

E - Plantio de Árvores
O Parque do Lago Francisco Rizzo, em Embu das Artes, na Grande São 
Paulo, recebe neste domingo (8) um mutirão para o plantio de árvores 
nativas. O evento Gincana Verde é organizado por diversos segmentos 
da sociedade que pretendem plantar um milhão de árvores em um dia 
ao redor de todo o país, o Movimento Tempo de Plantar. A Sociedade 
Ecológica Amigos de Embu foi quem abraçou a proposta e articula es-
colas e comunidades para participarem do evento, apoiado por doações 
de mudas do Sitio do Bello, produtor de frutas nativas. Serão plantadas 
espécies como Araça, Pitanga, Ameixa, Acerola, Cajá Mirim e Jambo. 
Outras informações: (http://seaembu.org/seae/).

F - Qualifi cação Profi ssional
As inscrições para os cursos Novotec Expresso terminam no próximo 
domingo (8). É uma das modalidades de cursos profi ssionalizantes 
que visa preparar o estudante para o mercado de trabalho. O programa 
disponibiliza 4.090 vagas para 27 cursos de qualifi cação profi ssional 
em diversos eixos que respondem a demanda dos jovens e do setor 

A - Campanha de Natal 
O Fundo Social de São Paulo lança a “Campanha de Natal 2019”, com o 
objetivo de arrecadar alimentos não perecíveis e destinar para famílias 
em situação de vulnerabilidade de todo o Estado. A campanha terá a 
participação do Poupatempo, que disponibilizará caixas nas 72 unidades 
até o próximo dia 18. A arrecadação também será feita até a próxima 
terça-feira (10) nos nove terminais metropolitanos do corredor ABD da 
EMTU. Para ajudar, basta depositar nas caixas alimentos não perecíveis, 
como açúcar, arroz, biscoito, café, farinha, feijão, macarrão, óleo e sal, 
em suas embalagens originais.

B - Mercado de Luxo 
O mercado de luxo movimentou, no Brasil, R$ 26 bilhões no último 
ano. O levantamento prevê ainda que, até 2023, o valor crescerá para 
R$ 29 bilhões. De olho nas oportunidades que incluem o segmento 
de móveis e acessórios de alto padrão, a Associação Brasileira das 
Indústrias de Móveis de Alta Decoração (ABIMAD) anuncia o lan-
çamento da ABIMAD’29, considerada a principal feira de moveis 
e acessórios de alta decoração da América Latina e a única do 
setor focada em negócios. O evento acontece entre os dias 4 e 7 
de fevereiro, no São Paulo Expo. Mais informações: (http://www.
abimad.com.br). 

C - Controlada a Distância
A Electrolux acaba de lançar sua primeira lavadora de roupas com conec-
tividade no país. A Premium Care 13 quilos Conectada App Electrolux 
Home+(LWI13) é a primeira máquina de lavar top load do mercado, 
aquela com abertura superior e preferida dos brasileiros, e que pode ser 
controlada remotamente pelo aplicativo. Tão simples como pagar uma 
conta, pedir um táxi ou comida pelo celular, conta com as facilidades 
de um aplicativo que permite o controle e monitoramento da máquina, 
como acionamento à distância, agendar horário de início do trabalho, 

produtivo. A carga horária é de 200 horas/aula, oferecida no período 
de contraturno em 28 escolas estaduais da região, nas Etecs e Fatecs 
do Centro Paula Souza. É preciso ser aluno de qualquer uma das séries 
do ensino médio das escolas estaduais de São Paulo e se inscrever pelo 
site: (http://www.novotec.sp.gov.br). 

G - Áreas no Ceagesp
A Ceagesp está com processo licitatório aberto para o preenchimento de 
diversas áreas vagas para comercialização em Boxes, na Feira de Flores, 
Varejão, Salas, pavilhão de Verduras e no Pátio do Pescado. O edital, 
gratuíto, no site da Ceagesp ou na Seção de Licitações, nos seguintes 
horários: das 09h00 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, situada no Prédio 
da Diretoria Administração, 2º andar, na  Av. Dr. Gastão Vidigal nº 1946, 
Vila Leopoldina. Oportunidade de negócios para produtores rurais, 
pessoas físicas e jurídicas da Grande São Paulo, para comercializarem 
diretamente seus produtos. Informações, tels. (11) 3643-3830 ou 3643-
3875, ou (selic@ceagesp.gov.br).

H - Transformação Digital
O estudo “A Transformação Digital no Brasil 2019”, desenvolvido pela 
E-Consulting, traz o ranking com as 50 empresas mais lembradas quando 
o assunto é transformação digital. A consultoria conversou com 807 
lideranças das 1000 maiores companhias do País, a fi m de saber quais 
são as maiores referências no assunto. O Google foi a mais lembrada 
com nota 8, 98, considerando uma escala de 0 a 10. Seguido o Top 
10 encontram-se: Apple, Uber, 99 Taxis, iFood, Samsung, Coca-Cola, 
Whirlpool, Amazon e Netfl ix. Foram avaliados atributos como: ofertas 
digitalmente nativas, ações estratégicas inovadoras, jeitos de trabalhar, 
multicanais próprios, posicionamento e cultura digital. Mais informações: 
(www.e-consultingcorp.com.br).

I - Gestão Esportiva
Já estão abertas as inscrições para a primeira competição brasileira vol-
tada para iniciativas de startups da área da gestão esportiva. A Startup 
Cup recebe até o dia 17 de janeiro projetos de negócios que promovam 
o engajamento de fãs, a gestão de instituições esportivas, que colaborem 
na gestão técnica ou que tenham a responsabilidade social no esporte 
como objetivo. Promovida pela Amo Esportes Fair, pela Pluri Consul-
toria e pelo Club Athletico Paranaense, as inscrições e o regulamento 
podem ser acessados no site (https://www.amoesportesfair.com.br/pt/
atracoes/startup-cup).

escolher e programar ciclos de lavagem. Saiba mais em: (http://loja.
electrolux.com.br/). 

A - Campanha de Natal
O Fundo Social de São Paulo lança a “Campanha de Natal 2019”, com o 

Férias na legislação 
do trabalho: Brasil, 

China e EUA
As férias dos empregados 

no Brasil tem previsão 

legal no art.7º, XVII 

da Constituição, que 

informa o gozo de férias 

anuais remuneradas 

com, pelo menos, um 

terço a mais do que o 

salário normal

Do ponto de vista prá-
tico, a lei nº 13.467 de 
2017, conhecida como 

reforma trabalhista, fracionou 
os períodos de férias de trinta 
dias em até três partes, sendo 
que uma delas não poderá 
ser inferior a quatorze dias 
corridos, e os demais períodos 
não poderão ser inferiores a 
cinco dias corridos cada um, 
desde que haja concordância 
do empregado.

O gozo das férias, bem como 
demais períodos de afastamen-
to do trabalho, pode permitir ao 
empregado realizar uma des-
conexão, bem como, viabiliza 
a movimentação do turismo, 
principalmente interno, além 
do comércio, não obstante 
a situação de desemprego e 
de baixos salários por parte 
expressiva da população atu-
almente.

Mas o gozo de férias é uma 
questão também cultural, e há 
países nos quais os períodos 
destinados ao lazer existem 
de forma bem distinta do que 
ocorre no Brasil. Na China, há 
obrigação legal de permitir 
aos empregados dias de férias 
remuneradas com base no total 
de anos de serviço. O período 
de férias é bem mais curto do 
que no Brasil e baseado no 
tempo do contrato de trabalho. 

Desta forma, contratos com 
um ou mais anos e menos de 
dez anos de serviço permitem 
cinco dias de férias por ano. 
Com dez  anos ou mais de con-
trato de trabalho e menos de 

vinte anos de serviço, o período 
aumenta para dez dias de fé-
rias. Após vinte anos de serviço 
ou mais, deverá ser concedido 
quinze dias de férias.

Na China, os empregado-
res devem permitir que seus 
empregados tirem seus dias 
de férias, porém, na ausência 
de férias, ele deverá pagar 
ao empregado mais 200% do 
salário normal por cada dia 
de férias não utilizado. Lem-
brando sempre que a China é 
uma país continental, existindo 
peculiaridades em cada região.

Já nos EUA, onde prevalece 
regras contratuais, não há 
previsão legal de férias, mas 
existem acordos em níveis 
individual e sindical. Destaque-
-se que os norte-americanos 
realizam muitas viagens de 
lazer, e isso ocorre em períodos 
de afastamento do trabalho. Se 
as férias serão remuneradas, 
ou não, dependerá sempre 
da negociação existente com 
o empregador, em que pese 
a cultura do norte-americano 
de pagar apenas se há trabalho 
realizado.

Importante destacar tratar-
-se de uma país de direito 
costumeiro, enquanto o Brasil 
adota o sistema de direito es-
crito, ou civil law.

Outro aspecto relevante é 
a hora de trabalho do norte-
-americano que situa-se entre 
USD 7,50 e USD 15,00, depen-
dendo do Estado, enquanto no 
Brasil a hora trabalho mínima 
nacional é de USD 1,15, apro-
ximadamente.

A base salarial faz muita 
diferença. Com isso, temos 
um painel geral de duas imen-
sas economias mundiais em 
comparação ao que ocorre no 
Brasil.

(*) - Advogado. Mestre em Direitos 
Fundamentais. MBA em Relações 

Internacionais. Autor da obra 
“Erradicação do Trabalho

Infantil”, Editora Lesto.

Cassio Faeddo (*)

Na comparação com o ter-
ceiro trimestre de 2018, 
o PIB teve crescimento 

de 1,2%. Em quatro trimestres 
terminados no terceiro trimes-
tre de 2019, o crescimento é de 
1,0%, na comparação com mes-
mo período anterior. No acumu-
lado do ano até setembro, o PIB 
cresceu o mesmo percentual 
em relação a igual período de 
2018. Em valores correntes, o 
PIB atingiu R$ 1,842 trilhão no 
terceiro trimestre de 2019. 

Do total, R$ 1,582 trilhão se 
refere ao Valor Adicionado e 
R$ 259,7 bilhões aos Impostos 
sobre Produtos Líquidos de 
Subsídios. A agropecuária apre-
sentou a maior alta e registrou 
1,3%. Na sequência, fi cou a 
indústria, que subiu 0,8%. Nos 
serviços, a elevação fi cou em 
0,4%, todos os percentuais na 
comparação com o trimestre 
anterior. 

O crescimento da indústria 
foi provocado pela expansão de 
12% no setor extrativo, com des-

A agropecuária apresentou a maior alta e registrou 1,3%.

O consumo mundial de café 
estimado para este ano de 
2019 deverá atingir 167,90 
milhões de sacas de 60kg, 
das quais 116,88 milhões, que 
correspondem a 70%, deverão 
ser consumidas por países 
importadores e 51,02 milhões 
por países produtores de café, 
cujo montante representa 
30% do consumo global. 

Com base nessa estimativa, 
se for estabelecido um ranking 
das seis regiões consumidoras 
de café no mundo em 2019, 
constata-se que a Europa se 
destaca em primeiro lugar no 
consumo mundial com 54,54 
milhões de sacas, volume que 
representa 32% do total. Em 
segundo lugar, fi gura Ásia & 
Oceania, com 37,84 milhões 
de sacas, responsável por 23%. 

Na sequência, em terceiro, 
América do Norte, com 30,96 
milhões de sacas (18%); 
em quarto, América do Sul, 
com 27,14 milhões de sacas 

A Europa se destaca em primeiro lugar no consumo mundial.

Atividade 
do comércio 
registra alta 
de 2,9% em 
outubro

O Indicador de Atividade do 
Comércio da Serasa Experian 
revela aumento de 2,9% em 
outubro. Semelhante ao mês 
anterior, o número foi impul-
sionado pelo setor de veículos, 
motos e peças, que apresentou 
aumento anual de 5,2% e pelo 
de supermercados, este com 
variação de 3,0% no ano-a-
-ano. O índice acresceu 1,4% 
no acumulado anual e 0,1% no 
comparativo com setembro de 
2019, feitos os ajustes sazonais.

Segundo o economista da 
Serasa Experian, Luiz Rabi, 
“apesar de ser uma das menores 
variações dos últimos meses no 
geral, alguns segmentos, como 
supermercados, apresentaram 
bom desempenho graças ao 
gradativo aumento da renda da 
população. Já as menores taxas 
de juros continuam infl uencian-
do o acesso a crédito, potencia-
lizado nos últimos meses”.

O setor de Supermercados, 
Hipermercados, Alimentos e 
Bebidas apresentou o maior 
crescimento desde janeiro de 
2018, demonstrando também a 
maior variação positiva mensal 
no indicador (1,3%). Todos os 
outros segmentos apontaram 
queda na comparação entre 
setembro e outubro (AI/Serasa 
Experian).
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PIB cresce 0,6% no terceiro 
trimestre, revela IBGE

O Produto Interno Bruto (PIB), que é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, cresceu 
0,6% no terceiro trimestre deste ano, na comparação com o trimestre anterior. O resultado foi 
divulgado ontem (3), no Rio de Janeiro, pelo IBGE

taque para o bom desempenho 
da extração de petróleo, e de 
1,3% na construção. No entan-
to, a atividade de eletricidade e 
gás, água, esgoto, atividades de 
gestão de resíduos caiu 0,9%. 
Queda também na indústria de 
transformação: (1%). 

Nos serviços, as grandes 
contribuições fi caram por conta 
dos resultados positivos das ati-
vidades fi nanceiras, de seguros 
e serviços relacionados (1,2%), 
do comércio (1,1%), da infor-
mação e comunicação (1,1%), 
das atividades imobiliárias 

(0,3%) e das outras atividades 
de serviços (0,1%). Já as ativi-
dades de transporte, armazena-
gem e correio registraram recuo 
(-0,1%), como também na 
administração, defesa, saúde e 
educação públicas e seguridade 
social (-0,6%) (ABr).

Consumo mundial de café em 
2019 atinge 168 milhões de sacas

(16%); em quinto, África, com 
11,94 milhões de sacas (7%); 
e, por fi m, América Centro & 
México, com 5,57 milhões de 
sacas (3%).

Neste mesmo contexto de 
avaliação da performance da 
cafeicultura mundial, como 
o Brasil é o maior produtor e 
exportador e segundo maior 

consumidor, vale também 
ressaltar que as exportações 
brasileiras de café nos dez 
primeiros meses de 2019 atin-
giram 34,05 milhões de sacas, 
volume vendido ao exterior 
que supera as exportações 
verifi cadas nesse mesmo perí-
odo nos quatro anos anteriores 
(Embrapa Café).

A coordenadora de Contas 
Nacionais do IBGE, Rebeca Palis, 
disse ontem (3), que o crescimento 
do PIB no terceiro trimestre de 
2019, de 0,6%, é uma recuperação 
em relação ao pior momento da 
economia do país, que foi no quarto 
trimestre de 2016, porém não é 
uma recuperação total.

“A gente está se recuperando, 
mas ainda em um nível, um pata-
mar pré-crise. Ainda não tivemos 
a recuperação total para chegar no 
máximo de PIB que a gente teve, que 
foi no primeiro trimestre de 2014, 
mas também não estamos no pior 
patamar, no pior momento, que foi 
no quarto trimestre de 2016”, disse.

Para Rebeca o grande destaque 
pela ótica da demanda é o consu-

mo das famílias, que tem peso de 
65% na economia. A recuperação, 
embora gradual do mercado de 
trabalho, também infl uenciou o 
aumento do consumo das famílias 
no terceiro trimestre de 2019. Na 
comparação com o mesmo período 
de 2018, a alta do consumo das 
famílias fi cou em 1,9%.

O crescimento nominal de 15,5% 
do saldo de operações de crédito 
com recursos livres do sistema 
fi nanceiro nacional para pessoas 
físicas; a elevação da massa salarial 
real; a variação do IPCA de 3,2% no 
terceiro trimestre de 2019 contra 
4,4% no mesmo período do ano 
anterior, foram outros fatores de 
infl uência no crescimento da eco-
nomia no trimestre (ABr).

O Ministério do Turismo, em parceria com o Or-
ganização Mundial de Turismo (OMT), anunciou 
ontem (3), durante a Semana Nacional do Turismo, 
em Belo Horizonte, a chegada do Wakalua no Brasil, 
um centro global de inovação para o turismo que 
impulsiona o desenvolvimento por meio de parcerias 
público-privadas em 150 países.

O Wakalua foi criado em 2019, com sede em Madrid, 
e envolve startups, investidores, corporações, governos, 

instituições não governamentais e academia vinculados 
ao setor de turismo. A primeira iniciativa da Wakalua de 
grande abrangência foi a competição global de startups 
de turismo - a OMT - Tourism Startup Competition, 
que está atualmente em sua segunda edição.

Promovida pelo Ministério do Turismo, a 1ª Semana 
Nacional do Turismo, a ser realizada até 6 de dezembro, 
em Belo Horizonte, tem como objetivo debater inicia-
tivas para o fortalecimento do setor turístico (ABr).

Turismo: polo para ajudar startups é lançado

Alta do PIB ainda não refl ete 
recuperação total



Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 04 de dezembro de 2019

www.netjen.com.br

Mais médicos
e menos saúde

Em meados de julho, o 

ministro da Saúde, Luiz 

Henrique Mandetta, 

enviou para análise do 

Congresso um projeto 

para a criação do 

programa Médicos pelo 

Brasil

O texto foi muitíssimo 
bem recebido pela so-
ciedade por atacar de 

frente alguns problemas sérios 
da assistência à população. 
De forma geral, solucionaria 
vários desvios do programa 
Mais Médicos. A começar pelo 
estabelecimento de regras 
transparentes e obrigatórias 
para a revalidação de diplomas 
dos graduados fora do Brasil. 

Assim, teríamos sempre boa 
probabilidade de o profi ssional 
a nosso dispor, se formado no 
exterior, ser de fato capacitado 
para a boa prática, pois passara 
por avaliação e comprovara 
qualifi cação. Enfi m, um dos 
focos do Médicos pelo Brasil 
era colocar ponto fi nal no passe 
livre que alguns aventureiros 
usaram para vir a nosso País e 
exercer a Medicina, em anos 
recentes, sem comprovar ap-
tidão, uma perigosa lacuna do 
Mais Médicos.

Como destaquei inicialmen-
te, a propositura mereceu 
aplausos da classe médica e de 
todo o universo da saúde. Isso 
por também elencar critérios 
sólidos com vistas a resolver 
o histórico problema de falta 
de profi ssionais para assistir à 
saúde das populações de regi-
ões remotas e periferias. Era 
de se esperar, portanto, que 
fosse acolhida no Congresso 
Nacional sob aplausos. 

Lógico seria transformá-la 
rapidamente em lei, de manei-
ra a garantir mais resolubilida-
de ao SUS e a combater com 
rigor uma máfi a de diplomas 
que age acintosamente nas áre-
as fronteiriças do Paraguai, Bo-
lívia, Argentina e por aí afora. 
Só para ter ideia, as faculdades 
de Medicina localizadas nessas 
localidades já ultrapassam 65 

mil estudantes brasileiros, 
reunidos em 39 instituições, o 
que representa mais de 1/3 do 
total de vagas para alunos de 
Medicina no Brasil, segundo o 
Censo da Educação Superior 
de 2018. 

Em regra, a formação é de 
baixíssimo nível, já que a maio-
ria tem estrutura precária, 
não possuindo laboratórios, 
bibliotecas e nenhum local 
para a prática clínica. Detalhe: 
as mensalidades nestas locali-
dades estão, em média, entre 
R$ 700 e R$ 2.000, enquanto 
no Brasil o valor gira entre 
R$ 5.000 e R$ 12.000. Várias 
nem exigem vestibular para a 
matrícula. 

Explicada está, então, a ida 
de tantos sonhadores para 
fora. Só que os mesmos, inde-
pendentemente de suas von-
tades, viram bombas relógios. 
Malformados serão risco aos 
cidadãos, quando na linha de 
frente do atendimento. Ocorre 
que os parlamentares aciona-
ram o artefato durante a aná-
lise da proposta pela Comissão 
Mista da Câmara. Retalharam 
o texto original e adensaram 
centenas de emendas nocivas 
à prática adequada da Medici-
na. Ao documento mutilado, 
batizaram-no de Projeto de Lei 
de Conversão 25/2019.

Semana passada, essa ver-
são desfi gurada foi aprovada, 
pela Câmara e o Senado, 
trazendo péssimas notícias 
aos brasileiros. A mais grave 
é a possibilidade de as facul-
dades privadas participarem 
do processo de revalidação, 
fazendo avaliações e validando 
diplomas obtidos no exterior. 
É a brecha para que pessoas 
sem formação adequada, 
graduadas em outros países, 
tenham diplomas revalidados 
e a consequente autorização 
legal para atuar como médicos, 
mediante pagamento. 

Lamentavelmente, fez-se do 
Revalida um balcão de negó-
cios. Teremos mais médicos e 
menos saúde. 

 
(*) - É presidente da Sociedade 

Brasileira de Clínica Médica. 

Antonio Carlos Lopes (*) 

O parlamento do Iraque apro-
vou a renúncia do premiê Adel 
Abdul Mahdi, mas os protestos 
contra o governo prosseguem 
por todo o país. Multidões frus-
tradas com a situação de alto 
nível de desemprego no país e 
serviços públicos insufi cientes 
começaram as manifestações 
antigoverno no início de ou-
tubro. 

Até agora,  380 pessoas 
morreram e 16 mil ficaram 
feridas nos confrontos com 
as forças de segurança. Abdul 
Mahdi havia manifestado sua 
intenção de deixar o poder no 

mês passado. Sob os termos 
da Constituição, o presidente 
Barham Salih deverá solicitar 
ao maior bloco no parlamento 
que indique um candidato para 
o posto de premiê. 

Contudo, um processo difícil 
deverá acontecer, uma vez que 
o parlamento está congestiona-
do com pequenos partidos. Os 
que protestam insistem que a 
renúncia de Abdul Mahdi não é 
sufi ciente. Eles tencionam con-
tinuar sua campanha, exigindo 
uma nova eleição parlamentar 
e uma melhoria dos serviços 
públicos (NHK/ABr).

Adel Abdul Mahdi: fora do poder no Iraque.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, recebeu a 
maior premiação do evento 
“Brasileiros do Ano 2019”, 
das revistas Istoé, na segunda-
-feira (2), na capital paulista. 
Ao receber a homenagem de 
“Brasileiro do Ano”, ele des-
tacou a importância do Poder 
Legislativo.

“Nada vai mudar nesse 
país que não seja pelo Par-
lamento. Porque é a casa da 
democracia. O presidente da 
Câmara não é o presidente 
que executa, é o presidente 
que ouve, coordena e cons-
trói maiorias. No Parlamento 
é que toda a sociedade está 
representada”, disse. Para ele, 
o Poder Executivo representa 
parte da sociedade, mas no 
Poder Legislativo estão todos 
os pensamentos da sociedade. 

“Nós não podemos mais ter 
um Estado em que as somas 
dos impostos e transferências 
reduzam a nossa desigualdade 
em só 4%”. Criticou o sistema 

Presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia.

A mudança atinge casos de empresas que têm clientes em diversos municípios.

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, disse 
ontem (3) que o desempenho 
abaixo do esperado do Brasil no 
Programa Internacional de Ava-
liação de Estudantes (Pisa) é 
responsabilidade dos governos 
anteriores. “Estamos estagna-
dos desde 2009, estatisticamen-
te com o mesmo desempenho 
no Pisa”, argumentou em 
coletiva de imprensa. 

“O governo do PT construiu 
[ao lado do ministério] a lápide 
da educação, que é o mural do 
Paulo Freire. Ele representa 
esse fracasso absoluto”, acres-
centou. “Em matemática, o 
Brasil fi cou em último lugar 
na América do Sul, empatado 
com a Argentina. Em ciências 
fi cou em último lugar, também 
empatado com a Argentina e 
Peru. E em leitura fi camos à 
frente apenas de Argentina e 
Peru”, disse Weintraub. 

“É difícil piorar porque já 
estamos na parte de baixo 
da tabela”, complementou o 
presidente do Inep, Alexan-

Estudantes brasileiros tiraram notas baixas

em exame internacional.

CPI das Fake 
News ouve 
a deputada 

Joice 
Hasselmann
A CPI das Fake News que 

investiga notícias falsas nas 
redes sociais e assédio vir-
tual, marcou para hoje (4) 
audiência com a deputada 
federal Joice Hasselmann 
(PSL-SP), ex-líder do go-
verno no Congresso. Será a 
terceira tentativa de receber 
a deputada, que foi chamada 
em outubro para falar à CPI 
mas cancelou os dois primei-
ros agendamentos, nos dias 
12 e 20 de novembro. Como 
o requerimento para ouvi-la 
foi um convite, ela não está 
obrigada a comparecer.

Joice foi convidada pelo 
senador Rogério Carvalho 
(PT-SE) quatro dias depois 
ser destituída da liderança 
do governo no Congresso, 
cargo que ocupava desde o 
início do ano. Ela foi substi-
tuída pelo senador Eduardo 
Gomes (MDB-TO). Rogério 
relatou que, depois de deixar 
a liderança, a deputada pu-
blicou em redes sociais que 
o presidente Jair Bolsonaro 
tem uma “milícia virtual” 
para intimidar críticos, opo-
sitores e dissidentes.

A CPI das Fake News já ou-
viu duas outras pessoas que 
romperam com o governo 
Bolsonaro: o deputado Ale-
xandre Frota (PSDB-SP) e 
o general Carlos Alberto dos 
Santos Cruz, ex-ministro da 
Secretaria de Governo da 
Presidência. Ambos critica-
ram a infl uência do círculo 
pessoal do presidente e 
questionaram as estratégias 
de comunicação do grupo 
(Ag.Senado).

A poetisa e contista goiana Cora 
Coralina (1889-1985) pode batizar 
uma homenagem do Senado a es-
critores e escritoras de literatura 
e poesia. A Comissão de Educação 
aprovou ontem (3) o projeto que 
cria a Comenda Cora Coralina. A 
proposta, sugerida pela senado-
ra Rose de Freitas (Podemos-ES), 
segue para análise da Comissão 
Diretora da Casa.

A comenda, acompanhada de 
diploma de menção honrosa, será 
concedida pelo Senado a três 
escritores brasileiros por ano. 
Qualquer senador poderá indicar 
candidatos, a serem avaliados 
pelo Conselho da Comenda Cora 
Coralina, que será composto por 

um representante de cada partido 
político com representação na 
Casa. Ao defender o projeto, Rose 
destacou seu desejo de reavivar a 
memória da poetisa.

O senador Izalci Lucas (PSDB-
-DF), relator do projeto, elogiou 
a iniciativa. Na análise do mérito, 
assinalou o destaque nacional con-
quistado pela poeta Cora Coralina 
desde que o também poeta Carlos 
Drummond de Andrade a apontou 
como ‘a joia rara de Goiás’. Cora 
Coralina é o pseudônimo utiliza-
do pela talentosíssima escritora, 
contista e poetisa Anna Lins dos 
Guimarães Peixoto Bretas para 
publicar e assinar as suas obras 
(Ag.Senado). 

A mudança atinge casos 
de empresas que têm 
clientes em diversos 

municípios, como planos de 
saúde e administradoras de 
cartão de crédito.

Segundo a transição estabe-
lecida, até o fi m de 2020, 66,5% 
do ISS nesses tipos de serviços 
fi carão com o município do 
local do estabelecimento do 
prestador do serviço e 33,5% 
com o município do domicílio 
do que contratou. Em 2021, 
será o inverso: 33,5% do ISS 
fi carão com o município do 
local do estabelecimento do 
prestador do serviço e 66,5% 
com o município do domicílio 
do contratante. 

Em 2022, 15% fi carão com a 
cidade do prestador do serviço 
e 85% com o contratante. A par-
tir de 2023, 100% do ISS fi cará 

Gestores responsáveis 
por desvios em fundo 
de pensão

Projeto em análise na Câmara 
determina a responsabilização 
penal de gestores e dirigentes por 
desvios praticados na administra-
ção de planos de previdência priva-
da, fundos de pensão públicos e de 
Regimes Próprios de Previdência 
Social (RPPS). A proposta é de 
autoria do ex-senador José Aníbal, 
detalha a tipifi cação dos crimes 
de gestão fraudulenta e gestão 
temerária de instituição fi nanceira.

A pena prevista é de 2 a 6 anos 
de reclusão, mais multa, para quem 
se envolver nesses desvios. Os ór-
gãos gestores ou de fi scalização do 
setor e os eventuais interventores, 
liquidantes ou síndicos de massa 
falida deverão notifi car o Ministério 
Público e a Polícia Federal caso 
detectem indício de crime na área. 
Hoje, apenas o Banco Central e a 
CVM têm essa obrigação. 

O texto inclui nessa regra a 
Susep – que fi scaliza previdência 
privada –, a Previc – que fi scaliza os 
fundos de pensão – e as unidades 
gestoras dos regimes próprios dos 
servidores. O projeto será analisa-
do pelas comissões de Seguridade 
Social; de Finanças e Tributação; 
e de Constituição e Justiça. De-
pois seguirá para o Plenário (Ag.
Câmara).

A Comissão de Meio Ambiente do Senado tem 
reunião deliberativa hoje (4), com 14 itens na 
pauta de votações. Entre eles, está o projeto 
que estabelece que grandes geradores de resí-
duos sólidos como shoppings, supermercados 
e restaurantes fi carão obrigados a destinar o 
lixo reciclável que produzem a associações, 
cooperativas ou organizações de catadores que 
tenham infraestrutura para separar e classifi car 
os resíduos. 

De autoria da senadora licenciada Rose de Frei-
tas (Podemos-ES), a proposta exige que a des-
tinação do material reciclável dessas empresas 
passe a constar em seus planos de gerenciamento 

de resíduos sólidos. Com isso, as associações de 
catadores serão benefi ciadas, uma vez que o lixo 
produzido pelos grandes geradores é mais fácil 
de ser processado para reciclagem já que estas 
empresas contam com uma logística organizada 
de pré-seleção e triagem de materiais. 

O voto do relator, senador Jaques Wagner 
(PT-BA), é pela aprovação do projeto, sem al-
terações. Também pode ser votado o projeto do 
senador Styvenson Valentim (Podemos-RN), que 
determina que as edifi cações públicas destina-
das ao funcionamento de órgãos e entidades da 
União deverão ter recipientes para a separação 
dos resíduos sólidos recicláveis (Ag.Senado).

Khalid Al Mousily/Reuters
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Câmara aprova texto-base que altera 
regras do Imposto sobre Serviços

O Plenário da Câmara aprovou na segunda-feira (2)  proposta que cria uma transição para que o 
Imposto sobre Serviços (ISS), a cargo dos municípios, passe a ser pago à cidade na qual os serviços são 
efetivamente prestados

com o município do domicílio 
de quem contratou o serviço. 
Todas as decisões sobre a forma 
como o imposto será remetido a 

cada município fi carão a cargo 
do Comitê Gestor das Obriga-
ções Acessórias do Imposto 
sobre Serviços. De autoria do 

deputado Herculano Passos 
(MDB-SP), a proposta teve 
aprovação 312 deputados, com 
apenas um voto contra (ABr).

Rodrigo Maia recebe a maior 
premiação em evento da Istoé

tributário atual, afi rmando que 
ele “tributa mais o consumo e 
menos a renda, mais uma vez tri-
butando mais os brasileiros mais 
simples e benefi ciando a elite da 
sociedade brasileira, da qual faze-
mos parte”, disse. O ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas, também foi home-
nageado no evento, recebendo 
o prêmio de “Empreendedor do 
Ano na Economia”.

Participaram do evento o 
procurador da República, Del-

tan Dallagnol, que recebeu o 
prêmio de “Brasileiro do Ano 
na Justiça”; Luciano Bivar, 
presidente do PSL; Bruno 
Araújo, presidente do PSDB, 
os ex-ministros Carlos Al-
berto Santos Cruz e Gustavo 
Bebianno; a deputada Tábata 
Amaral; além de dirigentes e 
representantes de empresas; 
além de artistas premiados 
como Jô Soares, Paolla Olivei-
ra, Marina Ruy Barbosa, Luan 
Santana (ABr).

Weintraub: Pisa mostra a 
inefi ciência de gestões passadas

dre Lopes. “Nosso objetivo 
é mudar isso. Vocês vão ver 
que o ponto de inflexão será 
2019, graças à nova política 
nacional de educação, aos 
treinamentos e capacitações 
que serão implementadas 
ano que vem, por meio da 
internet, e pela expansão do 
ensino em tempo integral”, 
disse Weintraub.

As escolas técnicas também 
ajudarão o Brasil a melhorar seu 
desempenho nas próximas ava-
liações do Pisa, segundo Wein-
traub. “Cinquenta por cento dos 
jovens na Europa fazem ensino 
técnico. No Brasil, apenas 8%. O 
número caiu nos últimos anos, 
de 2 milhões para 1,8 milhão. 
Nós estamos aumentando para 
3,4 milhões” (ABr).

Premiê do Iraque renuncia 
em meio a protestos

Cora Coralina pode batizar 
homenagem a escritores Projeto benefi cia catadores

de lixo reciclável



Eduardo Moisés

A reformulação do 
Sistema do eSocial

O sistema em que são 

lançadas as informações 

do emprego doméstico 

(contribuições 

fi scais, trabalhistas 

e previdenciárias 

dos trabalhadores) 

denominado eSocial 

foi reformulado, 

passando a conter novas 

funcionalidades no 

intuito de simplifi car os 

processos de lançamento 

de informações do 

empregado.

Além de possuir um guia 
explicativo, avisos e 
notifi cações sobre lan-

çamentos importantes que 
não foram ainda lançados, 
a plataforma passa  a lançar 
automaticamente a primeira 
parcela do 13º no contrache-
que ou DAE — Documento de 
Arrecadação do eSocial — de 
novembro. Assim, o fecha-
mento da folha de novembro 
ficou ainda mais simples, 
dispensando a edição da 
remuneração do trabalhador 
para incluir essa parcela.

A funcionalidade já estava 
em funcionamento neste mês 
de novembro e, ao acessar a 
folha, o empregador que ainda 
não pagou o adiantamento 
do 13º ao longo do ano verá 
que o sistema já vai ter inse-
rido o valor do adiantamento 
automaticamente no cálculo 
sugerido pelo eSocial.

Ocorreu também uma sim-
plifi cação na ferramenta de 
férias dando a possibilidade 
ao empregador de programar 

o período de aquisição do 
descanso, além de informar as 
férias em casos de alteração 
de salário base por força de 
necessidade de cálculo de 
médias salariais, por exemplo.

Conforme informado pela 
Secretaria Especial de Pre-
vidência e Trabalho, também 
passaram por ajustes as 
funções de reajuste salarial e 
desligamento do funcionário.

O eSocial do trabalho do-
méstico foi constantemente 
criticado desde seu lançamen-
to em 2015 em virtude da sua 
complexidade e difi culdade 
de operação. Mesmo após a 
reformulação aqui noticiada, 
persiste a necessidade de 
lançamento manual e cálculo 
de verbas rescisórias de horas 
extras, adicional noturno, 
faltas, atrasos e entre outras, 
o que sempre deixa o empre-
gador inseguro. 

Para tentar dirimir as du-
vidas do empregador foi 
desenvolvido um assistente 
com passo a passo para des-
ligamento do empregado. O 
preenchimento de campos 
que muitas vezes traziam ter-
mos técnicos desconhecidos 
pelo empregador foi substi-
tuído por perguntas simples e 
automatizações que deixam o 
desligamento descomplicado 
e evitam erros.

Portanto, a reformulação da 
plataforma veio para sanar as 
criticas quanto à difi culdade 
de seu manuseio, facilitando 
de fato a vida do empregador.

Democracia e tirania

Não é só o Brasil, como 

fazem crer muitas 

notícias, mas o mundo 

todo parece estar 

no fi m da linha. O 

desequilíbrio é geral: 

econômico, social, 

moral e espiritual.

O economista e filósofo 
Karl Polanyi, em meio 
da guerra dos anos 1940, 

antevia a mecanização do ser 
humano transformado em mero 
instrumento de trabalho, sem 
fi nalidades mais elevadas. Nos 
anos 1930, Abdruschin, na 
Alemanha, também advertia 
publicando a obra ‘Na Luz da 
Verdade Mensagem do Graal’ 
mostrando como o ser humano 
foi semeando o declínio ao longo 
dos milênios. 

As correntes religiosas, os 
adeptos do liberalismo econô-
mico e da regulação pelo estado 
já se digladiavam sem querer 
reconhecer as causas da miséria 
e sofrimento. As duas guerras, 
a crise de 1929, a ascensão do 
nazismo, mostravam que os hu-
manos estavam fazendo valer os 
ditames de seu intelecto frio que 
dominou a alma e tudo que já era 
crítico no século 20 fi cou pior no 
século 21 porque a humanidade 
chegou mais perto do abismo.

Nesta fase da globalização, o 
cientista político norte-america-
no Steven Levitsky não poderia 
dissociar seu livro ‘A morte das 
democracias’ das questões da 
economia e da demografi a. O 
poder mundial se concentrou 
junto às fi nanças e produção. A 
grande concentração fi nanceira 
se postou acima de qualquer 
restrição, assim como o avanço 
econômico da China, a qual, com 
leis próprias produz tudo em 
larga escala para exportar. 

Os países periféricos fi cam à 
margem, pois seus governantes 
como Nicolás Maduro e Evo 
Morales, por exemplo, pintam 
e bordam, mas mundialmente 
nada infl uenciam, e a população 
de seus respectivos países fi ca su-
bordinada aos ditames tirânicos e 
não consegue evoluir. Países que 
acumularam riqueza fecharam 
as fábricas e se habituaram a 
viver de juros e ganhos especu-
lativos, deixando que outros os 
sustentem. 

Mas o panorama está mudando 
com a concentração da produção 
na Ásia, com a queda dos juros e 
estagnação das valorizações. De 
longa data os maus estadistas di-
lapidaram o Brasil e não aceitam 
perder os privilégios. A dívida e 
o desequilíbrio das contas trava-
ram tudo, saltando de 51,5% para 
79% do PIB. O governo tem que 
dosar o uso do dinheiro porque se 

tudo que conseguir for usado só 
para os credores, o Brasil poderá 
emperrar.

No câmbio, pratica-se o jogo 
da especulação com moedas. O 
Japão valorizou o iene e penou 
para continuar exportando. 
Aqui o real foi valorizado, faci-
litando a importação de bens 
de consumo. Na fase de guerra 
comercial, dólar mais caro enca-
rece importações, complicando 
para a China. Até onde vai essa 
valorização do dólar? 

Juros baixos nos EUA reduzem 
o rendimento dos aplicadores 
graúdos como a China, mas não 
há onde aplicar as reservas com 
ganhos e segurança. Há muitos 
dólares criados pelos BCs sem 
ter onde aplicar. As palavras se 
tornaram armas pelo uso ardi-
loso e falso. Se nação signifi ca a 
aglutinação de um povo com as 
tradições herdadas do convívio 
com a natureza e suas leis, como 
dizer que a nação é coisa nociva? 

O correto seria esclarecer 
que nocivos são os tiranos que 
usurpam o poder para satisfa-
zer a própria cobiça. Os povos 
estão perdendo as suas indi-
vidualidades que, se mantidas 
naturalmente, sem dogmatismo 
ou misticismo, promovem a in-
terdependência, a complemen-
taridade e o progresso. Na mesa 
da fartura dos recursos naturais 
os mais astutos, para satisfazer 
sua cobiça, se postam na frente, 
dominando esses recursos e as 
fi nanças, desprezando as nacio-
nalidades e suas culturas. 

Com o desencadeamento 
simultâneo de muitos aconteci-
mentos há um emaranhado de 
insatisfações e ansiedades. A 
humanidade se afastou do signi-
fi cado da vida, entregando-se a 
uma forma de viver estruturada 
por conceitos criados pela mente 
voltada para o materialismo. Um 
sentimento de desapontamento 
começa a se expandir.

Urge cultivar o som do silêncio, 
aproveitar o tempo, manter a 
serenidade, evoluir espiritual-
mente. Temos de amenizar as 
asperezas. Muitos acontecimen-
tos desagradáveis e agressivos 
começam a se desencadear pelo 
mundo. Como solucionar tantos 
problemas se faltam líderes 
sábios, amantes da paz, que 
priorizem o bem? 

É preciso formar equipes coe-
sas que se auxiliem mutuamente 
e restabeleçam a hospitalidade 
natural da Terra.

(*) - 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.

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)
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CONTRATAR EX-FUNCIONÁRIO COMO PJ
Empresa possui diretor comercial contratado via CLT, pretende rescindir 
o seu contrato e contratá-lo na sequência como Pessoa Jurídica, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL-MEI PODE REGISTRAR 02 
FUNCIONÁRIOS, COM JORNADA DE TRABALHO DE 04 HS CADA UM?

MEI poderá contratar no máximo 1 ( e apenas um) empregado, inde-
pendente da jornada de trabalho, conforme previsto no artigo 105 da 
Resolução CGSN 140/2018.

LIMITES DE HORAS DO SOBREAVISO
Quais os imites de horas que o funcionário pode ficar diariamente de 
sobreaviso? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSADOS DO REGISTRO DE PONTO
Empresas com até 20 funcionários estão dispensadas de registro de 
ponto, inclusive filiais? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE EFETUAR A REDUÇÃO DE SALÁRIO EM DECORRÊN-
CIA DE ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO PARA ÁREA DE VENDAS? 

Qualquer cargo administrativo independente do setor em que o empre-
gado se encontra efetivo, em caso de alteração para “área de vendas” 
é considerado “promoção” o que implica em majoração do salário já 
que vai passar a receber o fixo correspondente aos empregados que 
trabalham nessa área mais a comissão sobre as vendas, dados que 
devem constar da CTPS e Prontuário do empregado.

EXTENSÃO DA LICENÇA MATERNIDADE
Funcionária apresentou atestado de 15 dias após o término da licença mater-
nidade, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
O aviso prévio indenizado de 90 dias contam para tempo de con-
tribuição para aposentadoria? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1001628-48.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, 
na forma da Lei. Faz Saber a(o) Priscila Araujo Santos, CPF 379.192.668-31, que União Social 
Camiliana lhe ajuizou ação Monitória da quantia de R$ 2.689,43, referente ao contrato de prestação 
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o débito devidamente atualizado acrescido de honorários advocatícios de 5% sobre o valor 
atribuído à causa, ou em igual prazo apresente embargos monitórios, sob pena do silêncio 
independente de qualquer formalidade constituir-se á de pleno direito o título executivo judicial, 
nomeando-se Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de Novembro de 2019.  

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
BANCO INDUSCRED DE INVESTIMENTO S/A, por sua diretoria reunida nesta data,
Declara como Propósito, para preenchimento de vagas existentes na diretoria, indicar
os senhores, CARLOS DE GIOIA, brasileiro, viúvo, advogado, portador da cédula de
identidade RG nº 1.364.268-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 001.751.538-68, e,
CELSO COSCARELI, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da
cédula de identidade RG nº 22.190.902-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº
128.530.638-44, ambos residentes e domiciliados nesta Capital do Estado de São
Paulo, com endereço comercial na Alameda Santos, nº 960, 19º andar, Cerqueira
César, submetendo seus nomes a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária dos
senhores acionistas a ser realizada no dia 25 de novembro de 2019, para exercerem
o cargo de diretor sem designação especial. São Paulo, 18 de novembro de 2019.
ANDRÉ KISSAJIKIAN - Diretor Executivo.
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SAFamoso por suas uvas pas-
sas e frutas cristalizadas, o 
panetone clássico parece ser 
uma raridade nas ceias de fi nal 
de ano.

Isso porque chefs e confei-
teiros italianos estão ditando 
novas tendências para o tradi-
cional bolo de Natal, incluindo 
uma versão salgada.

Na Ligúria, o alimento ganhou 
uma releitura com a alma da re-
gião, com azeitonas pretas e frutas 
cristalizadas, feita pelo chef Marco 
Visciola, do restaurante Il Marin, 
no antigo porto de Gênova. “É 
uma ideia que começa na minha 
Ligúria, uma terra de mil sabo-
res que eu queria homenagear 
revisitando uma preparação que 
também inclui um pouco dessa 
bela região em sua história”, 
explicou chef italiano. 

Já na Calábria, a tendência 
é o panetone ‘nduja”, com um 
patê de carnes apimentado, 
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 Desta vez, o ponto principal 
da mobilização tem a ver com 
a chamada proposta do Pacto 
Federativo, que propõe a ex-
tinção de municípios que não 
atingirem, em 2023, o limite 
de 10% dos impostos sobre as 
receitas totais e que tenham 
população de até cinco mil 
habitantes. Os critérios pro-
postos, têm sido criticados 
pela Confederação Nacional 
dos Municípios. 

A entidade realizou um estu-
do para avaliar os impactos da 
proposta. Os municípios com 
até 50 mil habitantes corres-
pondem a 87,9% do território, 
sendo responsáveis por grande 
parte da produção brasileira. Os 
que têm população de até cinco 
mil habitantes são 1.252, ou 
seja, 22,5% das cidades. Desses, 
1.217 (97%) não atingiriam o 
limite de 10% dos impostos 
sobre suas receitas totais.

A lista de demandas de prefei-
tos no Congresso é extensa. No 
caso das emendas individuais, 
a expectativa é que a medida 

Panetone salgado será tendência em ceias de Natal na Itália

Chefs e confeiteiros italianos estão ditando novas tendências 

para o tradicional bolo de Natal, incluindo uma versão salgada. 

mas também existem versões 
com maçãs e fi gos de Cilento. 
O panetone com salame, por 
sua vez, tem conquistado os 
cidadãos e será tema de um 
concurso entre os confeiteiros 
italianos. A disputa é promovi-

da pelo Il Gastronauta, que vê 
no pódio o restaurante Casa 
Perbellini, de Verona, seguido 
pelos chefs Gennaro Esposito 
e Carmine Di Donna. 

Além das novas opções, há 
quem busque o vínculo entre 

Prefeitos se mobilizam em Brasília 
contra extinção de municípios

A praticamente duas semanas do recesso parlamentar, mil prefeitos movimentaram Brasília ontem (3). 

reduza a burocracia e as taxas, 
que, segundo a CNM, chegam a 
12% da gestão dos convênios de 
repasse das emendas parlamen-
tares individuais impositivas. 
Sem necessidade de convênio 
ou instrumento semelhante, o 
recurso poderá ser transferido 
diretamente para os municípios 
e os estados.

Os prefeitos defendem que 
a distribuição dos valores 
fundo a fundo garante maior 
transparência e qualidade nos 
gastos. Argumentam ainda que 
as emendas levam, em média, 
36 meses para serem executa-
das. Os gestores esperam que, 
com as mudanças, o dinheiro 
chegue aos municípios mais 

A praticamente duas semanas do recesso parlamentar, mil prefeitos movimentaram Brasília ontem (3)

rapidamente. Já a Nova Lei 
de Licitações é outra matéria 
que os municipalistas querem 
apoio e celeridade no Senado. 
O texto exige seguro-garantia 
para grandes obras, tipifi ca 
crimes relacionados ao assunto 
e disciplina vários aspectos do 
tema para as três esferas de 
governo (ABr). 

a tradição do alimento e a 
bebida local. No Piemonte, o 
vermute histórico de Turim é 
o protagonista de um panetone 
com sabores amargos, criado de 
uma colaboração entre Giulio 
Cocchi e Albertengo.

A receita inclui levedura, 
uma fermentação de 48 horas 
da massa, cascas de limão e 
laranja cristalizadas com ver-
mute e uma decoração com 
avelãs e amêndoas. Na cidade 
de Asti, o chef Luca Montersino 
apostará no Panetone “Sforma-
tino”, com molho cítrico, para 
combinar com o espumante 
acquesi asti Docg, considerado 
o melhor vinho aromático do 
mundo.

 Ao todo, a expectativa é de 
que haja um total de 72 combi-
nações de vinhos e novos tipos 
de panetones nas ceias de Natal 
em todas as regiões da Itália 
(Alessandra Moneti/ANSA).

Inspeções em 40 hospitais 
psiquiátricos de 17 estados das 
cinco regiões do país (33% da 
rede), realizadas em dezembro 
de 2018, constataram irregu-
laridades – como o trabalho 
de pacientes nas atividades 
de rotina dos hospitais, vio-
lação de direitos, tortura e 
violência. “Foram verifi cadas 
diversas situações de violência, 
inclusive violência sexual. Nas 
fotos, há pessoas amarradas, 
há situações extremas”, disse 
a procuradora do Ministério 
Público do Trabalho (MPT), 
Carolina Mercante.

Essas unidades são reinci-
dentes, “já estavam inseridas 
em uma lista do Ministério da 
Saúde de hospitais que não 
cumpriam exigências, seja de 
atenção aos pacientes, seja de 
equipe mínima de profi ssio-
nais. Algumas unidades já tem 
ações judiciais dos ministérios 
públicos dos estados”, assinala 
a procuradora.

Segundo Carolina, foram fl a-
grados pacientes internos tra-
balhando nos hospitais em ser-
viços de limpeza e lavanderia, 
construção civil, distribuição 
de refeições, administração de 

medicamentos e “até ajudando 
a fi scalizar os muros das unida-
des, para que outros pacientes 
não escapassem”.

“Não só os pacientes estão 
desprotegidos pelo Estado 
como também os profi ssionais. 
Nós verifi camos que as situ-
ações estruturais são muito 
semelhantes às das unidades 
prisionais. Falta de controle de 
praga, de manutenção de má-
quinas, falta de papel higiênico 
nos banheiros. Uma situação 
realmente aviltante à dignidade 
da pessoa humana”, classifi cou.

De acordo com a procura-
dora, “nenhum hospital pre-
enche” exigências previstas 
em tratados internacionais 
dos quais o Brasil é signatário, 
assim como de leis brasileiras 
e regulamentação respectiva 
sobre cuidados em saúde 
mental como a Lei da Reforma 
Psiquiátrica Brasileira, Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Defi ciência e o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, 
além da Constituição Federal, 
nos artigos sobre direitos e 
garantias fundamentais (ABr).

Relatório identifi ca situação 
degradante em 40 hospitais 
psiquiátricos
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Especial

Meninas têm melhor desempenho que 
meninos em leitura no Pisa 2018. Elas 
obtiveram 30 pontos a mais na prova, o 
que equivale a quase um ano de estudos 
de diferença em relação aos meninos. O 
resultado é a média dos países da OCDE, 
grupo formado por 37 países, entre eles, 
Canadá, Finlândia, Japão e Chile. No Brasil, 
não é muito diferente, as meninas tiraram 
26 pontos a mais que os meninos em leitura. 
O desempenho em ciências foi semelhante 
entre meninos e meninas.  

Os meninos, no entanto, superaram as 
meninas em cinco pontos em matemática 
entre os países da OCDE. No Brasil, a di-
ferença foi maior, de nove pontos a mais 
para eles, em média. Há diferenças entre os 
dois grupos na hora de escolher a profi ssão 
que vão seguir. Entre os meninos com as 
melhores performances em matemática ou 
ciências, cerca de um a cada três espera, 
aos 30 anos, estar trabalhando com enge-
nharia ou como cientista. Entre as meninas, 
apenas um a cada cinco esperam o mesmo. 

Entre as meninas com as melhores per-

formances, cerca de duas a cada cinco 
esperam trabalhar em profi ssões ligadas à 
saúde. Entre os meninos, um a cada qua-
tro esperam seguir as mesmas carreiras. 
Apenas 4% dos meninos e quase nenhuma 
menina pretende trabalhar com profi ssões 
ligadas a tecnologia da informação e co-
municação. 

No Brasil, 29% dos estudantes relataram 
sofrer bullying pelo menos algumas vezes 
por mês. Essa porcentagem é maior que a 
média dos países da OCDE, que é 23%. A 
maioria dos estudantes, 85%, no entanto, 
diz que é bom ajudar alunos que não podem 
se defender. Entre os países da OCDE, a 
média é 88%. O estudo mostra ainda que 
cerca de 23% dos estudantes brasileiros 
dizem que se sentem sozinhos na escola, 
enquanto a média da OCDE é 16%. 

Metade dos alunos havia faltado um dia 
de aula e 44% haviam chegado atrasados 
nas duas semanas anteriores à aplicação do 
Pisa. Entre os países da OCDE, apenas 21% 
haviam faltado e 48% chegaram atrasados. 
A maior parte dos estudantes brasileiros, 

No Brasil as meninas tiraram 26 pontos a mais que os meninos em leitura. Já eles, 
superaram as meninas em cinco pontos em matemática entre os países da OCDE.

90%, diz que sempre se sente feliz e, 77%, que 
geralmente encontram saídas para situações 
difíceis. O relatório diz ainda que em quase 
todos os sistemas educacionais analisados, 

inclusive no Brasil, mulheres têm mais medo 
de falhar que os homens. A diferença entre 
os gêneros, segundo a OCDE, é maior ainda 
entre os melhores alunos.

Meninas vão melhor em leitura e meninos, 
em matemática

O Brasil teve uma leve melhora 
nas pontuações de leitura, 
matemática e ciências no Programa 
Internacional de Avaliação de 
Estudantes (Pisa), mas apenas dois 
a cada 100 estudantes atingiram 
os melhores desempenhos em 
pelo menos uma das disciplinas 
avaliadas. Os resultados da 
avaliação, que é referência mundial, 
foram divulgados ontem (3), pela 
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE)

Mariana Tokarnia/ABr

O Pisa 2018 foi aplicado em 79 países e regiões a 
600 mil estudantes de 15 anos. No Brasil, cerca 
de 10,7 mil estudantes de 638 escolas fizeram as 

provas. O país obteve, em média, 413 pontos em leitura, 
384 pontos em matemática e 404 pontos em ciências. 
Na última avaliação, aplicada em 2015, o Brasil obteve, 
407 em leitura, 377 em matemática  e 401 em ciências.

As pontuações obtidas pelos estudantes colocam o 
Brasil no nível 2 em leitura, no nível 1 em matemática e 
também no nível 1 em ciências, em uma escala que vai 
até 6. Oo nível 2 é considerado o mínimo adequado. Ao 
todo, quase metade, 43,2% dos estudantes brasileiros 
ficaram abaixo do nível 2 nas três disciplinas avaliadas. 
Na outra ponta, apenas 2,5% ficaram nos níveis 5 e 6 
em pelo menos uma das disciplinas.

Em leitura, os 37 países membros do grupo, compos-
to por exemplo, por Canadá, Finlândia, Japão e Chile, 
obtiveram 487 pontos em leitura, 489, em matemática 

2% dos alunos brasileiros têm nota 
máxima em avaliação internacional

Desempenho em ciências foi semelhante entre meninos e meninas.

Rovena Rosa/ABr

e 489, em ciências. Como na avaliação 35 pontos equi-
valem a um ano de estudos, o Brasil está a pouco mais 
de dois anos atrás desses países.  Na OCDE, 15,7% dos 
estudantes estão nos níveis 5 e 6 em pelo menos uma 
disciplina e 13,4% estão abaixo no nível 2. 

O desempenho na avaliação posicionou o Brasil no 57ª 
lugar entre os 77 países e regiões com notas disponí-
veis em leitura, na 70ª posição em matemática e na 64º 
posição em ciências, junto com Peru e Argentina, em 
um ranking com 78 países. China e Singapura lideram 
os rankings das três disciplinas. O Brasil, nos três fica 
atrás de países latino americanos como Costa Rica, 

Chile e México. Supera, no 
entanto, Colômbia e Peru 
em leitura e a Argentina 
em leitura e matemática. 

O Pisa é aplicado a cada 
três anos e, a cada edição, 
a ênfase é em uma das 
disciplinas. Nessa edição, o 
foco é em leitura. Em 2009, 
último ano, em que o foco 
foi em leitura, o Brasil ob-
teve 412 pontos. De acordo 
com a OCDE, o Brasil não 
apresentou grandes saltos 
desde esse ano. “Depois de 
2009, na matemática, assim 
como na leitura e na ciên-
cia, o desempenho médio 
pareceu flutuar em torno 
de uma tendência estável”, 
diz o relatório. 

HipeScience

No Brasil, metade dos estudantes obteve pelo menos 
o nível 2 em leitura. Isso significa que esses estudantes 
são capazes de identificar a ideia principal de um texto 
de tamanho moderado e que podem refletir sobre o ob-
jetivo e a forma dos textos quando recebem instruções 
explícitas. Entre os países da OCDE, em média, 77% 
dos estudantes obtiveram esse desempenho.

Já os estudantes que obtiveram as melhores notas em 
leitura, que no Brasil representam apenas 2%, são capa-
zes de compreender textos longos, lidar com conceitos 
abstratos e estabelecer distinções entre fato e opinião, 
com base em pistas implícitas relativas ao conteúdo ou 
fonte das informações. Entre os países da OCDE, 9% 
dos estudantes estão nos melhores níveis.

Após queda na última avaliação, em 2015, a nota dos 
estudantes brasileiros em matemática voltou a cres-
cer, mas apenas um a cada três estudantes, 32%, teve 
o desempenho mínimo - nível 2 ou superior. Entre os 
países da OCDE, três a cada quatro estudantes, 76%, 
obtiveram esse resultado. Apenas 1% dos brasileiros 
está no nível 5 ou 6 em matemática. A média da OCDE 
é 11%. Em ciências 45% dos estudantes brasileiros 
estão pelo menos no nível 2 e 1% está entre os melho-
res. Entre os países da OCDE, essas porcentagens são 
respectivamente, 78% e 7%.

De acordo com a OCDE, o nível socioeconômico dos 
estudantes teve impacto no desempenho nas provas. No 
Brasil, a diferença de desempenho entre aqueles com 
nível socioeconômico alto e aqueles com nível baixo, 
foi de 97 pontos em leitura, o que equivale a quase 
três anos de estudo. Essa diferença superou a média 
da OCDE, que é de 89 pontos. Pisa 2018 foi aplicado em 79 países a 600 mil estudantes de 15 anos.
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Refl exões Refl exõesRefl exões
BORDA DOS PENHASCOS

Inspiração Diária de Kate Spreckley

Nesse estágio de nossa jornada, nosso senso de 
identidade está mudando, do eu que é motivado pelo 
medo e do impulso instintivo de sobrevivência para 
a própria alma, que tem um propósito divino e uma 
razão divina para estar aqui durante esses tempos 
signifi cativos. O plano divino para a nossa vida só 
começa a se revelar quando liberamos e curamos os 
velhos padrões e programas que nos mantêm ligados 
ao passado. É somente com esta liberação e cura que 
a evolução de nossa alma e a jornada contínua neste 
planeta estão garantidas.

Você está sendo chamado para permitir que hábitos 

e padrões antigos desapareçam. A perdoar a si mes-
mo e a libertar-se dos limites do medo e da dúvida. 
Não se deixe seduzir pelo que possa parecer errado 
consigo mesmo e / ou com o mundo. Olhe além das 
margens dos penhascos e compreenda a incerteza 
da mudança. Abra espaço para novos potenciais e 
novas possibilidades. Ao fazer isso, surgirão novos 
níveis de insight espiritual, criatividade e vitalidade.

Muito amor
Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond 

reginamadrumond@yahoo.com.br

Pensando em melhorar 

a sua atuação no 

mercado, as empresas 

estão se reformulando 

alguns processos. 

Entre as modifi cações, 
encontra-se a tercei-
rização de serviços 

que vem ganhando força 
principalmente no setor da 
tecnologia da informação 
(TI). Em março de 2017, a Lei 
de Terceirização entrou em 
vigor permitindo a mudança 
em qualquer atividade fi m 
de uma empresa. Com essa 
facilidade, as organizações 
têm sido obrigadas a priorizar 
excelência dentro dos servi-
ços, qualidade e segurança. 

Utilizar serviços de ter-
ceiros é uma prática muito 
comum em quase todas as 
companhias atualmente, 
independentemente de seu 
porte, tanto aqui no Brasil 
como em outros países. 
Porém, para que isso acon-
teça de maneira correta, 
é essencial ter atenção ao 
escolher seu fornecedor, 
principalmente se tratando 
de tecnologia, evitando assim 
o vazamento de informações 
estratégicas. 

Também é preciso estar 
atento sobre o custo benefício 
da terceirização em TI, se de 
fato, sua empresa terá uma 
redução de custos com esse 
serviço. Vale analisar minu-
ciosamente o contrato, fazen-
do uma comparação com o 
custo de uma pessoa dedicada 
ao setor, por exemplo. 

Algumas prestadoras de 
serviço como a NetSupport, 
por exemplo, fornecem o 
trabalho de TI com a opção 
de contratos sem quantidade 
mínima, desta forma os clien-
tes serão cobrados apenas sob 
demanda e no momento que 
utilizarem o suporte. 

Outra dica é verifi car se 
o serviço terceirizado trará 

maior agilidade aos processos 

internos do que um responsá-

vel interno. Normalmente, é 

isso que acontece pois, como 

esses profi ssionais trabalham 

em diversos projetos simulta-

neamente, e, por isso, costu-

mam automatizar as soluções, 

para se obter resultados 

mais objetivos. Além disso, 

também costumam trabalhar 

com ações preventivas para 

diagnosticar problemas com 

antecedência. 

Por fi m, após a contratação 

de um terceiro, fi que de olho 

em metas e resultados. Desde 

o início, é preciso estabelecer 

objetivos a serem alcançados 

junto com o seu fornecedor. 

Elaborar um planejamento 

ajudará cliente e o prestador 

de serviço a acompanharem 

os frutos da parceria. Além 

disso, isso também ajudará 

na identifi cação de pontos 

que precisam de melhoria. 

O que podemos concluir 

é que a terceirização de TI 

pode ajudar muito na pro-

dutividade das empresas, 

gerando grandes resultados, 

pois o serviço age justamente 

no problema que o negócio 

possui, reparando qualquer 

dano que possa prejudicar o 

andamento de todos os pro-

cessos internos, apresentan-

do muitos benefícios quando 

o assunto é produtividade. 

Porém, é necessário fi car 

atento na hora da contratação 

e no andamento do trabalho. 

E você, optaria por esse 

serviço? 

(*) - É CEO da NetSupport, plataforma 
digital de suporte técnico de TI, com 
o objetivo de oferecer serviços com 

qualidade. 

Terceirizaçao de TI, a 
chave do sucesso para 

sua empresa 
Frederico Queiroz (*)
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AMO

FINALISTA
TILINTAR
ANGSTROM
LHERAIA

FIASCOS
AIODETO
ECAURAL
BAATIG
RUANOCA

CATEDRAL
SERALOA
ILSAGUI

SLAMXODO

Sensibili-
dade à

dor 
(Med.)

Cada faixa
da piscina
olímpica

(?)
Johnson,
ator e co-
mediante

Filme estre-
lado por
Camila

Morgado
Diz-se do
projeto
que não

deu certo

Expressão
de nojo da

comida

Cavalo de
pelo

branco e
pardo
Igreja

principal
da

diocese

"(?)
mais?",
frase de
garçons

Ajudante
do ca-
valeiro

medieval

Sucesso
do Legião
Urbana

Elogio;
apologia

(fig.)

Grand (?),
circuito
de tênis

Macaco de
pequeno

porte
(bras.)

Pessoa
muito

estimada
(pop.)

Defensor 
da ideolo-
gia de Mao
Tsé-Tung

Função 
do

chifre do
touro

Que serve
de

abertura
A flor do

Escotismo

Expõe à vista 

Rio do Sul
da Rússia

Caminhas 
Gaivota,
em tupi

Aeronáuti-
ca (abrev.)

A ele 
(pronome)

Unidade
de medida
de com-
primento

Aprovado
em elimi-
natória

Fazer baru-
lho com
moedas

Amiga de Luluzinha
(HQ)

Países em que Anita
Garibaldi lutou

Grama
(símbolo)
Nuvem,

em inglês

Prevenção

Composto 
que previne

o bócio 

3/ati. 4/slam — ural. 5/cloud. 6/iodeto. 8/angström.

O Prêmio DuPont de Saúde e 
Segurança do Trabalhador revelou 
na última segunda-feira (2) os ven-
cedores 2019, ano da nona edição 
do evento, que aconteceu no Museu 
da Imagem e do Som (MIS), em 
São Paulo. A premiação reconhece 
e divulga as melhores práticas de 
empresas e estudantes que apli-
caram ou sugeriram tecnologias 
DuPont para melhorar o trabalho 
e a segurança dos profi ssionais de 
indústrias variadas. 

O tema foi ‘Por trás de todo herói 
existe outro cuidando da segurança 
dele’, que trouxe como homena-
geados vencedores das edições 
passadas. “Com quase uma década 
de existência, a premiação se tornou 
uma referência para os profi ssionais 
de saúde e segurança do trabalho 
de todo o Brasilzz. Por isso, esco-
lhemos homenagear vencedores 
dos anos anteriores, pois são eles 
são os responsáveis por inspirar e 
contribuir com milhares de profi s-
sionais em todo o país”, comenta 
Etore Frederici, líder de Vendas da 
DuPont Personal Protection. 

Conheça os vencedores: 

Prêmio DuPont de Saúde e 
Segurança do Trabalhador 2019

• Proteção Química: 1º lugar – Whirlpool Corporation no Brasil; 2º 
lugar – Nissan do Brasil; 3º lugar – Micro-Química.

• Proteção Térmica: 1º lugar – Ajinomoto do Brasil; 2º lugar – Ball 
Packaging South America; 3º lugar – Special Dog.

• Corte a Abrasão: 1º lugar – Pilkington Brasil; 2º lugar – TÜV SÜD 
Brasil; 3º lugar – Vale SA.

• Projeto Estudante: 1º lugar – Vanderson Dias, Faculdade Unyleya; 2º 
lugar - Angelo Manette Cavalcante, Funiber; 3º lugar - Alison da Silva 
Lima, Senac Vila Prudente

• Infl uenciador do Ano: Jessica Tessitore Colmanetti, Senac Ribeirão 
Preto; 

DuPont premia melhores em SST
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Segundo pesquisa lançada 
segunda-feira (2) no Rio 
de Janeiro pela Associa-

ção dos Magistrados Brasileiros 
(AMB) e pela Fundação Getúlio 
Vargas (FGV), 64% da popula-
ção consideram a lentidão e a 
burocracia como os principais 
fatores que mais desmotivam as 
pessoas a procurarem a Justiça. 
Além disso, 28% consideram 
que a desmotivação também 
se justifi ca porque as decisões 
judiciais só favorecem quem 
tem dinheiro e poder.

De outro lado, 83% das pes-
soas acreditam que o Poder 
Judiciário é importante para 
a democracia e 59% acredi-
tam que vale a pena recorrer 
à Justiça. Intitulada “Estudo 
da Imagem do Judiciário Bra-
sileiro”, a pesquisa envolveu 
2 mil entrevistas face a face 
entre julho e agosto de 2019. 
Perguntados sobre qual o 
poder que melhor cumpre 
seu papel, 33% responderam 
o Judiciário, 9% o Legislativo, 
8% o Executivo, 6% todos, 
28% nenhum. Outros 15% não 
responderam ou afi rmaram 
não saber. 

O Judiciário foi avaliado 
como ótimo ou bom por 21% 
das pessoas, regular por 41% 
e ruim ou péssimo por 35%. O 
Executivo, por sua vez, teve 
16% de avaliações ótimo ou 

Lentidão é citada como maior 
razão para não buscar Justiça

Além disso, 28% consideram que a desmotivação também se justifi ca porque as decisões judiciais só 
favorecem quem tem dinheiro e poder

‘A Justiça’ é uma escultura localizada em frente ao 

prédio do STF, em Brasília, feita em 1961 pelo 

artista plástico mineiro Alfredo Ceschiatti.

bom, 36% regular e 46% ruim 
ou péssimo. Esses percentuais, 
no caso de Legislativo, são res-
pectivamente 10%, 37% e 51%.

pessoas dizem confi ar e 44% 
afi rmam não confi ar. Pergunta-
dos se confi am na presidência 
da República, apenas 34% 
responderam que sim e 63% 
que não. O resultado é ainda 
mais negativos em relação ao 
Congresso: 19% confi am e 79% 
não confi am.

“O que chama a atenção é 
que a avaliação é melhor entre 
os usuários do serviço. Quem 
já usou o Poder Judiciário, 
quem já foi autor ou réu, quem 
já litigou, faz uma avaliação 
melhor do que aquele que não 
litigou. Isso sugere que o ser-
viço está sendo prestado com 
alguma qualidade. Ao mesmo 
tempo pode estar havendo 
uma falha de comunicação 
com aquele que não usou o 
Poder Judiciário”, disse o mi-
nistro do STJ e coordenador 
da pesquisa, Marco Aurélio 
Bellizze.

Os entrevistados também 
foram perguntados sobre como 
se sentem em relação ao Judici-
ário e lhes foram apresentadas 
uma lista de adjetivos como 
possibilidade de respostas. Era 
possível selecionar até duas 
palavras. A mais escolhida foi 
preocupado, opção de 45% das 
pessoas. Os outros três mais se-
lecionados foram esperançoso 
(25%), envergonhado (25%) e 
indignado (24%) (ABr).

Segundo o estudo, o Judi-
ciário é o que goza de maior 
confi ança da população entre 
os três poderes: 52% das 

Uma das esculturas de Michelangelo Buo-
narroti, a Pietà de Florença passará por um 
processo de restauração no Museo dell’Opera 
del Duomo, na Itália. O ponto curioso é que 
todo o trabalho poderá ser conferido ao vivo 
pelo público. A restauração será conduzida 
pela italiana Paola Rosa, especialista em obras 
de Michelangelo. 

Os trabalhos começaram no último dia 23 
e devem durar cerca de seis meses - período 
durante o qual os visitantes do museu pode-
rão conferir as etapas do processo. “Pietà já 
passou por outras manutenções no passado, 
mas sempre de maneiras pontuais e rotineiras. 
A nova restauração será focada no aspecto 
estético, através de uma limpeza cautelosa”, 
disse Rosa. “Mas a intervenção será mínima. O 
objetivo é melhorar a leitura da obra”, explicou.

A peça foi esculpida em um enorme bloco 
de mármore de Carrara entre os anos de 1547 
e 1555, quando Michelangelo estava já com 

EP
A

Pietà de Michelangelo será restaurada diante do público
80 anos de idade, e deveria ornar o altar de 
uma igreja romana onde o artista gostaria de 
ser sepultado. No entanto, o destino de Pietà 
tomou outros rumos. Em um momento de 
desconforto, o artista se rebelou contra a peça 
e tentou destruí-la. 

Ao fi m, vendeu-a em 1561, três anos antes de 
sua morte, ao arquiteto fi orentino Francesco 
Bandini. Passando de mão em mão e de pro-
prietários, em 1674, a escultura foi comprada 
por Cosimo III, da família Medici, grão-duque 
da Toscana, e levada de Roma a Florença, 
onde terminou nos porões da Basílica de San 
Lorenzo, posteriormente Catedral de San 
Lorenzo. A peça chegou ao Museo dell’Opera 
del Duomo em 1981.

A escultura retrata o corpo de Cristo sus-
tentado por Nicodemo, abraçado pela Virgem 
Maria e, à esquerda, Maria Madalena. No rosto 
de Nicodemo, o artista fez seu autorretrato. 
“Estamos todos emocionados, é uma obra 

importantíssima, cheia de signifi cado”, afi r-
mou Andrea Pessina, superintendente de 
Arqueologia e Artes de Florença, Pistoia e 
Prato. Além da Pietà de Florença, Michelan-
gelo esculpiu a Pietà do Vaticano e a Pietà 
Rondanini (ANSA).

Pietà de Florença passará por processo 

acurado de limpeza. 
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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:
EDNALDO RODRIGUES SOARES, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido 
em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/013.FLS.220-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e setenta e sete (15/08/1977), 
residente e domiciliado Rua Guilherme da Cruz, 13, B, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Argemiro Rodrigues Soares e de Vera Lucia Rodrigues Soares. 
EVA INÁCIO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/061.FLS.031-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia onze 
de maio de mil novecentos e oitenta e dois (11/05/1982), residente e domiciliada Rua 
Guilherme da Cruz, 13, B, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
de Oliveira e de Liete Inácio de Oliveira.

FÁBIO INÁCIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão socorrista, nascido em 
São José de Piranhas, Estado da Paraíba (CN:LV.A/067.FLS.066V-SÃO JOSÉ DE PI-
RANHAS/PB), São José de Piranhas, PB no dia vinte e seis de novembro de mil no-
vecentos e setenta e dois (26/11/1972), residente e domiciliado Rua Gilberto Randon, 
90, bloco B, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Inácio Neto e de Francisca Inácio dos Santos. JAQUE-
LINE FEITOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Sal-
vador, Estado da Bahia (CN:LV.A/155.FLS.234-SUBDISTRITO DOS MARES/SALVA-
DOR/BA), Salvador, BA no dia quinze de novembro de mil novecentos e oitenta e nove 
(15/11/1989), residente e domiciliada Rua Gilberto Randon, 90, bloco B, apartamento 
53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar 
Batista dos Santos e de Ivonete Soares Feitosa.

ROGERIO LINARES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão professor, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de maio de mil novecentos e 
setenta (31/05/1970), residente e domiciliado Rua Sorvinha, 117, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Alves de Lima e de Ruth Gailotto Linares de 
Lima. DANIELA NEVES, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em nes-
te Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de julho de mil novecentos e setenta e quatro 
(15/07/1974), residente e domiciliada Rua Sorvinha, 117, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Delso Neves e de Eva Tardivo Neves.

CLÁUDIO ROBERTO GONÇALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
instalador de carpete, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/163.
FLS.253-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de mil novecentos e se-
tenta e quatro (10/06/1974), residente e domiciliado Rua João Pedro Luna, 54, bloco 
A, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Francisco Ferreira dos Santos e de Raimunda Gonçalves dos Santos. DILMA 
BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Pau-
lo - Capital (CN:LV.A/027.FLS.264-ERMELINO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no 
dia cinco de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (05/11/1974), residente e 
domiciliada Rua João Pedro Luna, 54, bloco A, apartamento 31, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Rita Barbosa dos Santos.

VICTOR HUGO DOS SANTOS CONSENTINO, estado civil solteiro, profi ssão consul-
tor técnico, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/213.FLS.048V-VILA PRUDENTE/
SP), São Paulo, SP no dia quinze de setembro de mil novecentos e noventa e sete 
(15/09/1997), residente e domiciliado Rua Professor Hasegawa, 1591, bloco H, apar-
tamento 34, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vilber Consentino e de Ro-
selia Justino dos Santos. BRENDA ANGEL FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/269.FLS.287-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (09/02/1997), 
residente e domiciliada Rua Curiangos, 151, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Dantas da Silva e de Adriana Ferreira dos 
Santos.

SIDINEY RODRIGUES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mestre de obras, nas-
cido em Padre Paraíso, Estado Minas Gerais (CN:LV.A/038.FLS.283-PADRE PARAÍ-
SO/MG), Padre Paraíso, MG no dia doze de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(12/05/1983), residente e domiciliado Rua Fascinação, 16, casa 02, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Silva e 
de Luzia Rodrigues Andrade. JUSCILENE PEREIRA ANDRADE, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Padre Paraíso, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/037.
FLS.152 PADRE PARAÍSO/MG), Padre Paraíso, MG no dia trinta de maio de mil nove-
centos e oitenta e nove (30/05/1989), residente e domiciliada Rua Fascinação, 16, casa 
02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim 
Pereira Andrade e de Rosa Eni Ferreira das Neves Andrade.

GILVANI DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão churrasqueiro, nas-
cido em Belo Jardim, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/020.FLS.256-BELO JARDIM/
PE), Belo Jardim, PE no dia vinte e cinco de abril de mil novecentos e oitenta e seis 
(25/04/1986), residente e domiciliado Rua Doutor Aureliano Barreiros, 230, casa 02, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nunes de Oliveira Neto e de Maria Apare-
cida dos Santos Oliveira. MARYLENE DA CONCEIÇÃO BRITO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Luís, Estado do Maranhão (CN:LV.A/067.FLS.184-4ª 
ZONA DE SÃO LUÍS/MA), São Luís, MA no dia doze de setembro de mil novecentos 
e noventa e um (12/09/1991), residente e domiciliada Rua Doutor Aureliano Barreiros, 
230, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eraldo Baima Brito e de Josimar 
Martins da Conceição.

ROGÉRIO DE MATTOS, estado civil solteiro, profi ssão operador de logística, nascido 
em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/009.FLS.043-MOGI DAS CRUZES/SP), 
Mogi das Cruzes, SP no dia vinte e nove de maio de mil novecentos e setenta e oito 
(29/05/1978), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 360, bloco A, apartamento 
74, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Francisco de Mattos 
e de Maria Aparecida de Mattos. ADRIA DE MOURA, estado civil divorciada, profi ssão 
representante comercial, nascida em Poá, neste Estado, Poá, SP no dia vinte e dois 
de outubro de mil novecentos e setenta (22/10/1970), residente e domiciliada Rua São 
Félix do Piauí, 360, bloco A, apartamento 74, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Lourival Candido de Moura e de Celia Santiago de Moura.

LUCAS FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/279.FLS.150-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e noventa e sete (01/06/1997), re-
sidente e domiciliado Rua Nilce, 93, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Francisco Quaresma de Sousa II e de Katia Soares Ferreira. ILDA CAROLINE DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Subdistrito 
Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/126.FLS.214-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (23/01/1992), residente e domiciliada 
Rua Jardim Tamoio, 1335, bloco A, apartamento 32, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson de Oliveira Filho e de Maria Aparecida 
de Melo Oliveira.

ANDERSON FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nasci-
do em Olinda, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/133.FLS.081V-1º OFÍCIO DE PAULIS-
TA/PE), Olinda, PE no dia onze de abril de mil novecentos e noventa e dois (11/04/1992), 
residente e domiciliado Rua Alexandre Dias, 280, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Adeildo Severino da Silva e de Josenildes Fernandes de Paiva. MA-
RIA EDILEUZA BATISTA DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Ourém, Estado do Pará (CN:LV.A/003.FLS.277 OURÉM/PA), Ourém, PA no dia vinte 
de setembro de mil novecentos e noventa (20/09/1990), residente e domiciliada Rua 
Alexandre Dias, 280, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Maria dos Reis e de Maria Raimunda Batista dos Reis.

CAUÃ CESAR DUARTE D'AVERSA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/070.FLS.056 MAIRIPORÃ/SP), São Paulo, SP no dia 
dezoito de dezembro de mil novecentos e noventa e cinco (18/12/1995), residente e 
domiciliado Rua Flor de Lis, 1653, casa 01, Brasilândia, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Claudio Alberto D'Aversa e de Cleide Elena Duarte. ANGELA SANTOS BATIS-
TA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora de idosos, nascida em Maracás, Estado da 
Bahia (CN:LV.A/024.FLS.081 MARACÁS/BA), Maracás, BA no dia cinco de setembro de 
mil novecentos e noventa e cinco (05/09/1995), residente e domiciliada Rua das Naia-
des, 288, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Bastos 
Batista e de Cleonice Santos Batista.

WHELLYNGTON HENRIQUE DAMAS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
offi  ce-boy, nascido em Jacareí, neste Estado (CN:LV.A/343.FLS.079-ITAQUERA/SP), 
Jacareí, SP no dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e nove (04/05/1999), 
residente e domiciliado Praça Jandaira, 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, nes-
te Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alessandro Dantas dos Santos e de Evelin Valeria 
Damas. STEFANIE FIGUEIREDO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo, Capital (CN:LV.A/535.FLS.033-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de mil novecentos e noventa e nove 
(29/11/1999), residente e domiciliada Praça Jandaira, 01, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Henrique da Silva e de Luisa 
Mary Figueiredo.

DANIEL DE SANT'ANNA SODRÉ, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/249.FLS.159 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de maio de mil novecentos e noventa e seis (19/05/1996), residente e domici-
liado Rua Victório Santim, 2097, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jessé Rodrigues 
Sodré e de Elza de Sant'Anna Sodré. FERNANDA GUTIERREZ DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/084.FLS.328 
ITAPEVI/SP), Osasco, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e noventa e sete 
(06/10/1997), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 2097, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Aparecido Alves da Silva e de Flávia Gutierrez da Silva.

ARY VICENTE LEPORE JUNIOR, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e cin-
quenta e três (06/07/1953), residente e domiciliado Rua Crescenzo Albanese, 15, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ary Vicente Lepore e de Theresa Rodrigues Lepore. 
MARIA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em Socorro, neste Estado, Socorro, SP no dia vinte e um de março de mil novecentos 
e quarenta e nove (21/03/1949), residente e domiciliada Rua Crescenzo Albanese, 15, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcolino da Silva Oliveira e de Lazara Francisca 
de Toledo Oliveira.

ILDEFONSO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido em 
Monte Santo, Estado da Bahia (CN:LV.A/060.FLS.200-MONTE SANTO/BA), Monte 
Santo, BA no dia vinte de janeiro de mil novecentos e sessenta (20/01/1960), resi-
dente e domiciliado Rua Gilberto Randon, 90, bloco B, apartamento 52, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria Amelia de 
Jesus. ALMERINDA RAMOS LEAL, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/024.FLS.021V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
doze de dezembro de mil novecentos e sessenta e três (12/12/1963), residente e 
domiciliada Rua Gilberto Randon, 90, bloco B, apartamento 52, Conjunto Residen-
cial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Almeida Leal e 
de Maria de Lourdes Ramos Leal.

FELIPE BOTELHO MORAIS, estado civil divorciado, profi ssão agente operacional, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de outubro de 
mil novecentos e noventa (10/10/1990), residente e domiciliado Rua Gonçalves Coe-
lho, 01, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Aparecido 
Morais e de Andréia Botelho Morais. MARIANE PEREIRA DE SOUZA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Pariquera-Açu, neste Estado (CN:LV.A/011.FLS.179 
IGUAPE/SP), Pariquera-Açu, SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e 
noventa e sete (29/09/1997), residente e domiciliada Rua Gonçalves Coelho, 01, Vila 
Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Francisco de Souza e 
de Zelita Pereira da Costa.

JILEILSON VIEIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em 
Jeremoabo, Estado da Bahia, Jeremoabo, BA no dia vinte e três de setembro de mil 
novecentos e noventa e quatro (23/09/1994), residente e domiciliado Rua Jacinto de 
Sampaio Soares, 430, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Carlito Batista de Santana e de Juzifi na Jesus Vieira. JOSEANE DOS SANTOS 
CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão lavradora, nascida em Brumadinho, Estado 
de Minas Gerais, Brumadinho, MG no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos 
e noventa e nove (25/11/1999), residente e domiciliada Povoado Bananeirinha, 140, 
Zona Rural, Jeremoabo, Estado da Bahia, Jeremoabo, BA, fi lha de João Batista da 
Conceição Carvalho e de Maria José dos Santos Carvalho. Cópia Enviada pelo Ofi cial 
de Registro Civil das Pessoas Naturais de Jeremoabo, Estado da Bahia.

ADÃO GOMES EVARISTO, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Castelo 
do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/006.FLS.236V-CASTELO DO PIAUÍ/PI), Castelo do 
Piauí, PI no dia dois de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (02/02/1978), resi-
dente e domiciliado Rua Arraial de São Bartolomeu, 130, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Evaristo Filho e de Francisca Gomes da Silva. MARI-
NALDA SABINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnico em enfermagem, 
nascida em Castelo do Piauí, Estado do Piauí (CN:LV.A/014.FLS.133-2º OFÍCIO DE 
CASTELO DO PIAUÍ/PI), Castelo do Piauí, PI no dia dezenove de julho de mil novecen-
tos e oitenta e um (19/07/1981), residente e domiciliada Rua Arraial de São Bartolomeu, 
130, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sabino da Silva e de 
Maria da Conceição Lima da Silva.

JULIVAL ALVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão agente de viagens, nas-
cido em Amargosa, Estado da Bahia (CN:LV.A/093.FLS.104 AMARGOSA/BA), Amar-
gosa, BA no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e um (16/03/1981), 
residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco G, apartamento 14, Colô-
nia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joselito Bispo dos Santos e de Maria Tereza 
Alves dos Santos. JOANA SOFIA BERNARDES RODRIGUES NUNES, estado civil di-
vorciada, profi ssão agente de viagens, nascida em Portugal, Portugal no dia trinta e um 
de agosto de mil novecentos e oitenta e um (31/08/1981), residente e domiciliada Rua 
Agrimensor Sugaya, 551, bloco G, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Alvaro Rodrigues Nunes e de Ilda da Silva Bernardes Nunes.

FABRICIO QUINTINO, estado civil solteiro, profi ssão empacotador em geral, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/237.FLS.031-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezes-
sete de novembro de mil novecentos e noventa e cinco (17/11/1995), residente e domi-
ciliado Rua Jardim Tamoio, 481, bloco B, apartamento 32, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Renato Quintino e de Valdirene 
Anselmo Ribeiro. ELISAMA GOMES BATISTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/197.FLS.093 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e oito (21/01/1998), 
residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 481, bloco B, apartamento 32, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Izael Gonzaga Batista 
e de Maria do Socorro Gomes Batista.

MÁRIO VIGNA, estado civil divorciado, profi ssão funcionário público, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e cin-
quenta e quatro (28/12/1954), residente e domiciliado Rua Botuporã, 796, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Hugo Vigna e de Maria Isolinda Vigna. ROSANA RODRIGUES 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito, São Pau-
lo, SP no dia vinte e seis de abril de mil novecentos e sessenta e quatro (26/04/1964), 
residente e domiciliada Rua Almadina, 04, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Rodrigues da Silva e de Rosa Maria da Conceição Silva.

ALESSANDRO GUEDES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão servidor pú-
blico, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.089 VILA MATILDE/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e oitenta (21/12/1980), resi-
dente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 452, casa 11, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Martins Guedes dos Santos e de Olivia Senhorinha da 
Conceição. SUSANA DA SILVA CORREIA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/035.FLS.119-VILA MATIL-
DE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e 
quatro (28/12/1984), residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 452, 
casa 11, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benigno Correia e de Ana 
Silvana Carneiro da Silva.

FRANCISCO RIBAMAR MARTINS DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão moto-
rista, nascido em Potengi, Estado do Ceará, Potengi, CE no dia vinte e sete de janeiro de 
mil novecentos e sessenta e sete (27/01/1967), residente e domiciliado Rua Jacuanga, 
21, B, casa 01, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Almino Martins 
de Sousa e de Maria Gomes de Sousa. TATIANE DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão autônoma, nascida em Salvador, Estado da Bahia (CN:LV.A/050.FLS.122-SUB-
DISTRITO ITAPUÃ SALVADOR/BA), Salvador, BA no dia vinte e sete de setembro de mil 
novecentos e oitenta e dois (27/09/1982), residente e domiciliada Rua Jacuanga, 21, B, 
casa 01, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elisabete dos Santos.

ZAMIS MAIA CARNEIRO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Feira 
de Santana, Estado da Bahia (CN:LV.A/116.FLS.206-1º OFÍCIO DE FEIRA DE SAN-
TANA/BA), Feira de Santana, BA no dia seis de fevereiro de mil novecentos e oitenta e 
nove (06/02/1989), residente e domiciliado Rua Teiú, 117, casa 06, Cidade Antônio Este-
vão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helinoeliton Gonçalves Carneiro 
e de Maria Aparecida Santiago Maia. CAMILA MEDRADO ALVES MARIA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente fi scal, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/209.FLS.
157V-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e 
noventa e três (21/01/1993), residente e domiciliada Rua Curiangos, 30, fundos, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eduardo José Maria 
e de Marcia Medrado Alves Maria.

ERIK SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em Sub-
distrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/119.FLS.463-VILA PRUDENTE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de junho de mil novecentos e oitenta e cinco (04/06/1985), 
residente e domiciliado Rua Moacir Fagundes, 98, torre 02, apartamento 84, Fazenda 
Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge dos Santos e de Iolanda da 
Silva Santos. CAROLINA DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão ana-
lista de gestão de pessoas, nascida em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/038.
FLS.062-PARI/SP), São Paulo, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa 
(02/06/1990), residente e domiciliada Rua Moacir Fagundes, 98, torre 02, apartamento 
84, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Henrique dos 
Santos e de Rosmari de Oliveira Santos.

EDIVALDO OLIVEIRA NEVES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de es-
critório, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/298.FLS.280-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de julho de mil novecentos e 
noventa e um (25/07/1991), residente e domiciliado Rua Flor de Santa Cruz, 41, A, casa 
02, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edivaldo Oliveira Neves e de Iza 
da Silva Neves. LETICIA PEREIRA COUTINHO, estado civil solteira, profi ssão técnico 
de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/514.FLS.131-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa 
e nove (23/03/1999), residente e domiciliada Rua Flor de Santa Cruz, 41, A, casa 02, 
Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anderson Luis da Silva Coutinho e de 
Fabiana Pereira da Silva.

KEVIN QUINTILIANO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN;LV-A-089,FLS.157-TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e três 
(19/10/1993), residente e domiciliado Rua Lopes de Medeiros, 558, casa 01, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias de 
Oliveira Freitas e de Cintia Quintiliano Caldas de Oliveira. EMILLY APARECIDA MAXI-
MO DE ALBUQUERQUE, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em Sub-
distrito Santo Amaro, ensta Capital (CN:LV-A-474,FLS.050V-SANTO AMARO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e dois (19/10/1992), 
residente e domiciliada Rua Lopes de Medeiros, 558, casa 01, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmundo Pinho de Albuquerque e de 
Geralda Maximo Ferreira de Albuquerque.

WILSON RAMOS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em no Sub-
distrito Tatuapé, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e três de dezembro de mil no-
vecentos e cinquenta e três (23/12/1953), residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 
430, Jardim Aurora, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jayr Ramos e de Thereza 
Celestino Ramos. ANEILDES OLIVEIRA MARQUES, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Itapitanga, Estado da Bahia (CN:LV.A/017.FLS.257 ITAPITANGA/BA), 
Itapitanga, BA no dia onze de abril de mil novecentos e cinquenta e quatro (11/04/1954), 
residente e domiciliada Rua Noventa e Sete, 430, Jardim Aurora, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nelson Marques e de Maria de Lurdes de Oliveira.

RAPHAEL FREIRE ROSA, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido em 
Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/047.FLS.219 PARI/SP), São Paulo, SP no dia 
primeiro de dezembro de mil novecentos e noventa e três (01/12/1993), residente e do-
miciliado Rua Charim, 47, bloco 01, apartamento 84, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Julio Cesar Rosa e de Malriza Freire. BRUNA DOURADO ALMEI-
DA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Santo André, neste Estado 
(CN:LV.A/326.FLS.174V-1° SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP 
no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (09/12/1992), residente 
e domiciliada Rua Francisco Jorge da Silva, 359, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Deusdete Alves Almeida e de Dulcilene Dourado Almeida.

ROBSON ALCIDES FULANETI, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/244.FLS.257-PENHA DE FRANÇA/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (07/08/1995), 
residente e domiciliado Rua Serra do Ouro Branco, 33, Jardim Marabá, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Luis Fulaneti e de Maria Darci Teixeira Dias. MARIANE 
SILVA DE LACERDA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/253.FLS.289V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze 
de julho de mil novecentos e noventa e seis (14/07/1996), residente e domiciliada Rua 
Serra do Ouro Branco, 33, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leví 
Correa de Lacerda e de Arlete Margarete de Melo da Silva de Lacerda.

BIANCA CHAGAS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão pizzaiola, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/402.FLS.238-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/
SP), Guarulhos, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e sete 
(31/10/1987), residente e domiciliada Rua Jaguaruna, 89, casa 04, Vila Santana, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ivan Chagas de Souza e de Fernanda Chagas de Sou-
za. VANESSA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/102.FLS.209V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (02/10/1987), residente e 
domiciliada Rua Jaguaruna, 89, casa 04, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Leonardo Aparecido de Souza e de Lenice Alves Lima de Souza.

DÉRICK VASCONCELOS RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - Capital (CNLV-A-071,FLS.173V-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e 
um (24/01/2001), residente e domiciliado Rua Giovanni Legrenzi, 151, Cidade An-
tônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Sales 
da Silva e de Shirley Vasconcelos Rodrigues da Silva. YSABELLA ANDRENSSA 
KARLA LISBOA DE LIMA, estado civil solteira, profissão autônoma, nascida em 
Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV-A-372,FLS.158-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de abril de dois mil (13/04/2000), residente e domiciliada 
Rua Giovanni Legrenzi, 151, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Julio Cesar de Lima e de Keyla Mota Lisboa.

MARCOS MONTES PARRA, estado civil divorciado, profissão enfermeiro, nascido 
em Subdistrito Mooca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia doze de junho de mil 
novecentos e setenta e um (12/06/1971), residente e domiciliado Avenida Padre 
Gregório Mafra, 1560, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Amador 
Parra Garcia e de Isabel Montes Raya de Parra. DAISY CRISTINA DE FREITAS 
CORRÊA, estado civil divorciada, profissão assistente administrativo, nascida em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e 
setenta e oito (19/05/1978), residente e domiciliada Avenida Padre Gregório Mafra, 
1560, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Moreira de Freitas e 
de Maria da Gloria Freitas.

RICARDO PEREIRA LOPES, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nas-
cido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/133.FLS.277-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecen-
tos e setenta e seis (16/11/1976), residente e domiciliado Rua Gravatá-do-Campo, 
196, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Adão Pereira Lopes 
e de Terezinha de Jesus Lopes. JANAINA LABBATE, estado civil solteira, pro-
fissão consultora de vendas, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital 
(CN:LV.A/130.FLS.021V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de 
março de mil novecentos e oitenta e quatro (22/03/1984), residente e domiciliada 
Rua Gravatá-do-Campo, 196, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Cosmo Labbate e de Maria Giuseppa Falanga Labbate.

ELTON DE BRITO SILVA, estado civil solteiro, profissão mensageiro, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/273.FLS.222V-1º SUBDISTRITO DE SANTO 
ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia dezessete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e nove (17/02/1989), residente e domiciliado Rua Goivinho da Praia, 02, 
casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Silas Garcia Silva 
e de Vera Lucia de Brito Silva. BRUNA ALVES DA SILVA, estado civil solteira, 
profissão operadora de telemarketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/141.
FLS.127V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecen-
tos e noventa e um (30/03/1991), residente e domiciliada Rua Goivinho da Praia, 
02, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Severino 
da Silva e de Helena Alves da Silva.

RONAY AUGUSTO LOTERIO, estado civil solteiro, profissão agente escolar, nas-
cido em neste Distrito (CN:LV.A/058.FLS.059V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia doze de outubro de mil novecentos e oitenta e um (12/10/1981), residente e 
domiciliado Rua Amanari, 259, casa 03, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Jaime Gonçalves Loterio e de Rita de Cassia Marques Loterio. 
NATÁLIA QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Jundiaí, neste Estado (CN:LV.A/406.FLS.020-1º SUBDISTRITO DE JUNDIAÍ/
SP), Jundiaí, SP no dia vinte e oito de novembro de mil novecentos e noventa e 
seis (28/11/1996), residente e domiciliada Rua Amanari, 259, casa 03, Vila Santa 
Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Geraldo Odilão dos Santos e de 
Debora Regina Queiroz.

MARCOS NEDIALCOV, estado civil divorciado, profissão gastrólogo, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de julho de mil novecentos 
e oitenta e dois (29/07/1982), residente e domiciliado Rua Bento dos Reis, 81, 
bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Claudio Nedialcov e de Lucia Maria Santos de Lima Nedialcov. 
VANESSA GARCIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profissão pedagoga, 
nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia de-
zoito de janeiro de mil novecentos e oitenta (18/01/1980), residente e domicilia-
da Rua Bento dos Reis, 81, bloco A, apartamento 51, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas Correa dos Santos e de 
Marlene Garcia dos Santos.

MÁRCIO MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão suporte de siste-
mas, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia nove de maio de mil 
novecentos e oitenta e cinco (09/05/1985), residente e domiciliado Rua França 
Velho, 105, casa 08, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Paulo 
Sergio da Silva e de Abigail Marques Bispo da Silva. KAMILA DE MORAIS ROSSI, 
estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em Santo André, 
neste Estado, Santo André, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e 
oitenta e nove (26/03/1989), residente e domiciliada Rua Bastos, 282, casa 02, 
Vila Bela Vista, 1º Subdistrito de Santo André, neste Estado, Santo André, SP, filha 
de Luiz Roberto Rossi e de Suzete Pedroso de Morais Rossi. Cópia Enviada pelo 
Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Santo André, 
neste Estado.

NELINHO ALVES SOARES, estado civil divorciado, profissão gerente operacional, 
nascido em Divino, Estado de Minas Gerais, Divino, MG no dia vinte e oito de janei-
ro de mil novecentos e sessenta e três (28/01/1963), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 1437, bloco Terra, apartamento 77, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jonas Alves Soares e de Maria Batista Soares. MARIA VIR-
GENS FERNANDES LIMA, estado civil divorciada, profissão secretária executiva, 
nascida em Tremedal, Estado da Bahia, Tremedal, BA no dia quatro de janeiro de 
mil novecentos e setenta (04/01/1970), residente e domiciliada Rua Agrimensor 
Sugaya, 1437, bloco Terra, apartamento 77, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Silvino Fernandes Lima e de Maria de Brito Lima.

JEFFERSON JONAS DE SOUZA DAVID, estado civil divorciado, profissão assis-
tente de cobrança, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze 
de abril de mil novecentos e noventa (12/04/1990), residente e domiciliado Rua 
Fernandes Tenório, 182, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Djalma David e de Neide de Souza David. JULIA DE MENDONÇA LIMA, estado 
civil solteira, profissão operadora de call center, nascida em Subdistrito Cambuci, 
nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.233-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dez de 
agosto de mil novecentos e noventa e seis (10/08/1996), residente e domiciliada 
Rua Fernandes Tenório, 182, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Paulo Ivan Nunes Lima e de Valdirene de Mendonça Lima.

AILTON LIRA RAMOS, estado civil divorciado, profissão eletricista, nascido em 
Vila do Pará, Município de Santa Cruz do Capibaribe, Estado de Pernambuco, 
Santa Cruz do Capibaribe, PE no dia vinte e cinco de agosto de mil novecen-
tos e setenta e seis (25/08/1976), residente e domiciliado Rua Bruno Zabala, 99, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Edi-
naldo Clemente Ramos e de Zelia Monteiro Ramos. DEIZIANE CARDOSO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Pacatuba, Estado de 
Sergipe (CN:LV.A/009.FLS.154V-2º OFÍCIO DE PACATUBA/SE), Pacatuba, SE no 
dia vinte de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (20/09/1984), residente 
e domiciliada Rua Bruno Zabala, 99, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Djalma dos Santos e de Ana Ilza Cardoso dos 
Santos.

CLAUDEMIR PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão feirante, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-139,FLS.255V-TABOÃO DA SERRA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(26/07/1992), residente e domiciliado Rua Gaspar Fonseca, 68, casa 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ademir Gomes 
dos Santos e de Erotildes Pereira da Silva. SUELEN DA SILVA PEREIRA, estado 
civil solteira, profissão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-222,FLS.045-I-
TAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos e noventa 
e cinco (20/03/1995), residente e domiciliada Rua Gaspar Fonseca, 68, casa 02, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdir 
da Silva Pereira e de Elaine Pereira.

THIAGO SANTOS GABRIEL, estado civil solteiro, profissão estoquista, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/591.FLS.256-1º SUBDISTRITO DE GUA-
RULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia oito de maio de mil novecentos e noventa e 
quatro (08/05/1994), residente e domiciliado Rua Giovanni Quadri, 166, bloco 5, 
apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Ronaldo Pereira Gabriel e de Cristina Aparecida Santos. AMANDA 
LOHANEY SANTOS BREDA, estado civil solteira, profissão caixa, nascida em 
neste Distrito (CN:LV.A/355.FLS.290-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de outubro de mil novecentos e noventa e nove (10/10/1999), residente e domi-
ciliada Rua Giovanni Quadri, 166, bloco 5, apartamento 11, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Alcides Breda e de 
Laucenir dos Santos Breda.

ISRAEL MALAVASI RIBEIRO, estado civil solteiro, profissão militar, nascido em 
Três Rios, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/120.FLS.285V 1º DISTRITO DE 
TRÊS RIOS/RJ), Três Rios, RJ no dia dez de janeiro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (10/01/1994), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 396, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Ribeiro e de Eloisa 
Helena Malavasi Ribeiro. RAQUEL ISABEL MORAES CALDEIRA SANTOS, es-
tado civil solteira, profissão militar, nascida em Subdistrito Ibirapuera, nesta Ca-
pital (CN:LV.A/160.FLS.003-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um 
de julho de mil novecentos e oitenta e oito (21/07/1988), residente e domiciliada 
Rua Salvador do Sul, 396, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Jeremias Caldeira dos Santos e de Roseli Moraes da Silva.

JUSCELINO VARGAS DOS SANTOS JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
coordenador de estratégia, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no 
dia dois de outubro de mil novecentos e oitenta e sete (02/10/1987), residente e 
domiciliado Rua Jacinto de Sampaio Soares, 254, casa 01, Jardim Nossa Senhora 
do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juscelino Vargas dos Santos e 
de Tereza Ferreira de Campos Santos. GISELE ALVES DE FARIAS, estado civil 
solteira, profissão estudante, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital 
(CN:LV.A/234.FLS.141-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de 
novembro de mil novecentos e noventa e sete (19/11/1997), residente e domicilia-
da Rua Jacinto de Sampaio Soares, 243, casa 01, Jardim Nossa Senhora do Car-
mo, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Douglas Abreu de Farias e de Cacilda 
da Silva Alves de Farias.
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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: FAGNER SANTOS GONÇALVES, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/12/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fernando Tadeu Gonçalves e de Elenice 
Santos Costa Gonçalves. A pretendente: KAREN ARAUJO NEVES, profi ssão: aux.
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/04/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Ferreira Neves e 
de Nadia Araujo Santos.

O pretendente: ANDERSON LIMA DE JESUS, profi ssão: aux.limpeza, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/01/1998, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jeremias Rodrigues de Jesus e de Mirian 
Severina de Lima. A pretendente: REJANE DOS SANTOS PEREIRA, profi ssão: aux.
limpeza, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 15/05/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Normando dos Santos Pereira e de 
Cristiane Maria dos Santos.

O pretendente: JEFFREY VIEIRA, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/04/1997, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ronald Vieira e de Simone Aparecida Donizete Vieira. A 
pretendente: MARIE ANNE PRISCO DA SILVA, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/01/2000, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Eder Antunes da Silva e de Debora Prisco da Silva.

O pretendente: GERVANDI PAES LANDIM, profi ssão: torneiro mecânico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 01/06/1951, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gervasio Paes Landim e de 
Maria de Brito Landim. A pretendente: MARICELIA DO NASCIMENTO TEIXEIRA, 
profi ssão: ajudante de cozinha, estado civil: divorciada, naturalidade: Rio Tinto, PB, 
data-nascimento: 01/06/1951, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Euclides Teixeira e de Marluce do Nascimento.

O pretendente: FÁBIO LOPES DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Lopes da Silva e de Ildete Ribeiro Lopes da Silva. 
A pretendente: VIVIANE DA SILVA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1988, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Waldomiro Alberto dos Santos e de Neuraci da Silva Santos.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS CELESTINO, profi ssão: cobrador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/02/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Elias Mamede Celestino e de Flausina dos 
Santos Celestino. A pretendente: JOSIE BATISTA SOUZA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/07/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Silva de Souza e de Ana Rosa 
Batista Ramos dos Santos Souza.

O pretendente: ERCILIO MARQUES DA SILVA, profi ssão: funcionário público estadual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/11/1962, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Marques da Silva e de 
Raquel de Oliveira Silva. A pretendente: ELIZABETE RODRIGUES ROSA, profi ssão: 
confeiteira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/09/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Darcy Rodrigues Rosa.

O pretendente: ANDRE ALVES BISPO, profi ssão: auxiliar de manutenção predial, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/08/1983, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Aprigio Bispo da Silva e de Maria 
Enedina Alves. A pretendente: MARCELA DE LIMA, profi ssão: salgadeira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Padre Paraíso, MG, data-nascimento: 22/04/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Maria Jasmine de Lima.

O pretendente: CLAUDINEI AGRIPINO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 03/02/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Agripino dos Santos e de Odete 
de Jesus dos Santos. A pretendente: SARA MARGARETE DE ALMEIDA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Itapebi, BA, data-nascimento: 28/05/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Elizete de Almeida.

O pretendente: ALAN SANTOS DE JESUS, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Barra do Rocha, BA, data-nascimento: 23/04/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Ananias Santos de Jesus e de Edelzita Ribeiro Santos. A 
pretendente: WEDNA VALENTIM DE LEMOS SANTOS, profi ssão: analista fi nanceiro, 
estado civil: solteira, naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 22/11/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilton dos Santos Pereira e de Rosy 
Mary Valentim de Lemos Santos.

O pretendente: UBIRAJARA BISPO DE SOUZA CARDOZO, profi ssão: militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/09/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ivan Lourival Cardozo e de Iara Bispo de Souza 
Cardozo. A pretendente: THAIS DE ALMEIDA RAMOS, profi ssão: contadora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/1991, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adelson Ramos da Silva e de Zilma Pereira de 
Almeida Silva.

O pretendente: TIAGO DA SILVA RAMOS, profi ssão: orientador social, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio José Ramos e de Elzaphan da Silva 
Ramos. A pretendente: CHRISTELLE LINDA LACYEM, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Penja-Camarões, data-nascimento: 09/06/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Nzohim Andre e de Koumassong Françoise.

O pretendente: CHRISTOPHER CHUKWUEMEKA EZECHUKWU, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteiro, naturalidade: Ibadan, Nigéria, data-nascimento: 
25/04/1965, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nwaejiaka Christopher 
Ezechukwu e de Augustina Ezechukwu. A pretendente: MARILUCIA MARIA DE 
OLIVEIRA, profi ssão: segurança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 17/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José 
Gomes de Oliveira e de Julia Maria de Oliveira.

O pretendente: RICARDO ALEXANDRE MATIAS, profi ssão: copeiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/05/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marta Genoveva Matias. A pretendente: 
JENIFFER MARTINS DA ROCHA, profi ssão: manicure, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1995, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Denise Martins da Rocha.

O pretendente: ROBERTO DE SOUZA MUNHOZ, profi ssão: eletricista de autos, estado 
civil: viúvo, naturalidade: nesta Capital, Jardim Paulista, SP, data-nascimento: 15/02/1965, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Munhoz Fernandes e de Eleonora 
de Souza Munhoz. A pretendente: ERIKA CATTAN, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Roberto Cattan e de Marlene de Jesus Lima.

O pretendente: VALTER BIACCI DE ABREU, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valter de Abreu e de Simone Biacci. A pretendente: 
TAIS OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: atendemte de SAC, estado civil: divorciada, 
naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 30/04/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Adão José da Silva e de Dulcilene Alves de Oliveira.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE DHEIN, profi ssão: limpador de vidros, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Palmas, PR, data-nascimento: 19/10/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Celia Dhein. A pretendente: MARIA DA 
CONCEIÇÃO ANDRADE NOGUEIRA, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: 
divorciada, naturalidade: nesta Capital, São Miguel Paulista, SP, data-nascimento: 
07/04/1962, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Lúcia Coelho de Andrade.

O pretendente: RAIMUNDO MILER BORGES SOARES, profi ssão: encarregado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Graça Aranha, MA, data-nascimento: 14/07/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Soares da Costa e de Rita 
Borges Soares. A pretendente: CHRISTIANE CANJIRANA DA ANUNCIAÇÃO, 
profi ssão: operadora de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 23/01/1979, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
João Roberto da Anunciação e de Nair Canjirana da Anunciação.

O pretendente: ARY ALBINO DA SILVA, profi ssão: marmorista/aposentado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/04/1956, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Arlindo Albino da Silva e de Odete Aparecida 
da Silva. A pretendente: JOELMA GOMES BARBOSA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Limoeiro, PE, data-nascimento: 04/01/1966, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Gomes Barbosa Irmão e de Maria 
da Silva Barbosa.

O pretendente: ANDREY LOUVATTO, profi ssão: líder, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/01/1988, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Dejair Louvatto e de Cleonice Lovato Louvatto. A pretendente: ROSELANE 
BEZERRA CAMARA, profi ssão: servidora pública estadual, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/08/1975, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Olival Barreto Camara e de Iracema Elita Bezerra Camara.

O pretendente: MATHEUS VINICIUS FARIAS, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/10/1998, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cinthya Pereira de Matos Farias. A pretendente: RAFAELA 
ALVES DA SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 02/09/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Ednaldo Alves da Silva e de Andréa Cristina da Silva.

O pretendente: DANIEL DOS REIS SANTOS, profi ssão: frentista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Buíque, PE, data-nascimento: 11/06/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Damião dos Reis Silva e de Maria Anunciada dos Reis Santos. 
A pretendente: RUTE MEDEIROS PEREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/02/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel da Silva Pereira e de Maria Rita Medeiros Pereira.

O pretendente: FELIPE DA SILVA, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/02/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Clesdo da Silva e de Jaqueline Regina Silva. A 
pretendente: JAQUELINE PELARIN SILVA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Francisco da Silva e de Meire Pelarin da Silva.

O pretendente: KLEBERSON CLAUDIO DA SILVA, profi ssão: servidor público 
municipal, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
14/02/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Bartolomeu Severino 
da Silva e de Maria Lucia Claudio da Silva. A pretendente: MARIA LUCIA DE SOUSA, 
profi ssão: supervisora administrativa, estado civil: divorciada, naturalidade: Oeiras, 
PI, data-nascimento: 06/03/1973, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Joaquim Rodrigues de Sousa e de Maria Zelia Rodrigues de Sousa.

O pretendente: ANTONIO GENUINO DOS SANTOS NETO, profi ssão: operador de 
telemarketing, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
20/08/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Genuino dos 
Santos Filho e de Cristiane Maria Leite da Cunha Santos. A pretendente: KAROLINA 
THEREZA RAMALHO CANDIDO, profi ssão: operadora de call center, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/01/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Franklin Ribeiro Candido e de Maria D'Ajuda 
Ramalho de Souza.

O pretendente: DIEGO INÁCIO DA CONCEIÇÃO FREITAS, profi ssão: promotor de 
vendas especializa, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
09/03/1988, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Freitas e de 
Maria Aparecida da Conceição Freitas. A pretendente: RENATA LUZIA DA SILVA, 
profi ssão: manicure, estado civil: solteira, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 
19/02/1991, residente e domiciliada em Arujá, SP, fi lha de José Alfredo da Silva e de 
Leone dos Santos Silva.

O pretendente: JEAN CARLOS DE SOUZA, profi ssão: gasista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Bandeirantes, PR, data-nascimento: 30/12/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Vital Clemente de Souza e de Clarice Santa Pacheco de 
Souza. A pretendente: KAMILA ELIAS, profi ssão: estudante de odontologia, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/02/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio Elias e de Maria de Fatima Siqueira 
Elias.

O pretendente: FELIPE REIS DOS SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/12/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Leonido dos Santos e de Rosana Reis Santana. A pretendente: 
ROSANA DA SILVA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Rosalvo Anacleto da Silva e de Veralucia Maria da Silva.

O pretendente: EDUARDO JOSÉ DOS SANTOS, profi ssão: analista de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 26/01/1992, 
residente e domiciliado em Guarulhos, SP, fi lho de Almir José dos Santos e de 
Rosangela de Fatima Nunes dos Santos. A pretendente: LARYSSA SANTOS LIMA, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 27/12/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Augustinho de Lima e de Jeane Rodrigues Santos de Oliveira.

O pretendente: TIAGO CESAR DA SILVA, profi ssão: metalurgico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Patrocínio, MG, data-nascimento: 15/05/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Blair da Silva Rocha e de Maria Geralda da Silva. A pretendente: 
KELLY RODRIGUES CAMPOS, profi ssão: relações públicas, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Osvaldo Ferreira Campos e de Maria Rodrigues Campos.

O pretendente: ALEXANDRE PEDRO DA SILVA, profi ssão: aux. de enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 09/08/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pedro da Silva e de Gislaine 
Regina da Silva. A pretendente: JAQUELINE PEREIRA DE LIMA, profi ssão: bancária, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/07/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Espedito Pereira de Lima e de Maria 
Braz de Lima.

O pretendente: DOUGLAS WILLIAM NONATO TEIXEIRA, profi ssão: cabeleireiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/02/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Lucio Tomé Teixeira e de Zuleide 
Maria Nonato Teixeira. A pretendente: ELIZANE BARROS LIMA, profi ssão: prendas 
domésticas, estado civil: divorciada, naturalidade: Caxias, MA, data-nascimento: 
18/05/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Inacio Fonseca Barros 
e de Marinete Barros Lima.

O pretendente: HENRIQUE DUARTE DE FARIAS SILVA, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 05/08/1993, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Mario Duarte da Silva e de Wilma 
Maria Farias da Silva. A pretendente: RENATA DOREA DA SILVA COIADO, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
08/04/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alvaro Silva Coiado e de 
Suzane Cristine Dorea da Silva Coiado.

O pretendente: JOSIMAR SANTANA PEREIRA RIBEIRO, profi ssão: contador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/04/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Josinaldo Araujo Ribeiro e de Enedite Santana 
Pereira Ribeiro. A pretendente: RENATA DE SOUZA GOMES, profi ssão: contadora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Viçosa, MG, data-nascimento: 07/12/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Souza Gomes e de Clarinda 
Maria Gomes.

O pretendente: FERNANDO FIALHO DOS SANTOS, profi ssão: pintor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilha Soilteira, SP, data-nascimento: 19/09/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Gualberto dos Santos e de Edevaldina 
Fialho dos Santos. A pretendente: MARIA DOS SANTOS SOUSA, profi ssão: doméstica, 
estado civil: solteira, naturalidade: Piracuruca, PI, data-nascimento: 01/11/1974, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Alves de Sousa e de Ziza 
Maria dos Santos Sousa.

O pretendente: GUILHERME GOMES BIAGI, profi ssão: auxilair administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1993, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pierre Biagi e de Marcia Gomes 
Biagi. A pretendente: JAQUELINE DE LIMA, profi ssão: auxilair admnistrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 25/12/1989, residente e 
domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Jose Carlos de Lima e de Rosangela de Almeida 
Lima.

O pretendente: IFTÁ-EL POLICARPO DA SILVA, profi ssão: impressor ofset, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1989, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Policarpo da Silva e de Juliane Custodio 
Martins da Silva. A pretendente: NATÁLIA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/08/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ednaldo Ferreira da Silva e de Lucia 
Vieira da Silva.

O pretendente: KAIQUE FERNANDES DA CRUZ, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/02/1998, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adilton Carlos da Cruz e de Paulina Aparecida 
Fernandes. A pretendente: BEATRIZ BORGES DOS SANTOS SOUSA, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/07/2001, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Fabio dos 
Santos Sousa e de Katia de Jesus Borges de Lima Sousa.

O pretendente: TIAGO ROSA FERREIRA, profi ssão: chapeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Salvador, BA, data-nascimento: 01/11/1992, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Valter Costa Ferreira e de Maria Francisca Rosa. A pretendente: 
PÂMELA TAIANE BARBOSA DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 05/04/1991, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Batista do Nascimento e de Rosidete 
Barbosa do Nascimento.

O pretendente: ALLAN DOS SANTOS LANDIM, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/08/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose de Sousa Landim e de Vera Antunes dos 
Santos. A pretendente: ADRIANA GOMES DOS SANTOS, profi ssão: promotora de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira dos Santos e de 
Antonia Gomes dos Santos.

O pretendente: ABRAÃO DE MELO LIRA, profi ssão: auxiliar administrativo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Capitão de Campos, PI, data-nascimento: 09/02/1974, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Martins de Lira e de 
Francisca Gonçalves de Lira. A pretendente: MARIA DO CARMO CARUZO SANTOS, 
profi ssão: autônoma, estado civil: viúva, naturalidade: Muzambinho, MG, data-
nascimento: 12/09/1964, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Miguel 
Caruzo e de Maria Aparecida Caruzo.

O pretendente: CELSO RICARDO SOARES FIGUEIREDO, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Alves Figueiredo e de 
Nilva Soares Figueiredo. A pretendente: MÔNICA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Cedro, PE, data-nascimento: 13/10/1975, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Francisco de Oliveira e de 
Francisca Ferreira Santos Oliveira.

O pretendente: MARCOS LEANDRO MENDES, profi ssão: engenheiro de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/11/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Anisio Lopes Mendes e de 
Cláudia Maria Lopes Mendes. A pretendente: MARIANA PEREIRA DE SOUZA, 
profi ssão: empreendedora, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/06/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudenice 
Pereira de Souza.

O pretendente: PAULO ANTONIO DE SOUSA, profi ssão: balconista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Valença do Piauí, PI, data-nascimento: 01/07/1965, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Sousa e de Antonia Anália 
de Sousa. A pretendente: DIONE DA SILVA ROSARIO, profi ssão: ajudante de cozinha, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Olindina, BA, data-nascimento: 01/04/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Raimundo Nunes do Rosario e de 
Maria Anete da Silva Rosario.

O convivente: LEANDRO PINTO SANTANA, profi ssão: professor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 06/05/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joel Pacheco Santana e de Maria do Socorro 
Pinto Santana. A convivente: IZOLINA MARGARIDA DE SOUZA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mogi das Cruzes, SP, data-nascimento: 01/04/1971, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Vicente de Souza Filho e de 
Anna Raymunda de Souza. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS APARECIDO ELEUTÉRIO FRAZÃO, de nacionalidade 
brasileira, profissão vigilante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (04/01/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho 
de Augusto Floriano Frazão e de Geni Eleutério Frazão. A pretendente: SANDRA 
REGINA DE FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (15/06/1978), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Laura Luiza de França.

O pretendente: GASPAR ISSAMU LEAL VIEIRA DA ROCHA ABE, de nacionali-
dade brasileira, profissão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em 
São Paulo - SP, no dia (13/02/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filho de Paulo Kazuaki Abe e de Maria Antonieta Leal Vieira da 
Rocha Abe. A pretendente: AMANDA ANDRADE CAPUCHINHO, de nacionalidade 
brasileira, profissão professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia (06/11/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Valdenir Teixeira Capuchinho e de Maria Stela Andrade Capuchinho.

O pretendente: PEDRO ADIVINCULA RORIZ, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (23/11/1982), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Pedro Roriz 
Neto e de Aparecida Virginia da Costa Roriz. A pretendente: MARRIETY JANAINA 
POMPILIO LEITE, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/04/1986), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Marcos Antonio da Silva Leite e de Maria 
Lucia Pompilio Leite.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO MOREIRA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profissão montador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (25/04/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Nivea Moreira dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINE RODRIGUES DE SOUZA, 
de nacionalidade brasileira, profissão bancária, estado civil divorciada, nascida em 
São Paulo - SP, no dia (11/08/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Nelson Francisco de Souza e de Ana Benta Rodrigues de Souza.

O pretendente: JOSÉ CARLOS ARAUJO DE CERQUEIRA, de nacionalidade bra-
sileira, profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em Valente - BA, no dia 
(05/09/1967), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
José Carvalho de Cerqueira e de Maria Dailda Araujo de Cerqueira. A pretendente: 
LOLEIR PIRES ROCHA, de nacionalidade brasileira, profissão do lar, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (06/02/1957), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de João Pires Rocha e de Estelina Maria 
de Jesus.

O pretendente: MOHAMAD SAAD MAHMOUD, de nacionalidade brasileira, profissão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, 
no dia (26/08/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filho de Saad Mohamad Mahmoud e de Salua Charkie. A pretendente: SAMEHER 
MOHAMAD MAJZOUB, de nacionalidade brasileira, profissão estudante, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (03/08/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Mohamad Abdul Fattah Majzoub e de 
Salua Abdul Karim Ibrahim Majzoub.

O pretendente: AUGUSTO CANZIAN DA SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão jogador de futebol, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(29/04/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Luiz Alberto Brandão da Silva e de Cristina Canzian da Silva. A pretendente: RAIZA 
COUTINHO NONATO, de nacionalidade brasileira, profissão advogada, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (04/07/1988), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Jeferson Roberto Nonato da Silva e de 
Rosa Conceição Coutinho Pereira Silva.

O pretendente: RENATO PELLEGRINI COELHO DE ALMEIDA, de nacionalidade 
brasileira, profissão gerente de marketing, estado civil solteiro, nascido em São 
Paulo - SP, no dia (07/12/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, filho de Walter Coelho de Almeida e de Andréa Pellegrini Coelho de Almeida. 
A pretendente: RAFELA DIAS JÚLIO, de nacionalidade brasileira, profissão admi-
nistradora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (07/12/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Valter Júlio e de 
Aldaisa Alexandre Dias Julio.

O pretendente: RAUL MENDES BESERRA, de nacionalidade brasileira, profissão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (30/05/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Rodrigues 
Beserra e de Francisca Evanilde Mendes Patricio Beserra. A pretendente: ISIS 
DAYANA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (03/07/1990), residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Antonio de Oliveira e de Gisele 
Maria Barbosa Santos.

O pretendente: ERICK PANTALEÃO DE GODOY, de nacionalidade brasileira, 
profissão autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(12/03/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
João Aparecido Bueno de Godoy e de Cleide da Conceição Pantaleão de Godoy. 
A pretendente: ANDRESSA SILVA RUSSO, de nacionalidade brasileira, profissão 
instrumentadora cirúrgica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(26/06/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Dirceu Artur Russo e de Maria Zilda da Silva Russo.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: THAIO TOMASETTI, estado civil divorciado, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 17/07/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Flavio Tomasetti e de Sueli de Rosa 
Tomasetti. A pretendente: ANA CAROLINA DUARTE SPIAZZI, estado civil solteira, 
profissão publicitária, nascida em Porto Alegre - RS, no dia (17/09/1990), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Luiz Spiazzi Júnior 
e de Eunice Maria Duarte Spiazzi.

O pretendente: SALVADOR D'ORIA, estado civil divorciado, profissão aposentado, 
nascido em Iepê - SP, no dia 26/05/1954, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Luigi D' Oria e de Caterina Antonia Rossi D'Oria. A pretendente: 
ESSOCI MARTINS DA SILVA, estado civil divorciada, profissão aposentada, nascida 
em Santo Inacio - BA, no dia (10/11/1957), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Joaquim Antunes da Silva e de Maria Martins da Silva.

A pretendente: VINICIUS RODRIGUES VIANNA, estado civil solteiro, profissão corre-
tor de imóveis, nascida em Porto Alegre - RS (1º Oficio) no dia 10/05/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Guaraci Roque Vianna e 
de Iolanda Alair Rodrigues Vianna. A pretendente: ROBERTA D'ELIA BRIGANTE, 
estado civil divorciada, profissão funcionária pública federal, nascida nesta Capital, 
Indianópolis - SP, no dia (02/12/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Romualdo Tadeu Brigante e de Regina D'Elia Brigante.

O pretendente: MATEUS TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão cirur-
gião dentista, nascido em Guaíra - SP, no dia 19/09/1988, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osvaldo Martins da Silva e de Maria 
José Teixeira da Silva. A pretendente: KARLA FERNANDES ROMERO, estado civil 
divorciada, profissão fisioterapeuta, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(21/01/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Luiz Roberto Romero e de Rosangela de Lima Fernandes Romero.

O pretendente: PEDRO WELLINGTON MEZA GOMES, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido em Presidente Prudente - SP, no dia 02/12/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Gomes Nascimento 
e de Neusa Meza Gomes. A pretendente: ELISABETE XAVIER, estado civil sol-
teira, profissão assistente social, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(24/03/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de 
Etelvino Xavier e de Jacy Gonçalves Xavier.
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Os ladrões de dinheiro 
no processo de compra 

das empresas

Desafi os quando 

quando executados de 

maneira correta, trazem 

vantagem competitiva.

Da compra ao pagamento 
ou, em inglês, “Purcha-
se to pay” (P2P), esta-

mos falando de uma atividade 
com alto volume de transações, 
o que permite ser facilmente 
aprimorada com técnicas de 
mineração de dados. Mas, para 
conseguir retornos substan-
ciais, seja em prazo, economia, 
segurança ou compliance, 
as operações do cenário de 
Compras ao Pagamento devem 
funcionar corretamente. 

E, as novas tecnologias 
que chegam ao mercado 
conseguem trazer uma real 
visibilidade de ponta a ponta, 
identifi cando as causas raízes 
dos problemas. Para atingir 
um aproveitamento correto 
deste processo, existem alguns 
desafi os que possivelmente 
são enfrentados nos projetos 
de melhorias. 

Quando executados de ma-
neira correta, trazem uma 
ampla vantagem competitiva 
às empresas, o que signifi ca, 
seguramente, uma redução 
de aproximadamente 40% do 
volume de trabalho manual e 
de 38% do tempo de execução 
de um processo de compra. 
Isso signifi ca uma economia 
de milhares de dólares às 
empresas. 

Para obter esses resulta-
dos, os desafi os normalmente 
enfrentados e que devem ser 
sanados são: 

1. Retrabalho nas requi-

sições de compras: essa 
atividade geralmente é feita 
por uma pessoa da área de-
mandante, que não necessaria-
mente possui o conhecimento 
específi co para executar essa 
tarefa. Em casos mais brandos, 
os retrabalhos atingem entre 
8% e 10% e, em mais severos, 
acima de 70% das requisições. 

2. Atraso na aprovação 

dos pedidos de compras e 

retrabalho, mesmo após a 

alçada de aprovação: após 
todo o processo de cotação, é 
gerado o pedido de compras, 
no qual os valores são detalha-
dos, os impostos informados, 
o fornecedor é elencado e o 
pedido vai para o processo 
de aprovação. Nesse ponto, 

é possível identifi car os pro-
cessos mais demorados, as 
alçadas mais complexas e os 
gestores com maior demanda 
e que forneceram base para 
o nivelamento da alçada de 
compras. 

Também é possível iden-
tificar, em muitos clientes, 
inúmeros casos que, mesmo 
após o processo ter passado 
por todas as alçadas de aprova-
ção, o pedido sofre alterações, 
gerando a necessidade de um 
novo processo de aprovação. 

3. Divergências entre o 

pedido e a fatura: durante a 
investigação de falhas por meio 
do uso de novas tecnologias 
de ponta, identifi camos que 
existem muitas divergências 
entre o pedido de compras e a 
fatura. Os principais problemas 
geralmente são causados por 
impostos e desmembramentos 
de itens. 

4. Pagamentos em atraso 

por demora nas aprovações 

de pagamento: após a entrada 
da fatura, são geradas as parti-
das a serem pagas em sistemas, 
que devem ser aprovadas de 
acordo com as alçadas defi ni-
das. O emprego de tecnologia 
identifi ca inúmeros problemas 
relacionados a esse tema. Em 
casos brandos, as demoras são 
de poucos dias e, em casos mais 
severos, chegam a semanas. 

Diminuir o Lead Time inter-
no do processo de compras, 
evitando que a área responsá-
vel tenha que trabalhar com um 
prazo maior do que realmente 
é necessário para comprar, o 
que torna o processo instá-
vel, acarretando um custo de 
estoque maior por uma falha 
no processo.

Assim como obter a previ-
sibilidade adequada do seu 
fl uxo de caixa, poupando que 
os problemas nas edições dos 
pedidos e demora na entrada 
das faturas impacte diretamen-
te a previsibilidade do fl uxo de 
caixa da empresa, são medidas 
que, se ajustadas, trazem uma 
economia jamais imaginada às 
corporações. 

(*) - É líder da área de Process 
Intelligence do gA, companhia global 
de tecnologia que utiliza plataformas 
digitais e serviços de transformação 

para capacitar empresas (www.
grupoassa.com). 

Fernando Motta (*)

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
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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: JEFFERSON BORGES SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de manitenção em celular, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Pedro de Andrade Silva e de 
Irai Lemos Borges. A pretendente: BRUNA FERREIRA RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de comercio, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/02/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Jonas Carneiro Ramos e de 
Marcela Ferreira dos Santos.

O pretendente: RAFAEL MAGALHÃES QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Santo Estevão, BA, no dia (24/05/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Souza Queiroz e de Ana Regina Magalhães 
Queiroz. A pretendente: DAIANE NAIARA DA LUZ SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/11/1986), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Antonio da Silva e de Durvalina Pereira da Luz.

O pretendente: DANIEL DE SOUZA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de forno, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/01/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemar Ferreira Neto e de Anizia Alves de Souza 
Ferreira. A pretendente: PATRÍCIA MARIA DE SOUZA DA SILVA, estado civil soltei-
ra, profi ssão do lar, nascida em Santa Cruz do Capibaribe, PE, no dia (14/03/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino José da Silva 
e de Izabel de Souza Bonfi m.

O pretendente: JOSÉ CAETANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Várzea Alegre, CE, no dia (22/09/1963), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Caetano da Silva e de Francisca Julião da Silva. A 
pretendente: ROSIANE GOMES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agricultora, 
nascida em Várzea Alegre, CE, no dia (01/04/1975), residente e domiciliada em Varzea 
Alegre, CE, fi lha de Francisco Gomes da Silva e de Maria Gomes da Silva.

O pretendente: EDUARDO MAZUCHI SILVA BERTOLINI, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/06/1984), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tadeu de Jesus Silva e de Vanda Mazuchi 
de Lima Silva. A pretendente: GISELENE FELIX DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/05/1985), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Cicero da Silva e de Maria Felix da Silva.

O pretendente: JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1981), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Antonio de Oliveira e de Francisca Maria da Conceição de Oliveira. 
A pretendente: MARIELLE DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão autonoma, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/11/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Estevam da Silva e de Maria Lucineide dos Santos Silva.

O pretendente: ROSALVES GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascido em Marechal Cândido Rondon, PR, no dia (18/07/1972), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gonçalves Ferreira 
e de Maria Ferreira. A pretendente: CLAUDIA FERNANDES DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/01/1974), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eufrodisio Fernandes de Lima e de 
Maria Dolores de Lima.

O pretendente: RAIMUNDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Lago da Pedra, MA, no dia (21/09/1975), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lourdes dos Santos. A pretendente: RAIMUNDA 
MENDES SANTANA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Bacabal, MA, no 
dia (26/08/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Santana e de Francisca Mendes Santana.

O pretendente: WILLIAM PASSOS GOMES, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/10/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Orlando Abade Gomes e de Adenoza Jeovanda dos Passos. 
A pretendente: BRUNA MENEZES DE MENDONÇA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (01/11/1985), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rildo Lopes de Mendonça e de Nilza 
Menezes de Mendonça.

O pretendente: ALLAN FERNEDA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, nasci-
do em São Paulo, SP, no dia (19/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Ferneda e de Neuza Ferneda. A pretendente: DÉBORA 
RAMIRO MIGUEL, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (15/10/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo 
Miguel e de Olga Ramiro Miguel.

O pretendente: MIGUEL FABIANO BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/08/1966), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Silvestre Fabiano Barboza e de Alcina de Oliveira Barboza. A 
pretendente: GILCILENE GOMES ROCHA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Domingos Gomes da Rocha e de Maria da Guia.

O pretendente: LEANDRO FRANCISCO VIEIRA AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico em telecomunicação, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/12/1991), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Waldemar Francisco de Aguiar e de 
Rosa Amelia Vieira Aguiar. A pretendente: KATHLEEN PAMPLONA ALMEIDA, estado 
civil solteira, profi ssão repositora de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz Tome de Almeida 
e de Grace Kelly Pamplona.

O pretendente: RAFAEL SILVA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1990), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dourival Bezerra de Souza e de Izaldir 
da Conceição Silva de Souza. A pretendente: LILIANE MARIA DA PAZ, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de engenharia, nascida em Taquarana, Taquarana, AL, no 
dia (16/06/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
da Paz e de Maria de Lima da Paz.

O pretendente: MARCELO PACHECO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/06/1972), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Norival Gonçalves e de Maria Ortegal Pacheco 
Gonçalves. O pretendente: JOSÉ LUIZ VITA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de 
ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/07/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Januaria Vita e de Maria Aparecida Vita.

O pretendente: WALKER GAMA BARRETO, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (18/08/1987), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Wilson Ferreira Barreto e de Neuza de Almeida Gama Barreto. A 
pretendente: AMANDA MIRANDA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1995), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Joseilton José da Silva e de Maria da Luz Costa Miranda.

O pretendente: GIAN CARLO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de tv a cabo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/12/1997), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Rodrigues da Silva e de Maria Lucia 
Pereira da Silva. A pretendente: MICHELLY LARISSA ARAUJO DA CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Suzano, SP, no 
dia (06/05/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Antonio da Conceição e de Keila Carla Araujo da Conceição.

O pretendente: HUSSAN HENRIQUE DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/08/1985), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nilson de Oliveira e de Maurina Maria Severiano. A pretendente: 
ALINE CRISTINA DE SOUSA NORBERTO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
tele atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/05/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton Norberto e de Emilia da Conceição de Sousa.

O pretendente: WILSON DE LIRA RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
revisão, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gelcione da Silva Ramos e de Doralice Messias de Lira. 
A pretendente: CAMILA GOMES BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/1995), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Gomes Barbosa e de Roseli Aranda Barbosa.

O pretendente: LAYON MACHADO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/10/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio Rodrigues da Silva e de Zilda da Silva Ma-
chado. A pretendente: SANDRA MARIA DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
copeira, nascida em Suzano, SP, no dia (25/11/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Araujo de Souza e de Remorilda Maria de Souza.

O pretendente: DAVID LOPES SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão supervisor de 
departamento, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/11/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Norberto Oliveira Santos e de Débora Lopes Vieira. 
A pretendente: KARINY DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/12/1996), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Vicente de Paulo Nascimento da Silva e de Marlete do Nascimento Santos.

O pretendente: FÁBIO ARAÚJO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/03/1974), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Nicolau Garcia de Andrade e de Almerinda Perminia Araújo de 
Andrade. A pretendente: LUZINEIDE DE JESUS ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Jequié, BA, no dia (11/12/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionisio Mendes Araujo e de Laurentina de Jesus.

O pretendente: CICERO REINALDO DE ANANIAS, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, 
nascido em Parnaiba, PI, no dia (28/07/1972), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cicero Paulo de Ananias e de Rita Batista Reinaldo. A pretendente: 
MAURA DOS SANTOS VERAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Luis 
Correia, PI, no dia (18/12/1977), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de José Roque dos Santos e de Zilda Veras dos Santos.

O pretendente: TIAGO COUTINHO SILVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão consultor 
de vendas, nascido em Floresta Azul, BA, no dia (02/05/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Nunes Silveira e de Maria José Santos Coutinho. A 
pretendente: DAIANE SANTOS RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
tele atendimento, nascida em Ubaitaba, BA, no dia (11/09/1996), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Damião Moraes Ribeiro e de Vanuza Alves Santos.

O pretendente: HUMBERTO OLIVEIRA FACCHINI, estado civil solteiro, profi ssão su-
pervisor, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/06/1992), residente e domiciliado em 
Diadema, SP, fi lho de Marcio Fernando Facchini e de Rosana Aparecida de Oliveira 
Facchini. A pretendente: DANIELA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista senior de solftware, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/10/1992), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlos dos 
Santos e de Maria Dorotilde Teles da Silva.

O pretendente: MISAEL DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1979), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Moacir da Silva e de Maria do Carmo da Silva. A pretendente: 
THAYANE DORES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (01/02/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Carlos Roberto dos Santos e de Erenice Dores Santos.

O pretendente: PAULO CESAR DIAS MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão ban-
cario, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Martins de Carvalho e de Marli Dias Martins. 
A pretendente: ROSIANE OLIVEIRA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão ca-
beleireira, nascida em Crisópolis, BA, no dia (12/01/1988), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Milton Ferreira de Jesus e de Valdilene 
Oliveira de Jesus.

O pretendente: SILVINO SOUSA GOMES, estado civil divorciado, profi ssão autono-
mo, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/08/1961), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sousa Gomes e de Alice de Jesus Gomes. 
A pretendente: MARLENE GOMES DE FARIA, estado civil divorciada, profi ssão au-
tonoma, nascida em Faxinal, PR, no dia (26/09/1962), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Levi Gomes de Faria e de Joselina Antunes de Faria.

O pretendente: LUCIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
coletor, nascido em Santo Estavão, BA, no dia (06/05/1991), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Conceição de Oliveira. A pretendente: 
SIMONE TAVARES RAMOS, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de produção, 
nascida em Buíque, PE, no dia (06/09/1983), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Moreira Ramos e de Luzinete Tavares Ramos.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES PEÇANHA, estado civil solteiro, profi ssão au-
xiliar tecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Rogerio Guedes Peçanha e de Patricia 
Rodrigues Peçanha. A pretendente: RHAIRA CHRISTINA SILVANO FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminstrativo, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/06/2001), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliude 
Gomes Ferreira e de Isis Regina Silvano dos Santos.

O pretendente: LEANDRO MAXIMIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Antonio Evangelista da Silva e de Carmen 
Silvia Maximiano Campos. A pretendente: GIZANE PEREIRA DE OLIVEIRA ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão analista de cobrança, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(05/07/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josivan 
Manoel Alves e de Marcia Pereira de Oliveira.

O pretendente: MANOEL FRANCISCO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Miriápolis, SP, no dia (15/09/1959), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Francisco da Silva e de Maria Antonia 
da Silva. A pretendente: CLEUSA FERREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de recepção, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/11/1967), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alberto Alves de Souza e 
de Idalina Ferreira de Souza.

O pretendente: LEVI FONSECA LEITÃO NETO, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante de pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/07/1987), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lidia Fonseca Leitão. A pretendente: 
EMILIA CARMO MELO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria do Carmo Melo.

O pretendente: DIEGO ANIBAL ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Luiz da Silva e de Marlene Domingos Araujo. 
A pretendente: MARTA NORONHA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (01/08/1977), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tarcizo Alves Fernandes e de 
Terezinha de Fatima Noronha Fernandes.

O pretendente: JOSÉ PIO DA SILVA NETO, estado civil divorciado, profi ssão soldador, 
nascido em Ituêta, MG, no dia (08/02/1961), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Pio Filho e de Ilda do Rosario Pio. A pretendente: GISLÉIA 
SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São 
Caetano do Sul, SP, no dia (16/12/1966), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Geraldino Ramos de Oliveira e de Maria Célia Silva de Oliveira.

O pretendente: ODIRLEI LUCAS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/01/1978), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Antonio Lucas dos Santos 
e de Ana Aparecida Bezerra. A pretendente: REBECA DAS NEVES MARCELINO, 
estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Guarulhos, SP, no dia 
(06/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria 
Regina das Neves Marcelino.

O pretendente: JONAS FERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/11/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Fernandes da Silva e de Ines Aparecida da 
Silva. A pretendente: VIVIANE JESUS DE SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Porto Seguro, BA, no dia (26/01/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilmar Borges de Souza e de 
Adelaide Maria de Jesus.

O pretendente: VAGNER DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/03/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Licia Maria de Souza Castro. A pretendente: MARIA CILENE 
PATRÍCIO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Ibiara, 
PB, no dia (11/01/1969), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de José Antonio da Silva e de Alzira Patrício da Silva.

O pretendente: ROBSON REIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão meta-
lurgico, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/09/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Luiz dos Santos Irmão e de Celêne Geraldina 
dos Reis. A pretendente: SABRINA SOARES DE CARVALHO, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Itaquaquecetuba, SP, no dia (04/04/1998), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Andreia Soares de Carvalho.

O pretendente: GENILDO AUGUSTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em Pesqueira, PE, no dia (06/03/1971), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Augusto da Silva e de Dulce Pereira da 
Silva. A pretendente: DENISE MIRANDA DE BRITO, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/05/1977), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio de Souza Brito e de Ana 
Florencio Miranda de Souza Brito.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA DOS ANJOS, estado civil divorciado, profi ssão 
vigilante, nascido em Maceio, AL, no dia (14/03/1960), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vitoria Ferreira dos Anjos. A pretendente: VANESSA 
DE FÁTIMA GREGÓRIO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (04/05/1981), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito Jacinto Gregório e de Nilza Alves Gregório.

O pretendente: KAIQUE CAINAN JESUS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
padeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1999), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Jesus dos Santos e de Gislene da 
Costa Santos. A pretendente: SUELLEN THAYS DA SILVA CAJAIBA FARIAS, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/04/2003), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adailton Cajaiba Farias 
e de Cristiane da Silva Cajaiba Farias.

O pretendente: HENRIQUE PASCOAL CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
de automação, nascido em São Paulo, SP, no dia (19/02/1992), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Seth Vicente Cruz Sobrinho e de Janilda 
Pascoal Cruz. A pretendente: LETICIA APARECIDA RAMOS, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/04/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Abinadabi Cavalcante Ramos e de 
Neusa Laranjeira Silva Cavalcante Ramos.

O pretendente: EDMILSON OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Araci, BA, no dia (25/04/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Anunciação da Silva e de Rivalda Jesus de 
Oliveira. A pretendente: MARIA JOSÉ AQUINO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão autonoma, nascida em Serrinha, BA, no dia (25/05/1992), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juvenal Rodrigues dos Santos e 
de Marcelina de Aquino.

O pretendente: JULIO CESAR SANTOS LIBANO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
repositor, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/05/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, SP, fi lho de Claudio Roberto Libano da Silva e de Cristiane Santos de 
Oliveira Silva. A pretendente: THAÍS NUNES DO NASCIMENTO, estado civil soltei-
ra, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/04/1993), 
residente e domiciliada neste distrito, neste distrito, SP, fi lha de Joselito Izidorio do 
Nascimento e de Marisete Nunes do Nascimento.

O pretendente: WAGNER LUCAS MIRANDA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão barbeiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1997), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valmir Palmeira dos Santos e de 
Iraci Barros de Miranda. A pretendente: JENNIFER KELLY DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/02/2001), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues de Souza e de 
Maria da Conceição Souza.

O pretendente: MARCELO SANTOS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Angelo de Souza e de Francisca 
Santos de Souza. A pretendente: ANDREIA SANTOS SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Crisopolis, BA, no dia (16/03/1987), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cascimiro Correia dos Santos e de 
Maria José de Souza Santos.

As provas da primeira edição 
do Prêmio Capes Talento Uni-
versitário ocorrem no próximo 
domingo (8) em 60 municípios 
de todo o país. Os portões se-
rão abertos às 13h e fechados 
às 14h (horário de Brasília), e 
as provas vão ter duração de 
quatro horas. 

Mais de 21 mil estudantes 
que ingressaram no ensino 
superior em 2019 e fi zeram 
o Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) em 2017 ou 2018 
concorrem aos mil prêmio de 
R$ 5 mil cada, num total de R$ 
5 milhões. Para a realização do 
exame, os candidatos devem 
apresentar documento de 
identifi cação original com foto 
e utilizar caneta esferográfi ca 
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Prêmio Capes Talento 
Universitário será no domingo

de tinta preta, fabricada em 
material transparente. 

Os lanches precisam estar 
em embalagens transparentes 
e serão vistoriados. Celulares 
e equipamentos eletrônicos 
devem estar desligados dentro 
da embalagem fornecida pelo 
aplicador. É proibido o uso 
de lápis, borrachas, relógios e 
calculadoras, entre outros.

“Com os resultados, serão 
gerados indicadores para di-
recionar futuras políticas pú-
blicas de ensino”, diz a Capes. 
O resultado será divulgado em 
fevereiro de 2020. Para conferir 
os locais de prova, basta acessar 
o site (www.talentouniversita-
rio.capes.gov.br) e clicar em 
“autenticação” (ABr).

Mais de 21 mil estudantes concorrem aos mil prêmio

 de R$ 5 mil cada.
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