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“Se vives de acordo 
com as leis da 
natureza, nunca 
serás pobre; se vives 
de acordo com as 
opiniões alheias, 
nunca serás rico”.
Sêneca (.../65 d.C.)
Escritor do Império Romano
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A economia brasileira 
consolidará o processo 
de retomada do cresci-

mento em 2020, com aumento 
de 2,5%, depois de expansão 
de 1,2% neste ano. A projeção 
foi divulgada ontem (17) pela 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI). O PIB será 
puxado pela expansão do PIB 
industrial. A estimativa é que 
o setor cresça 2,8%. A ativi-
dade econômica também será 
impulsionada pelo aumento 
dos investimentos em 6,5%.

Para este ano, a previsão é 
que o PIB industrial cresça 

Brasil: com retomada
do crescimento, economia 
deve crescer 2,5% em 2020

0,7% e os investimentos, 2,8%. 
A previsão para o consumo das 
famílias é de alta de 1,9%, em 
2019, e 2,2%, em 2020. Segun-
do o estudo, a aceleração na 
economia na segunda metade 
deste ano é sinal de que haverá 
crescimento mais sólido nos 
próximos 12 meses.

Os dados mais recentes in-
dicam aumento do consumo, 
em consequência da queda da 
taxa básica de juros, a Selic, e 
da paulatina recuperação do 
mercado de trabalho.

“A garantia de que esse cres-
cimento vai se materializar é a 

continuidade das mudanças na 
economia, que vai gerar melhor 
ambiente de negócios e mais 
segurança para as empresas 
investirem mais, contratarem 
mais”, disse o gerente execu-
tivo de Política Econômica da 
CNI, Flávio Castelo Branco. Já 
o  presidente da CNI, Robson 
Andrade, afi rmou que todas 
as políticas públicas ajudam 
na recuperação da economia. 
“A maior disponibilização de 
recursos para a sociedade, um 
programa de construção, tudo 
isso gera uma recuperação 
segura, mas lenta”. 

A aceleração na economia na segunda metade deste ano é sinal de que haverá

crescimento mais sólido nos próximos 12 meses.

A empresa aeroespacial ame-
ricana Boeing anunciou a sus-
pensão da produção do avião 
737 MAX, que foi impedido de 
voar em todo o mundo após 
dois acidentes fatais em pouco 
mais de quatro meses. Por meio 
de uma nota, a multinacional 
disse que a paralisação será 
temporária e entrará em vigor 
a partir de janeiro. Segundo a 
Boeing, não haverá demissões 
por conta da suspensão.

“O retorno em segurança 
do 737 MAX continua sendo 
nossa prioridade”, declarou a 
empresa, que em abril já havia 
reduzido a produção do mo-
delo em 19%, passando de 52 
para 42 aeronaves por mês. A 
suspensão parecia destinada a 
durar pouco, mas os 383 aviões 

já entregues pela Boeing não 
operam desde março, e não 
se sabe quando eles voltarão 
aos céus. A companhia aérea 
American Airlines acredita que 
não retomará seu uso antes de 
março de 2020.

As operações do 737 MAX 
foram suspensas após a queda 
de um jato da Ethiopian Airlines 
ter matado 157 pessoas perto 
de Adis Abeba, na Etiópia, em 
10 de março deste ano. Antes 
disso, no dia 29 de outubro de 
2018, um acidente parecido 
com a Lion Air já havia custado 
as vidas de 189 indivíduos na 
Indonésia. Há indícios de que os 
computadores de bordo fi zeram 
o sistema de segurança do avião 
forçar seu nariz para baixo logo 
após a decolagem (ANSA).

Aviões 737 MAX parados em pátio da Boeing em Seattle, nos EUA.

O prefeito de um vilarejo 
do centro da Itália está sendo 
investigado pelo Ministério 
Público por suspeita de rece-
ber propina de brasileiros para 
facilitar o reconhecimento da 
cidadania por direito de sangue 
(jus sanguinis). O inquérito 
tem como alvos 17 pessoas, 
incluindo Lino Nicola Gentile, 
governante de Castel del Giu-
dice, município de cerca de 300 
habitantes situado na região 
de Molise; e ex-dirigentes de 
Pratola Peligna, de 7,4 mil 
moradores, na vizinha Abruzzo.

A hipótese do MP de Isernia é 
de que os investigados tenham 
montado uma organização 
que recebia dinheiro e outros 
benefícios de brasileiros para 
certifi car a cidadania jus san-
guinis, mesmo na ausência da 
documentação prevista em 
lei. Segundo o inquérito, cada 

candidato pagava 300 euros às 
autoridades, além de cestas de 
Natal e caixas de vinho, enquan-
to intermediários recebiam até 
3 mil euros pelo serviço.

De acordo com dados do 
Ministério do Interior, os brasi-
leiros respondem por 85% dos 
pedidos de reconhecimento de 
cidadania jus sanguinis feitos 
em solo italiano em 2017: 7.014, 
de um total de 8.252 - os núme-
ros excluem os procedimentos 
feitos pela rede consular.

Para realizar o reconheci-
mento na Itália, é preciso fi xar 
residência no país durante a 
tramitação do requerimento, 
que pode levar alguns meses. 
Diversas investigações já leva-
ram até à revogação das cidada-
nias de centenas de brasileiros 
por corrupção e irregularidades 
na certifi cação da residência 
(ANSA).

Nove crianças morreram ou 
foram mutiladas por dia no 
Afeganistão nos nove primei-
ros meses deste ano, segundo 
dados da Unicef divulgados 
ontem (17), que apontam para 
um aumento de 11% do número 
de vítimas em relação a 2018. 
Entre janeiro e fi m de setem-
bro morreram 631 menores e 
fi caram feridos outros 1.830, 
informou essa organização, 
chamando a atenção para “a 
tragédia” de um país envolvido 
em confl itos há mais de quatro 
décadas.

O número de vítimas repre-
senta um crescimento de 11% 
face ao mesmo período do 
ano passado, de acordo com 
o segundo relatório especial 
dedicado ao tema, publicado 
em Cabul 12 anos depois do 

primeiro. “O ano 2018 foi de-
clarado como o pior para as 
crianças no Afeganistão, mas 
o número de crianças mortas e 
feridas entre junho e setembro 
já representa 94% do total de 
2018. É inaceitável”, denunciou 
o representante do Unicef no 
Afeganistão, Aboubacar Kam-
po, durante entrevista coletiva.

A responsabilidade pelo 
aumento de vítimas deve-se, 
por um lado, a um pico dos ata-
ques suicidas, e, por outro, aos 
confrontos frequentes entre 
militares pró-governamentais 
e os talibãs e outros grupos in-
surgentes que operam naquele 
país asiático. Numa década, 
entre 2009 e 2018, o confl ito 
armado no Afeganistão causou 
a morte de 6.500 crianças e dei-
xou 15 mil feridos (RTP/ABr).

A tragédia de um país envolvido em confl itos há mais

de quatro décadas.

A Anvisa aprovou ontem (17) 
um novo conjunto de regras que 
visa banir o uso e o consumo 
de gorduras trans até 2023. A 
nova norma será dividida em 3 
etapas. A primeira será a limi-
tação da gordura na produção 
industrial de óleos refi nados. O 
índice de gordura trans nessa 
categoria de produtos será de, 
no máximo, 2%. Essa etapa tem 
um prazo de 18 meses de adap-
tação, e deverá ser totalmente 
aplicada até 1º de julho de 2021.

A data também marca o início 
da segunda etapa, mais rigoro-
sa, que limita a 2% a presença 
de gorduras trans em todos os 
gêneros alimentícios. A medida 
deverá “ampliar a proteção à 
saúde, alcançando todos os 
produtos destinados à venda 
direta aos consumidores”. A 
restrição da segunda fase será 
aplicada até 1º de janeiro de 

Gordura trans é geralmente usada em frituras comercializadas 

em lanchonetes e restaurantes.

O Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) proferiu 110.965 
decisões ao longo de 2019. 
Ainda que o total seja  menor 
que as 124.975 decisões de 
2018, foi um resultado sufi-
ciente para a Corte atingir o 
menor estoque de processos 
à espera de julgamento dos 
últimos 20 anos. “Foi um ano 
difícil e os números compro-
vam isso”, disse ontem (17) o 
presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, que assumiu o 
cargo em 2018.

Uma das explicações para 
o menor número de decisões 
proferidas foi a ênfase nos jul-

“Nenhuma Corte constitucional do mundo julga tamanho 

número de processos”, afi rmou Toffoli.

Capital da Mediunidade 
A Comissão de Educação e Cul-

tura do Senado aprovou ontem (17) 
um projeto que confere ao municí-
pio de Pedro Leopoldo o título de 
‘Capital Nacional da Mediunidade’. 
A cidade foi a escolhida porque ali 
nasceu o médium Chico Xavier, 
em 1910. A última casa em que o 
médium viveu na cidade, antes de 
se mudar para Uberaba, foi trans-
formada em um memorial e recebe 
milhares de turistas anualmente.

EPA

Comune di Castel del Giudice

Mohammad Ismail/Reuters
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Para a confederação, as refor-
mas implementadas em 2019, 
sobretudo a da Previdência, têm 
contribuído para um ambiente 
mais propício ao aumento do 
investimento, da produção e 
do consumo. Entretanto, a 

entidade defende “maior ce-
leridade e ambição na agenda 
pró-competitividade, com forco 
na reforma tributária”. Outra 
indicação é que sejam feitas 
reformas adicionais para con-
ter o crescimento dos gastos 

públicos e promover equilíbrio 
fi scal duradouro. “Só a refor-
ma dos impostos federais já é 
uma grande vantagem. Uma 
reforma federal vai induzir 
os estados a irem no mesmo 
sentido”, afi rmou (ABr).

Anvisa aprova regras para banir o 
consumo de gorduras trans até 2023

sejáveis nos produtos fi nais. A 
gordura trans está associada 
ao aumento do colesterol ruim 
(LDL) e degradação do coles-
terol bom (HDL). Segundo a 
Anvisa, há provas concretas 
de que o consumo de gordura 
trans acima de 1% do valor 
energético total dos alimentos 
aumenta o risco de doenças 
cardiovasculares. 

A agência informou ainda 
que, em 2010, a média de 
consumo de gorduras trans 
pelos brasileiros em alimentos 
industrializados girava em tor-
no de 1,8% - valor considerado 
perigoso. Segundo a OMS, a 
gordura trans foi responsável 
por 11,5% das mortes por 
doenças coronárias no Brasil 
naquele ano, o equivalente a 
18.576 óbitos em decorrência 
do consumo excessivo do óleo 
(ABr).

2023 - período que marca o 
início da terceira fase e o ba-
nimento total do ingrediente 
para fi ns de consumo. 

Presente principalmente em 

produtos industrializados, a 
gordura trans - ou ácido graxo 
trans, na nomenclatura técni-
ca - é usada para para eliminar 
odores desagradáveis e inde-

Unicef: 9 crianças são 
mortas ou mutiladas 

por dia no Afeganistão

Boeing suspende produção 
do avião 737 MAX

Supremo proferiu
quase 111 mil

decisões em 2019

Itália investiga novo 
esquema de cidadania 

para brasileiros

gamentos colegiados, ou seja, 
pelas turmas e pelo plenário. 
Mais complexas, essas decisões 
exigem mais tempo e atenção 
dos ministros. Este ano, as 
decisões colegiadas somaram 
16.600 dos 110.965 processos 
julgados - um resultado 18% 
maior que as 14.508 decisões 
colegiadas registradas em se-
tembro de 2018.

“Nenhuma Corte constitu-
cional do mundo julga tama-
nho número de processos”, 
afi rmou Toffoli. Ele atribuiu à 
modernização administrativa, 
ao aprimoramento da gestão 
do acervo de processos e à 
ampliação do plenário virtual, 
entre outros fatores, a redução 
do número de processos em 
tramitação entre o fi m de 2018 
e dezembro de 2019: de 38.533 
para 30.662.

“Vamos continuar dando 
cabo deste acervo, que é imen-
so”, declarou o presidente do 
STF, destacando que o “avan-
ço no sentido da efi ciência” 
ocorreu apesar da redução do 
orçamento da Corte: 20% se 
comparado a 2009 (ABr).

Vista de 

Castel del 

Giudice, 

em Molise, 

centro da 

Itália.
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Uma coisa é 
fato, nascemos e 

morremos clientes
Todos nós nascemos 

e morremos clientes, 

desde a maternidade até 

o cemitério

E a verdade é que não 
existe um momento 
mais propício para con-

duzir a mensagem sobre res-
gatar os valores — nossos e os 
do outro. Em qualquer lugar do 
planeta, habitantes se tornam 
consumidores de produtos 
ou serviços com o objetivo de 
sobreviver, ter qualidade de 
vida ou de garantir a satisfação 
pessoal — e merecemos. 

Seja em Mountain View, na 
Califórnia, ou Padaria Katete, 
no Malawi, o país mais pobre 
do mundo. Somos clientes! Um 
conceito de milhares de anos 
jamais foi tão importante como 
agora. Foram séculos e séculos 
para as primeiras equipes de 
atendimento ao cliente nas-
cerem, durante a revolução 
industrial. Desde então, a 
conversa, o relacionamento e 
o atendimento ao consumidor 
acompanham a evolução dos 
meios de comunicação. 

A começar pela invenção 
do telefone, que fez com que 
inúmeros clientes não preci-
sassem mais viajar quilômetros 
de distância para solucionar 
um problema ou para receber 
informações. Anos depois, por 
volta de 1960, os centros de 
soluções nasceram e ganharam 
o apelido de “call centers” e, 
algum tempo após, no MIT, 
iniciaram-se as primeiras tro-
cas de e-mails privados. 

Já na década de 1980, surge o 
primeiro software de gerencia-
mento de contatos de clientes, 
o CRM. Na década de 1990, a 
Internet começa a se tornar 
acessível a consumidores e 
empresas, dando espaço à 
era digital. É nos anos 2000 
que inicia-se a explosão dos 
softwares de gestão e ferra-
mentas que mudaram a vida 
de milhões de pessoas. 

Um desses motes, o Google, 
tornou a vida dos consumido-
res mais online e simplifi cada. 
Hoje em dia, ferramentas e 
termos como Google Play, 
App Store, realidade virtual, 

realidade aumentada, paga-
mento mobile, on demand, 
streaming, social media, real 
time e chatbots também são 
mais comuns e facilitam a co-
nexão que envolve tecnologia, 
efi ciência, empresas e clientes. 

E agora, o que está por 
vir? Como oferecer um bom 
atendimento ao cliente usan-
do o máximo de tecnologia e 
inovação para um negócio? 
Produto, serviço, preço, prazo 
e entrega, por exemplo, já não 
são mais garantia do sucesso 
nas empresas. O grande dife-
rencial comparativo agora é a 
tal da Experiência do Cliente. 

Grandes empresários como 
Walt Disney (Disney World), 
Comandante Rolim (TAM), 
Tony Hsieh (Zappos), Jeff 
Bezos (Amazon) e Richard 
Branson (Virgin) souberam 
identifi car isso desde cedo. 
Precisamos disso: de um 
espírito mais centrado no 
cliente. Devemos abandonar 
a síndrome do brasileiro do 
balcão, que na hora de ser 
cliente quer ser bem tratado 
e na hora de atender trata mal 
seus consumidores. 

São mais de 2 milhões de 
processos judiciais somente 
relacionados ao consumo, 
dezenas de milhares de proce-
dimentos administrativos nos 
Procons e mais de 15 milhões 
de mensagens em outros sites 
de reclamações. Nosso obje-
tivo hoje é colocar a mão na 
massa para que nossos fi lhos 
possam, daqui poucos anos, 
ter no Brasil uma relação de 
alto nível, eliminando atritos 
e colocando um sorriso no 
rosto de todos nossos clientes. 
É aquilo: pensar no próximo. 

O grande segredo é se lem-
brar que nascemos e morremos 
clientes e, se o mundo já está 
organizado assim, por que 
não oferecer o melhor para o 
outro? Proporcione para o seu 
público aquilo que você mesmo 
espera de uma empresa. Para 
uma marca, esse outro pode 
ser você. 

(*) - É co-fundador e CEO da Track, 
startup que monitora e gerencia 

indicadores de experiência de 
clientes em tempo real por meio de 

canais digitais.

Tomás Duarte (*)
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News@TI
Startups estão reinventando o mercado da 
beleza
@ A indústria de cosméticos tem demonstrado desempenho posi-

tivo, somente no primeiro semestre foram abertas mais de 182 
mil empresas do setor no País, segundo levantamento da Neway. 
Para atender a demanda desse mercado que está crescendo acima 
da média, as martechs, startups que prestam serviços de marketing 
e tecnologia estão reinventando o mercado de beleza. Atualmente 
o Brasil possui 194 startups que prestam esse tipo de atendimento. 
Dentre os principais serviços oferecidos por essas empresas, estão a 
conexão entre marcas e o consumidor fi nal por meio de ferramentas 
tecnológicas, que também são utilizadas para facilitar a comunicação 
com infl uenciadores de pequeno porte e aumentar o engajamento 
com o público em plataformas digitais. No Brasil, a startup de beleza 
digital B4A (Beauty For All) atualmente detém o maior player no 
mercado, que nos últimos meses cresceu 80% anualizado.

Processo Seletivo para Mestrado e Doutorado 
em Astrofísica e Física Computacional
@ A Unicid está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo 

do Programa de Pós-graduação em Astrofísica e Física Compu-
tacional para a turma 2020 do curso de Mestrado. As inscrições se 
encerram no dia 30 de janeiro de 2020. As entrevistas e a divulgação dos 
resultados acontecem nos dias 05 e 14 de fevereiro, respectivamente, 
com período de matrículas de 15 de fevereiro a 01 de março de 2020. 
Já o início das aulas acontecerá no dia 02 de março de 2020. Serão 
disponibilizadas oito vagas por ano. O Mestrado da Unicid é aberto a 
todos os graduados em cursos de licenciatura e bacharelado em Exatas, 
com conhecimentos básicos de Física e Cálculo. Os interessados irão 
desenvolver pesquisas e aprofundar os conhecimentos nas áreas de 
Física de Partículas, Física Aplicada e Ambiental, Astrofísica Solar, 
Astrofísica Estelar e Extragaláctica e Cosmologia. Já o Doutorado em 
Astrofísica e Física Computacional foi aberto em março deste ano e 
se junta aos programas de Ciências da Saúde e de Ensino, os quais já 
são oferecidos pela Universidade. Todo o corpo docente possui larga 
experiência no âmbito internacional, em pesquisas, publicações em 
revistas, apresentações de trabalhos e organização de eventos, além 
de vasta experiência em projetos de pesquisa fi nanciadas pelo Gover-
no Federal e Estadual (https://siaa.cruzeirodosul.edu.br/sispos/inscr/
recebeInsc.jsp?xCodInst=19&xCodTurm=2000187&xCodParc=).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Feliz Natal do varejo: 5 dicas 
para encerrar as vendas

com chave de ouro
Fernanda Lemes

De acordo com os dados da 
Compre&Confi e, empresa de in-
teligência de mercado, somente 

no e-commerce, as datas movimentaram 
R$ 5,96 bilhões no País, alta de 35,5% em 
comparação a 2018. Por isso, a expectativa 
está alta para o Natal!

Mas, para encerrar as vendas de fi nal de 
ano com um ‘boom’ nos números e fi nalizar 
o ano com chave de ouro, é preciso plane-
jamento, além do investimento de tempo e 
de dinheiro. Pensando nisso, separei cinco 
dicas para alavancar as vendas, sejam nas 
lojas físicas ou online, e surfar na onda do 
crescimento econômico. 

 1) Treinamento - um (bom) relaciona-
mento com o cliente, o que otimiza a 
experiência de compra, só é possível 
com uma equipe que esteja preparada. 
E, para isso, é necessário que haja um 
treinamento. Afi nal, os talentos não 
nascem prontos, eles precisam ser 
lapidados! E treinamento é investi-
mento, segundo o estudo realizado 
pela Universidade da Califórnia, um 
vendedor preparado realiza, em 
média, 37% vendas a mais do que os 
outros. 

 2) Checklist diário! - reúna a equipe, 
discuta e verifi que os itens que aju-
darão a tornar a jornada do cliente 
mais ágil e, se precisar, faça várias 
checagens para garantir a disponibi-
lidade desses produtos que são tão 
requisitados. 

 3) Comunicação assertiva - saber se 
comunicar é importante, não ape-
nas com o cliente, mas também com 
o colaborador. Neste cenário, cada 
empresa conhece a sua realidade e, 
por isso, sabe as ferramentas que 

vão transmitir a informação para 
todos. 

  No fi m de ano, por exemplo, com os 
seus horários diferenciados, é preciso 
uma comunicação assertiva com todos. 
Para isso, use painéis em locais estraté-
gicos e, também, aposte nos grupos de 
redes sociais para falar com a equipe. 
Nesta época do ano, é imprescindível 
que toda a equipe esteja alinhada com 
as estratégias da empresa. 

 4) Organização e reposição 2V’s - 
uma loja que esteja limpa e organizada 
incentiva o cliente a permanecer e, 
também, o ajuda a fazer suas escolhas. 
Separe os produtos por estilo de vida, 
numeração, marca, lançamentos, 
oportunidades etc. Outro ponto 
importante é a reposição. Uma dica 
é optar pela 2V’s, que signifi ca vai e 
volta. Ou seja, caso o produto vá para 
a prova do cliente e não seja vendido, 
ele deve imediatamente voltar para 

Gazin Atacado

a exposição para que outro cliente 
possa levá-lo para casa.  

 5) Experiência de compra - com os 
processos alinhados é o momento 
de surpreender o cliente. Abuse da 
criatividade e da tecnologia para 
identifi car alguns indícios do produ-
to que seja ideal para ele. A equipe 
está preparada e, agora, é a hora de 
colocar em prática, fi nalizar a venda 
e fi delizar o cliente. 

Ufa, é isso! As projeções estão ótimas, 
principalmente após as altas nos números 
das últimas datas comercias, o que signifi ca 
que o mercado está aquecido. Portanto, os 
brasileiros estão prontos para comprar e, 
com essas dicas, a sua loja está preparada 
para vender. Então, que comecem as ven-
das do fi nal de ano! 

(*) É especialista em varejo e gestora da SetaDigital, 
empresa de Tecnologia da Informação

especializada no setor calçadista adquirida
recentemente pela Linx.

O desempenho do varejo na Black Friday e na Cyber Monday do Brasil superou às previsões, o que sinaliza 
um início de recuperação econômica

Dicas para não perder o prazo para 
adequação à LGPD em 2020

A Lei Geral de Proteção de Dados Pes-
soais (LGPD), que deve entrar em vigor 
no país no segundo semestre de 2020, 
chega para modifi car a forma como os 
dados pessoais serão coletados e trata-
dos pelas empresas e estabelecer, ainda, 
padrões sobre a gestão da privacidade de 
informações, tornando esses processos 
mais transparentes e seguros. O processo 
para adequação de uma empresa passa, na 
prática, por três fases: preparação, imple-
mentação e gerenciamento. Portanto, é 
complexo e requer o devido suporte jurídi-
co. Dessa forma, para orientar empresários, 
empreendedores, juristas e controladores 
de dados, entre outros, sobre o assunto, o 
Marcelo Tostes Advogados, escritório que 
tem mais de 20 anos de atuação com foco 
na advocacia empresarial e em negócios, 
traz algumas dicas importantes e lançou 
ainda um E-Book sobre LGPD. 

Seguindo o exemplo de outros países, 
como aqueles que fazem parte da União 
Europeia (UE), que desde 2018 já conta 
com uma legislação sobre o assunto, o Brasil 
passa a ter a sua lei específi ca para proteção 
de dados, além de um órgão – a Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados (ANPD) – 
para defi nir regulamentações e fi scalizar a 
aplicação da Lei. O principal direito garantido 
ao titular pela LGPD é o de revogar o consen-
timento sobre a coleta e a utilização de suas 
informações dado a qualquer tempo. Além 
disso, a lei permite ter um maior controle 
sobre os próprios dados pessoais (como 
nome/apelido, telefone, e-mail, endereço, 
localização, dados comerciais, número de 
IP e instalação de cookies).

A partir de agosto de 2020, a adoção de 
medidas de segurança de tratamento de 
dados se torna obrigatória para as atividades 
de empresas (de qualquer porte) e também 
para pessoas físicas, uma vez que agora 
será preciso esclarecer o motivo da coleta e 

1 - Nomeie um líder 

O projeto de adequação é complexo e, 
portanto, requer uma liderança responsá-
vel para defi ni-lo na empresa. É necessário 
que esse profi ssional seja um profundo 
conhecedor de todos os métodos e pro-
cessos da empresa, e se aprofunde na 
LGPD com suporte jurídico, para realizar 
corretamente o planejamento do projeto 
e acompanhar a sua execução. 
2- Faça um mapeamento de métodos 

e processos 

É essencial mapear todos os métodos 
e processos da empresa para que as 
regras de coleta e tratamento de dados 
impostas pela LGPD sejam aplicadas, 
além de se defi nir uma nova metodologia 
de adequação à lei.
3 - Tenha o suporte jurídico necessário 

Toda Lei, principalmente as que surgi-
ram recentemente, tem particularidades 
que requerem análises de especialistas 
para serem cumpridas efetivamente, a 
fi m de evitar que erros de interpretação 
gerem prejuízos para a empresa. 
4- Não se limite a tratar dados de 

clientes

A LGPD não traz apenas orientações 
sobre como tratar os dados dos clientes. 
É preciso mapear os outros públicos com 
os quais a sua empresa lida no dia a dia, 
como colaboradores e fornecedores. 
5 - Não subestime a complexidade de 

adequação às novas regras 

Tudo que é novo exige tempo, cautela, 
pesquisa e revisão de processos. Portanto, 
não ache que esse processo pode ser feito 
rapidamente. Ele requer planejamento, 
mudanças em métodos e processos, in-
vestimentos em soluções para assegurar o 
sigilo de informações, assim como testes 
de implementação. A dica de ouro é não 
deixar isso para a última hora.

do uso de dados pessoais, além de se obter 
autorização para a captação dos mesmos. O 
cumprimento da legislação traz segurança 
jurídica e reduz possíveis confl itos. Já a multa 
pelo seu descumprimento é de até 2% em 
relação ao faturamento da empresa por in-
fração, tendo como teto 50 milhões de reais.

“A LGPD vai afetar muitas pessoas e 
gerará novas responsabilidades para as 
empresas. É preciso muita atenção para 
se planejar sobre como atender essas 
exigências”, aconselha o advogado Mar-
celo Tostes, sócio fundador do escritório 
Marcelo Tostes Advogados. “Não apenas 
as empresas serão afetadas, mas também 
o Poder Judiciário como um todo, já que 
teremos uma nova onda de consumidores 
indo para a Justiça buscar seus direitos 
quando uma empresa infringir as Leis, o 
que gerará uma sobrecarga. Isso será uma 
revolução no consumo e as empresas pre-
cisam se preparar, pois terá uma proporção 
gigantesca”, analisa o especialista. 

Confi ra abaixo algumas dicas do especia-
lista para começar o processo de adequação 
da sua empresa à LGPD e não perder o 
prazo para o cumprimento da Lei: 
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D - Novos Alunos  
Os postos Poupatempo de todo o Estado já estão realizando o processo 
para inscrição de novos alunos interessados em ingressar na rede pú-
blica de ensino. A ação é uma parceria com a Secretaria da Educação 
e busca ampliar a oferta de possibilidades aos cidadãos que desejam 
continuar os estudos.
As inscrições para a matrícula escolar 2020 poderão ser feitas pesso-
almente no Poupatempo, mediante agendamento prévio. Podem se 
inscrever estudantes de outras redes, de outros estados ou países que 
não se encontram matriculados nas escolas estaduais ou municipais. 
Para mais dados, acesse (www.poupatempo.sp.gov.br).

E - Profi ssões em Alta 
O Guia Salarial da consultoria Robert Half 2020 aponta as principais 
tendências de recrutamento em diferentes áreas, e destaca que saem na 
frente os profi ssionais que buscam agregar mais valor para a função que 
executam e os negócios da empresa, além de se manterem atualizados  
quanto às inovações tecnológicas. Confi ra cinco profi ssões pra fi car de 
olho em 2020: Analista de Business Intelligence (BI); Supply Chain 
Manager; Profi ssional Agile; Engenheiro de software; e Especialista em 
Segurança da Informação. Saiba mais em: (www.roberthalf.com.br). 

F - Eventos Exclusivos
Especialista em proporcionar as melhores experiências ao público, o 
Wet’n Wild abre sua temporada de verão com uma grande novidade: 
parque aquático em Itupeva. A apenas 30 minutos de São Paulo, o La-
goon Beach Club é um espaço idealizado para receber os visitantes mais 
exigentes, que buscam o conforto e a exclusividade de uma área VIP, com 
estrutura e serviços diferenciados. Oferece um espaço para visitantes 
que buscam desfrutar de uma ampla área de lazer e descanso com mais 
conforto e privacidade, e nasce também como um espaço para eventos. 
O parque receberá lable parties conceituadas, além de promover suas 
próprias festas nos formatos de pool party e sunset. Mais informações: 
(www.wetnwild.com.br).

A - Renegociação de Dívidas
O feirão on-line de renegociação de dívidas do Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil) vai até segunda-feira (23). Milhões de brasileiros 
com contas em atraso poderão aproveitar a segunda parcela do 13º 
salário, além da liberação do FGTS, para quitar suas dívidas e começar 
o ano com o “nome limpo”. O serviço é realizado em 11 capitais (SP, 
Belo Horizonte, Salvador, Fortaleza, Recife, Goiânia, Cuiabá, São Luis, 
Teresina, Rio Branco e Manaus) e em mais quatro cidades (Feira de 
Santana/BA; Ibirité/MG; Pato Branco/PR e Santo Antônio da Platina/
PR). O interessado deve fazer o cadastro no site (https://www.spcbrasil.
org.br/feirao/). 

B - Clique & Retire
Para agregar ainda mais praticidade à experiência de compra, a rede 
Sonda Supermercados lançou o serviço “Clique & Retire”. O consumidor 
faz suas compras online pelo site Sonda Delivery (www.sonda.com.br) e 
retira no estacionamento da loja Sonda Mooca. Neste primeiro momento, 
a unidade Mooca é a única oferece este serviço. Todo o mix de produtos 
está disponível para compras neste formato, incluindo FLV e perecíveis. 
A mudança do comportamento de compra do consumidor fez a rede 
investir nesta nova modalidade que integra as lojas físicas com loja on-
line e, assim, oferecer uma melhor experiência de compra aos clientes. 

C - Medicina Humanista 
Medicina Humanista, centrada no paciente, é o que todo médico co-
nectado à Sobramfa pratica. Com 27 anos de existência, a vocação da 
entidade foi se desenhando ao longo dos anos até defi nir duas linhas de 
atuação muito relevantes: a Sobramfa Soluções em Saúde – que realiza 
cuidados continuados a cerca de 14 mil pacientes dos hospitais IGESP, 
Santa Cruz, São Cristóvão e 9 de Julho, além de 600 pacientes de fl ats 
especializados no atendimento ao idoso – e Sobramfa Educação Médica 
& Humanismo – considerado um dos melhores lugares para se fazer 
estágio em Medicina (www.sobramfa.com.br).   

G - Mercado de Fidelidade
A Easy Live, empresa do Grupo Artplan e Rock in Rio, do segmento de 
fi delidade com opções de entretenimento e lazer, e a Esfera, programa 
de fi delidade do Banco Santander, fecham parceria e passam a oferecer 
alternativas de diversão através do resgate de pontos pelos participantes 
do programa. A partir de agora, os usuários da Esfera contam com um 
vasto portfólio da Easy Live e passam a ter todos os serviços de diversão e 
lazer oferecidos na plataforma. A parceria reforça o propósito de expandir 
o mundo dos clientes, oferecendo opções de descontos e pontos para 
comprar, viajar e curtir. Mais informações: (https://www.esfera.com.vc/). 

H - Efeito Estufa 
A Reserva, marca de roupas masculinas, é a primeira marca brasileira 
a participar do Fashion Industry Charter for Climate Action. Criado no 
COP24, conferência da ONU sobre mudanças climáticas, o grupo reúne 
as principais marcas de moda do mundo com o objetivo de neutralizar 
o impacto ambiental da indústria na primeira metade do século 21. A 
principal missão das empresas participantes é reduzir a emissão de 
gases de efeito estufa em 30% até 2030 e, em 100% até 2050, para 
limitar o aquecimento global em até 1,5ºC. Saiba mais em (http://www.
usereserva.com/).

I - Estadia em The Crown
Para comemorar a virada da década, o incrível Castelo de Belvoir abrirá 
suas portas para três estadias exclusivas. Os hóspedes poderão fi car na 
Suíte do Rei, usada como local de fi lmagem representando o Castelo de 
Windsor na série de sucesso The Crown. Essa é a primeira vez que hós-
pedes poderão fi car na majestosa suíte, que foi originalmente construída 
para visitas de membros da realeza e também apareceu no fi lme de época 
‘A Jovem Rainha Vitória’. Para solicitar uma reserva, acesse (www.airbnb.
com.br/belvoircastle) nesta sexta-feira (20), a partir das 13h GMT.

J - Estreia com Azeites
Líder no mercado de pescados, a Gomes da Costa estreia na categoria 
que vende mais de 76 mil toneladas por ano: a de Azeite Extra Virgem. 
A novidade alia a qualidade da marca que já é conhecida, com um 
produto que, segundo pesquisa realizada com consumidor, cerca de 
70% declaram estar dispostos a comprar. Além da afi nidade com os 
produtos Gomes da Costa, o segmento de azeites tem penetração em 
37% dos lares brasileiros, mostrando-se como uma ótima oportunidade 
de mercado. O lançamento já está sendo distribuído para todo o Brasil, 
em todos os canais de venda. 

D - Novos Alunos  
Os postos Poupatempo de todo o Estado já estão realizando o processo 

A - Renegociação de Dívidas
O feirão on-line de renegociação de dívidas do Serviço de Proteção ao 

Teve seu WhatsApp 
invadido?

Veja o que fazer!
Acompanhamos um 

crescimento absurdo 

de vítimas buscando 

auxílio após ter seu 

Whatsapp invadido por 

criminosos

Infelizmente, os métodos 
utilizados para estas inva-
sões são diversos, todavia, 

lembre-se, o objetivo é sempre 
um: conseguir que você passe 
ao criminoso um código que 
você receberá em seu celular. 
Este código é chave de acesso 
ao seu Whatsapp, e elemento 
essencial para esta invasão 
acontecer.

Nos casos em que os crimi-
nosos conseguem este código, 
normalmente, após a invasão, 
eles se passam pelo titular da-
quela conta e pedem dinheiro 
emprestado para todos os con-
tatos da vítima. Esta que logo 
saberá que foi invadida, seja 
por não conseguir acessar seu 
Whatsapp, seja pelas ligações 
de seus amigos e familiares 
mais desconfi ados e atentos.

Afi nal, como estes crimino-
sos conseguem que a própria 
vítima envie o referido código? 
O método mais comum é quan-
do o criminoso se passa por um 
funcionário de algum site que a 
vítima publicou recentemente 
anúncio de produto, e afi rma 
que para “validar” este anúncio 
a vítima precisa fornecer o 
código recebido em seu celular.

Na verdade, este código 
é o de acesso ao Whatsapp, 
que a própria vítima acaba 
concedendo aos criminosos, 
enganada por este “suposto 
funcionário”. Vejamos as 5 di-

cas iniciais, que elaborei, para 
as vítimas da referida invasão:
 1. Tente retomar imedia-

tamente seu acesso no 
próprio aplicativo (What-
sapp);

 2. Não conseguiu? Envie um 
e-mail para (support@
whatsapp.com);

 3. Coloque, como assunto, o 
seguinte: ACCOUNT HA-
CKED  +55 (SEU DDD) 
+ (SEU NÚMERO);

 4. No corpo do e-mail, 
explique que teve sua 
conta invadida, e que o 
criminoso está pedindo 
dinheiro em seu nome 
(se for o caso), também 
solicite o bloqueio do 
acesso do criminoso e a 
devolução de seu acesso. 
(O texto constante deste 
e-mail deve estar em 
português e também em 
inglês). Dica: caso tenha 
difi culdade com a língua 
inglesa, use o Google 
Tradutor;

 5. Registre o boletim de 
ocorrência, quando ne-
cessário.

 
Estas são as orientações 

iniciais. Lembre-se: sempre 
ATIVAR a autenticação em 
dois fatores de seu Whatsapp, 
Instagram e etc - que trará 
uma proteção extra, e pode, 
muitas vezes, evitar todas estas 
situações. Muito cuidado com 
estes estelionatários digitais.

 
(*) - Advogado especialista em Direito 

Digital e Cibercrimes, professor de 
Direito Digital no MBA de Inteligência 

e Negócios Digitais da FGV, 
coordenador e professor do Curso de 
Direito Digital e Cibercrimes da FMU.

Luiz Augusto D’Urso (*)

Projeções da Boa Vista mos-
tram que em 2019 as vendas do 
comércio para o natal deverão 
crescer 4,5% quando com-
paradas ao mesmo período 
de 2018. Caso consolidada, a 
estimativa mostrará a maior 
variação desde 2010, quando 
as vendas foram positivas em 
11,3%. O aumento do ritmo de 
crescimento segue a tendên-
cia das demais datas come-
morativas deste ano, que em 
todas ocasiões apresentaram 
aumento das vendas quando 
comparadas ao ano anterior. 

Segundo os economistas 
da Boa Vista, a expectativa 
de crescimento é justifi cada, 
entre outros fatores, pelas 
condições favoráveis do mer-
cado de crédito. Diante de uma 
inadimplência controlada, os 
bancos vêm se mostrando cada 
vez mais dispostos a aumentar 
a oferta de empréstimos. Já 

A expectativa de crescimento é justifi cada pelas condições 

favoráveis do mercado de crédito.

O perfi l de remuneração das 
debêntures mudou após os 
consecutivos cortes na Selic. 
De acordo com dados da AN-
BIMA (Associação Brasileira 
das Entidades dos Mercados 
Financeiro e de Capitais), os 
papéis indexados ao DI + spread 
(variação do CDI no período 
acrescida de uma taxa prefi -
xada) representam 53% das 
emissões primárias realizadas 
até novembro, seguidos por 
aqueles atrelados apenas à taxa 
DI, que até então eram predo-
minantes nas ofertas públicas, 
com 26,7%, e pelos vinculados 
à variação do IPCA, com 19,4%.

A mudança na forma de remu-
neração desses títulos privados 
fi cou mais nítida a partir do 
início do segundo semestre, 
quando o Banco Central passou 
a Selic de 6,5% para 6%. Com 
a redução dos juros para novos 

pisos históricos, as emissões 
adicionaram um prêmio ao DI 
para se adequarem ao novo 
cenário. Nas simulações feitas 
pela Associação, um papel que 
rendia 110% do CDI quando os 
juros estavam a 14% equivalia 
a uma taxa DI + 1,32%. Com os 
juros a 4,5%, para se chegar ao 
valor de DI + 1,32% é necessário 
que o título renda 130% do CDI.

Mantido o cenário atual, será 
a primeira vez desde 2015 que 
as debêntures atreladas ao DI + 
spread terão representativida-
de maior do que aquelas remu-
neradas apenas pelo percentual 
do DI. No mesmo período do 
ano passado, por exemplo, essa 
relação era invertida: os papéis 
indexados ao DI tinham parcela 
de 48,3% do total de ofertas, 
enquanto aqueles atrelados 
ao DI + spread representavam 
33,6% (AI/ANBIMA).

O Produto Interno Bruto (PIB), a soma de 
todos os bens e serviços produzidos no país, teve 
crescimento de 0,7% no trimestre encerrado em 
outubro, na comparação com o trimestre fi naliza-
do em julho. A informação é do Monitor do PIB, 
divulgado ontem (17), no Rio de Janeiro, pela FGV.

Na comparação com o trimestre que acabou 
em outubro do ano passado, o PIB teve cresci-
mento de 1,4%. Analisando-se apenas outubro 

deste ano, o PIB teve altas de 0,1% em relação a 
setembro e de 2% na comparação com outubro 
de 2018. Em 12 meses, o crescimento acumulado 
do PIB chega a 1%.

No comparação do trimestre encerrado em 
outubro com o trimestre fechado em julho, os 
três grandes setores produtivos tiveram alta: 
indústria (0,9%), serviços (0,5%) e agropecuária 
(0,4%) (ABr).

O documento foi divulgado 
ontem (17) e faz refe-
rência à decisão da de 

reduzir a Selic para 4,5% ao ano. 
“Os trimestres seguintes devem 
apresentar alguma aceleração, 
que deve ser reforçada pelos es-
tímulos decorrentes da liberação 
de recursos do FGTS e PIS-Pasep 
com impacto mais concentrado 
no último trimestre de 2019”. 

O Copom também discutiu a 
menor participação do estado 
na economia e as possíveis im-
plicações para a atuação do BC 
na política monetária. Há maior 
participação do crédito livre no 
mercado. Já o crédito direciona-
do tem diminuído, com menor 
particpação dos empréstimos 
do BNDES e maior acesso de 
empresas ao mercado de capi-
tais. “Os membros do Copom 

Economia brasileira ganhou tração, diz Banco Central.
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Expectativa da economia 
‘é de aceleração’ para

os próximos trimestres
A diretoria do Banco Central concluiu, na ata da última reunião do Copom, que a economia brasileira 
ganhou “tração” (impulso)

capitais podem resultar em uma 
redução da ociosidade do setor 
produtivo “mais rápida do que 
antevisto e, com isso, produzir 
pressão altista na infl ação”. Por 
outro lado, destacou que a ocio-
sidade da atividade produtiva 
ainda é elevada.

Segundo o Copom, as pro-
jeções de curto prazo para a 
infl ação feitas pelo mercado 
financeiro foram particular-
mente afetadas pelos efeitos do 
“choque de preço” da carne que, 
segundo a instituição, ocorreu 
de forma mais intensa e pre-
matura do que esperada. “As 
projeções consideram um efeito 
direto mais concentrado no úl-
timo bimestre, constituindo-se 
o principal fator de elevação das 
projeções para 2019”, destacou 
no texto (ABr).

julgam que as transformações 
do mercado de crédito e capitais 
tendem a aumentar a potência 
da política monetária”, diz o BC.

Na ata, o comitê acrescentou 
que os últimos dados da ativi-
dade econômica e a maior efi ci-
ência do mercado de crédito e 

Vendas do Natal devem crescer 
4,5%, projeta Boa Vista

por parte dos consumidores, as 
taxas de juros menores e a me-
lhora da confi ança nos últimos 
meses têm elevado a demanda 
por crédito.

Por outro lado, apesar da 
melhora, o alto nível de desem-
prego e o fraco crescimento 
da renda impedem um cresci-
mento ainda mais expressivo 
das vendas. A projeção de 

crescimento menor do que 
o registrado na Black Friday, 
quando as vendas apresen-
taram alta de 6,4%, não 
sugere enfraquecimento do 
movimento do comércio. Eles 
ressaltam que o Natal é uma 
data já consolidada no varejo, 
enquanto a Black Friday vem 
ganhando relevância ano após 
ano (AI/BoaVista).

Queda dos juros muda a tendência 
de remuneração das debêntures

PIB cresceu 0,7% no trimestre
encerrado em outubro

Caixa quer 
estar em todos 
os municípios 
brasileiros até 
março 

A Caixa Econômica Federal 
deverá estar presente em todos 
os municípios brasileiros até 
março de 2020. A previsão é 
do presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, em entrevista ao 
programa Brasil em Pauta, da 
TV Brasil. Do total de 5.570 mu-
nicípios, a Caixa atende 5.415, 
cobrindo 97,2% das cidades 
brasileiras.

“Estamos naquelas regiões 
que basicamente ninguém está 
e isso nos gera uma vantagem 
competitiva muito grande”, 
disse Guimarães. Ele ressaltou 
que o banco tem ganhado mer-
cado com a redução dos juros 
do crédito imobiliário e com a 
nova linha de empréstimo para 
a compra da casa própria, com 
correção pelo IPCA. Além de 
ser responsável por 70% do 
crédito imobiliário do país, o 
banco também se destaca pelas 
políticas públicas, ressaltou 
Guimarães, citando os paga-
mentos do FGTS, por exemplo. 

Também falou sobre a im-
portância da inclusão social e 
lembrou que o banco contratou 
2,8 mil pessoas com defi ciência 
este ano. “A Caixa patrocinava 
vários times de futebol, como 
o Flamengo. O Flamengo não 
precisa da Caixa. Quem precisa 
da Caixa? As populações caren-
tes e as que têm algum tipo de 
defi ciência”, afi rmou (ABr).
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Hipocrisia e falsidade 
global

Um sentimento de 

desapontamento começa 

a se expandir de forma 

incontida, gerando 

revoltas

Mas ainda estamos longe 
da busca efetiva de 
melhora das condições 

gerais de vida e do aprimo-
ramento da decaída espécie 
humana. A América Latina 
ainda sofre o efeito Pizarro, 
o conquistador que sufocou a 
civilização Inca com sua cobiça 
por ouro. 

Esse acontecimento nor-
teou, explicitamente, por 
longo período, as intervenções 
na região, onde a prioridade 
era a pilhagem dos recursos 
naturais, enviando-os para o 
exterior, sem que resultasse 
em benefícios para a população 
que acabou se acomodando aos 
ditames dos políticos demago-
gos, não raro subservientes a 
interesses externos. 

Nesta Terra desolada e 
cercada de asperezas, uma 
sensação de tristeza invade 
os corações. Falta um sentido 
elevado e a espontânea alegria 
de viver. As massas estão con-
fusas, envolvidas por um sen-
timento de frustração diante 
das crescentes difi culdades e 
da enxurrada de informações 
contraditórias. Na indolência, 
a força de vontade de buscar 
a Luz da Verdade sobre o sig-
nifi cado da vida é fraca. 

O perigo é se deixar infl uen-
ciar pelos oportunistas mal-
-intencionados que se apro-
veitam disso para implantar o 
caos para que a humanidade 
se perca nas brumas do des-
contentamento, sem um olhar 
sincero de gratidão para o Alto 
pelo dom da vida. Hoje, nos 
ambientes de trabalho, há falta 
da coesão e do pensamento 
homogêneo. 

Uma característica que 
encontramos com frequência 
é a hipocrisia, o ato de fi ngir 
ter crenças, virtudes, ideias e 
sentimentos que a pessoa, na 
verdade, não possui, mas quer 
que os outros pensem que 
estão tratando com alguém ho-
nesto, que exige que os outros 
tenham uma conduta correta, a 
qual no íntimo desdenha, e que 
ocultamente deixa de adotar. 

A palavra deriva do latim 
hypocrisis e do grego hu-
pokrisis, ambos signifi cando a 
representação de um ator e seu 
fi ngimento na interpretação de 
um papel. Atualmente, essa 
palavra designa pessoas que se 
comportam de forma enganosa 
e falsa para atingir seus fi ns. 

Como o dinamismo da eco-
nomia brasileira poderá ser 
despertado após longo período 

de gestão monetária e cambial 
contrária aos interesses do 
país? Qual é a verdade sobre 
a alta do dólar? Guerra co-
mercial? Ameaça de recessão 
global? Défi cit na balança de 
pagamentos? Se o Brasil não 
produz dólar, como mantê-lo 
barato? Durante décadas atra-
ímos o dólar oportunista que 
vinha pelos juros mais altos do 
mundo, e pelas jogadas espe-
culativas na Bolsa e no câmbio. 

A consequência foi a eleva-
ção da dívida e a estagnação da 
indústria. O dólar se tornou um 
fator geopolítico fi nanceiro. Os 
países se estruturaram para 
serem defi citários e cobrir seus 
défi cits com fi nanciamento, e 
tudo se agravou com a corrup-
ção. O dinheiro e os bens em 
geral não representam um mal 
em si; o mal está na cobiça que 
se instalou entre os humanos 
no “vale tudo” para acumular 
dinheiro. 

Enquanto isso, o drama 
do desequilíbrio econômico, 
fi nanceiro, cambial e social 
domina o planeta, ampliando 
a desigualdade, precarização 
geral, destruição da natureza 
e o baixo nível educacional. 
O governo está deixando o 
câmbio flutuar mais livre-
mente, utilizando a reserva 
internacional. Quais serão as 
consequências? Países como 
o Brasil deveriam cuidar de 
seu povo e de sua economia, 
mas a dependência de dólares 
travou tudo e seus governantes 
não souberam como deveriam 
ter agido. 

A dependência de finan-
ciamento externo se tornou 
a grande armadilha para os 
países que se acomodaram 
com paliativos e juros elevados. 
O mercado fi nanceiro global 
é implacável. Se a economia 
não for estruturada de forma 
equilibrada, o caos se alastrará. 
A questão do dólar já era com-
plicada no tempo do acordo de 
Bretton Woods. Com a ruptura, 
o governo americano perdeu o 
controle da moeda global da 
qual a maioria dos países se 
tornou dependente. Défi cits, 
valorização do câmbio ou sua 
desvalorização se tornaram 
os fantasmas de muitos go-
vernantes. 

No Brasil a baixa dos juros 
pode estar afetando a cotação 
do dólar, mas, além disso, 
será que há outros fatores 
desconhecidos pelo público? 
O país tem de ultrapassar essa 
ameaça com realismo.

(*) - 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 (*)

O deputado Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP) retornou 
à liderança da bancada do 
PSL na Câmara dos Deputa-
dos. O retorno ocorreu após 
suspensão, pela Justiça, da 
decisão da Executiva Nacio-
nal do partido que suspendeu 
14 deputados, entre eles 
Eduardo. O afastamento 
dos deputados ocorreu na 
semana passada, após a Mesa 
Diretora da Câmara ter rece-
bido a decisão da Executiva 
Nacional do PSL. 

O partido puniu os depu-
tados com diferentes penas 
de suspensão que variam de 
três a 12 meses. A sanção 
também previa o afastamen-
to do exercício de funções de 
liderança ou vice-liderança, 
bem como o impedimento de 
orientar a bancada em nome 
do partido. Com o afastamen-
to de Eduardo, a deputada 
Joice Hasselmann (PSL-SP) 
assumiu o cargo de líder da 

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).
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O texto segue para sanção 
presidencial. Com a MP 
às vésperas de perder a 

validade, os senadores confi r-
maram o mesmo texto aprovado 
pelos deputados. 

Na Câmara, alguns pontos do 
texto sugerido pelo Executivo 
foram retirados, como a mudan-
ça de nome do Coaf para Uni-
dade de Inteligência Financeira 
(UIF) e a transformação do 
plenário (órgão colegiado) em 
conselho deliberativo. Ainda 
na Câmara, destaque aprovado 
retirou das atribuições do órgão 
a de produzir informações para 
o combate ao fi nanciamento do 
terrorismo.

Antes da votação, o senador 
José Serra (PSDB -SP) de-
fendeu a matéria, afi rmando 
que há uma nova estrutura do 
Coaf, com 12 conselheiros de 
áreas específi cas do setor pú-
blico, indicados pelo respectivo 
ministro de estado. A respon-
sabilização dos envolvidos e 

Texto segue agora para a sanção presidencial.
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Projeto que possibilita a 
imposição de multa diária ao 
fornecedor que descumprir a 
obrigação de promover con-
trapropaganda, foi aprovado 
por unanimidade ontem (17) 
na Comissão de Fiscalização e 
Controle do Senado. A contra-
propaganda visa desfazer os 
efeitos negativos da veiculação 
da publicidade enganosa, de 
modo a corrigir a informação 
dada ao consumidor sobre 
a aquisição de determinado 
produto ou serviço.

O senador Rodrigo Cunha 
(PSDB-AL) apresentou a pro-
posta com a justifi cativa de que 
“se houver demora na divul-
gação da contrapropaganda, a 
situação nefasta se perpetuará, 
sob pena de não conseguir des-
fazer a incorreção, o que será, 
indiscutivelmente, prejudicial 
para as relações de consumo”.

Pelo projeto, a multa diária 
deverá ser estipulada pelos 
critérios estabelecidos no Có-
digo de Defesa do Consumidor, 

Cunha: “Se houver demora na divulgação da contrapropaganda, 

a situação nefasta se perpetuará”.

Risco do uso 
excessivo de 
celular para a 
coluna cervical

Um projeto que obriga os 
fabricantes e as importadoras 
a advertirem sobre os riscos do 
uso contínuo de telefones por-
táteis (tipo smartphones) para 
a coluna cervical foi aprovado 
pela Comissão de Fiscalização 
e Controle do Senado, ontem 
(17). O autor da matéria é se-
nador Otto Alencar (PSD-BA), 
que é médico ortopedista e 
ex-professor da Universidade 
Federal da Bahia.

Ele considera a proposição 
imprescindível para alertar 
os usuários sobre os riscos da 
utilização excessiva de tais 
aparelhos e sobre as formas 
de se evitar possíveis danos à 
saúde. A advertência deverá ser 
impressa de forma legível, des-
tacada, e ocupar 10% da área 
da face frontal da embalagem. 
Também deverá ser incluída 
nos manuais de instruções, 
guias do usuário e documentos 
semelhantes, impressos ou 
eletrônicos.

O re lator  da  matér ia 
na CTFC, senador Angelo Co-
ronel (PSD-BA), apresentou 
relatório favorável ao projeto, 
com emenda de redação. Se-
gundo o parlamentar, o texto 
de advertência dos rótulos deve 
ser: “Use com moderação. O uso 
excessivo prejudica a coluna 
cervical” (Ag.Senado).

A Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara apro-
vou ontem (17) proposta do 
deputado Alexis Fonteyne 
(Novo-SP) que cria os direitos 
básicos das microempresas e 
das empresas de pequeno porte 
(EPP). O texto foi relatado pelo 
deputado Luiz Philippe de Orle-
ans e Bragança (PSL-SP), que 
apresentou parecer favorável.

A proposta prevê dez direitos 
básicos. Entre eles, a inter-
pretação mais favorável das 
normas relativas ao poder de 
polícia, a presunção de baixo 
grau de risco para todas as suas 
atividades econômicas e o pro-
cesso de registro e legalização 
único, linear e integrado nas 
três esferas de governo.

O projeto permite o início de 
operação do estabelecimento 
imediatamente após o ato de 

registro e inscrição no CNPJ, 
independentemente da emis-
são de alvará de funcionamento 
provisório, medida que também 
benefi ciará o microempreen-
dedor individual (MEI).  Para 
o relator, a proposta facilita a 
atuação das pequenas empre-
sas, inibindo a burocracia e 
garantindo menos interferên-
cias por parte dos órgãos de 
controle. 

O Comitê Gestor discipli-
nará os procedimentos para 
coibir práticas abusivas por 
parte dos órgãos e entidades 
sobre assuntos como alvará 
municipal e situação perante 
os órgãos de defesa civil, meio 
ambiente e vigilância sanitária. 
O projeto será analisado agora 
pela Comissão de Constituição 
e Justiça. Depois, seguirá para 
o Plenário (Ag.Câmara).

Relator, Philippe de Orleans e Bragança

apresentou parecer favorável.

Aprovado o ‘botão 
de pânico’ para 
mulheres vítimas
de violência

A CCJ da Câmara aprovou 
proposta que torna obrigató-
rio o fornecimento, para as 
mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar, de dispo-
sitivo móvel, aplicativo ou outro 
meio de conexão constante com 
a polícia. Os chamados “botões 
de pânico” têm o objetivo 
de permitir o envio de alerta 
imediato à polícia em caso de 
ameaça ou agressão.

A medida está prevista em 
substitutivo ao projeto do Se-
nado e a outras 15 propostas 
que tramitam em conjunto e 
tratam do tema. Por orientação 
da relatora, deputada Shéridan 
(PSDB-RR), o texto aprovado é 
o mesmo acatado na Comissão 
de Defesa dos Direitos da Mu-
lher. Shéridan concordou com 
a implantação do dispositivo 
de segurança em todo o País.

“O botão do pânico é um re-
curso eletrônico utilizado como 
meio de prevenir a violência 
doméstica, concorrendo para 
dar mais agilidade à oferta de 
proteção policial, já que, quan-
do acionado, o equipamento 
emite um alerta para que a 
vítima seja socorrida”, explicou 
a parlamentar.

A proposta também autoriza 
o juiz a submeter o agressor 
a monitoramento eletrônico. 
Nesse caso, o dispositivo forne-
cido à vítima deverá ser capaz 
de identifi car se o autor da 
violência está desrespeitando 
a distância mínima prevista na 
medida protetiva. 

O texto tramita em caráter 
conclusivo e deverá retornar 
ao Senado, em razão de ter sido 
modifi cado (Ag.Câmara).

Ed
ils

on
 R

od
rig

ue
s/

A
g.

Se
na

do

Cleia Viana/Ag.Câmara

Senado aprova transferência 
do Coaf para Banco Central

Na última sessão de 2019 o plenário do Senado aprovou, ontem (17), com 51 votos favoráveis e 15 
contrários, a MP que transfere o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) do Ministério 
da Economia para o Banco Central (BC)

aplicação de sanções em caso 
de vazamentos de relatórios do 
COAF, é outra medida essencial 
para evitar interferências po-
líticas no órgão e assegurar o 
seu caráter técnico e imparcial.

Já o senador Álvaro Dias (Po-
demos-PR) criticou o presiden-
te do Senado, Davi Alcolumbre 

por, mais uma vez, pautar MP 
na Casa às vésperas da matéria 
perder a validade e sem que os 
senadores discutam amplamen-
te o tema. Dias também disse 
que de novo o Senado faz o papel 
de chancelador de propostas 
vindas dos deputados. 

O Coaf tem a atribuição de 

monitorar as atividades fi nan-
ceiras e de produzir informa-
ções para prevenir e combater a 
lavagem de dinheiro, aplicando 
penas administrativas a enti-
dades do sistema fi nanceiro 
que não enviarem os dados 
necessários para esse trabalho 
de inteligência (ABr).

Eduardo Bolsonaro é reconduzido 
à liderança do PSL

bancada na última terça-feira 
(10). No dia seguinte, uma de-
cisão da Justiça suspendeu a 
punição aplicada pelo partido.

A divisão do PSL se in-
tensifi cou no início de ou-
tubro quando o presidente 
Jair Bolsonaro questionou a 
transparência das contas do 
partido, dividindo a legenda 

em dois grupos: os leais a 
Luciano Bivar, presidente 
do PSL; e os favoráveis ao 
presidente Jair Bolsonaro. 
Ainda em outubro, o grupo 
leal ao presidente conseguiu 
fazer a troca na liderança do 
partido, tirando o Delegado 
Waldir e colocando Eduardo 
Bolsonaro (ABr).

Comissão aprova 
direitos básicos

das microempresas

Punição para falta de contrapropaganda 
de publicidade enganosa

de acordo com a gravidade da 
infração, vantagem auferida 
e a condição econômica do 
fornecedor, sendo revertida ao 
Fundo de Defesa dos Direitos 
Difusos ou aos fundos estaduais 
ou municipais de proteção ao 
consumidor.

A matéria teve voto favorável 
do relator, senador Randolfe 

Rodrigues (Rede-AP). Ele 
entende a imposição de multa 
diária como “forma persuasiva 
para que o fornecedor veicule 
a contrapropaganda, de forma 
a alertar o consumidor com a 
mesma força da publicidade 
original sobre as reais caracte-
rísticas do produto ou serviço” 
(Ag.Senado).
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DEIXAR O ACÚMULO DE FUNÇÃO
Funcionária foi contratada para efetuar duas funções, entretanto a 
empresa deverá cancelar uma das funções, deixando de ocorrer o 
acúmulo de função, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRECISA REALIZAR ALGUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA 
CTPS DO FUNCIONÁRIO NO CARGO DE CONFIANÇA, REFERENTE AO 
PAGAMENTO DO ADICIONAL DE 40%?  

Informamos que não há previsão legal expressa, mas, no contrato de 
trabalho bem como no campo de “Anotações Gerais” da CTPS deverá 
ser informado que exercerá cargo de confiança e receberá a gratificação 
de função de 40% conforme estabelecido no art. 62, § único da CLT.

DESCONTO DA SUSPENSÃO EM FOLHA
Empresa pretende comunicar a suspenção de funcionário, deve ser 
descontado em folha, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHER QUALQUER VALOR 
Empresa deve recolher valores menores que R$10,00 para o INSS, 
sobre o RPA de fornecedores únicos? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA RECOLHIMENTO DE PRÓ-LABORE QUAL A ALÍQUOTA 
ESTABELECIDA POR LEI?

O desconto de contribuição previdenciária do contribuinte individual 
(pró-laborista se enquadra como contribuinte individual) é de 11% 
sobre o seu pró-labore limitado ao teto previdenciário (R$ 5.839,45), 
nos termos do artigo 65, inciso II, letra “b”, item 1.

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

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

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

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ONLINE

1º LEILÃO: 26/12/2019  - 10:05h  -  2º LEILÃO: 27/12/2019  - 10:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial 
e Online IMÓVEL: Escritório  nº 13, 

Paulo/SP. Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 26/12/2019, às 10:05 horas, e 2º Leilão dia 27/12/2019, às 10:05 

horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: 
CHRISTIAN LEADERSHIP CENTER – CONSULTORIA, SERVIÇOS E PRODUTOS LTDA, CNPJ nº 01.364.369/0001-46, 
com sede em São Paulo/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 831.426,63(Oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e 
vinte e seis reais e sessenta e três centavos) - 2º leilão: R$ 824.777,81(Oitocentos e vinte e quatro mil, setecentos e 
setenta e sete reais e oitenta e um centavos)

COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. A concretização da Arrematação será exclusivamente 

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

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

12/12/2019.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
‘‘O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional de Saúde Su-
plementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de contato, vem por meio deste notifi-
car os contratantes abaixo quanto a necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. 
A não regularização integral no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará 
na suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto à tais 
pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 Ramais 1761/4089”. Empresa: P. C. A. DA S., CNPJ: 
**.*27.304/0001-**, Contrato: 4500001359; Empresa: A. R. DE A. R., CNPJ: **.*07.958/0001-**, Con-
trato: 4500029143; Empresa: D. S. DE P. LTDA; CNPJ: **.*52.534/0001-**, Contrato: 4500027440;

TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR
CNPJ Nº 14.688.220/0016-40  -  NIRE 35.300.492.897

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraodinária
Pelo presente, ficam os Srs. Acionistas convidados a comparecer à Assembleia Geral Ex-
traordinária do Terminal Químico de Aratu S.A. - Tequimar (“Companhia”), que se realizará
no dia 26 de dezembro de 2019, às 10 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia,
localizada na Avenida Brigadeiro Luís Antonio, nº 1.343, 4º andar, na Cidade e Estado de
São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Eleição de novo membro da
Diretoria da Companhia em razão da renúncia de um Diretor; e 2) Ratificar a atual compo-
sição da Diretoria da Companhia. Participação na Assembleia: Os acionistas, para parti-
cipar da presente Assembleia, devem apresentar declaração emitida pela instituição
prestadora dos serviços de ações escriturais ou da instituição custodiante, com a quantida-
de de ações de que constavam como titulares até, no máximo, 02 (dois) dias úteis antes da
Assembleia. Poderão participar da Assembleia acionistas titulares de ações ordinárias e
preferenciais da Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores, desde
que cumpram com os requisitos formais de participação previstos na legislação aplicável.

São Paulo, 18 de dezembro de 2019.
Ricardo Isaac Catran - Presidente

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº: 0011338-98.2019.8. 26.0003. A MM.Juíza  de 
Direito da 1ªVC, do Foro Regional III–Jabaquara, Estado de SP, Dra. Samira de Castro Lorena, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) CR Center Central de Informações Call Center Ltda - ME, CNPJ 
14.879.061/0001-85, que por este Juízo, tramita a ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
Espólio de Abrão Pess Issa, ação esta ao qual foi julgada procedente condenando a requerida, ao 
pagamento da quantia de R$157.961,23 (atualizada até 07/2018). Mas por estar a empresa 
requerida em lugar ignorado foi deferida a intimação por edital, para que e m 15 dias, a fluir do prazo 
do presente edital,efetue o pagamento da dívida(atualizada na data de seu efetivo pagamento),sob 
pena de incidênci a de multa de 10% e pagamento de honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e 
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica advertida de que, transcorri do o prazo previsto no 
art. 525 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 
independentemen te de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da Lei 
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 23 DE AGOSTO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 23 de agosto de 2019, às 9:00 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada 
na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 
4. Ordem do Dia: deliberar sobre a eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: 
Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar, para um mandato até 17 de 
junho de 2020 (coincidindo com o prazo de mandato dos demais membros do conselho de administração da Companhia), 
o seguinte membro para o Conselho de Administração da Companhia: Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, 
economista, portador da cédula de identidade (RG) nº 04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, 
residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima 1.755, na 
qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.2. O membro do Conselho de Administração ora reeleito toma 
posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, que 
não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por 
se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 5.3. O termo de posse do conselheiro eleito (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) 
está arquivado na sede da Companhia. 5.4. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Assembleia Geral Ordinária 
realizada em 18 de junho de 2019, o Conselho de Administração da Companhia passa a ter a seguinte composição, com 
mandato unificado até 17 de junho de 2020: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, casado pelo regime de separação 
total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 
023.675.077-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo 
da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) 
Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de 
identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 
04571-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) Ivan Bose do Amaral, brasileiro, casado sob o 
regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG nº 59.666.130-7 (SSP/SP), inscrito 
no CPF/MF sob o nº 947.028.701-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
comercial na Rua Jerônimo da Veiga 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho 
de Administração; (iv) Rafael Gonçalves Mendes, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, 
portador da cédula de identidade RG nº 28.051.252-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 303.696.108-90, residente 
e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Jerônimo da Veiga 384, 10º 
andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (v) Marcel Visconde, 
brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-
3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório na Av. Dr. Cardoso de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade de membro do Con-
selho de Administração; e (vi) Bruno Kirsten Pastore, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade 
RG nº 30.827.626-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 223.113.958-82, residente e domiciliado na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na 
qualidade de membro do Conselho de Administração; e (vii) Ricardo Vianna, acima qualificado, na qualidade de membro 
do Conselho de Administração. 5.6. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 
130, §1º, da Lei das S.A.6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente Renata de Carvalho Fidale - Secretária. 
JUCESP nº 482.435/19-7 em 10/09/2019.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 25 DE SETEMBRO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 25 de setembro de 2019, às 9 horas, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Convocação 
e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, 
de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Compo-
sição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar 
sobre a renúncia e eleição de membro do Conselho de Administração da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas 
decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Registrar a renúncia, conforme carta recebida em 
25 de setembro de 2019, do Sr. Rafael Gonçalves Mendes, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, 
engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 28.051.252-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 303.696.108-90, 
ao cargo de membro do Conselho de Administração, para o qual foi reeleito em Assembleia Geral Ordinária realizada em 
18 de junho de 2019. 5.2. Aprovar, para um mandato até 17 de junho de 2020 (coincidindo com o prazo de mandato dos 
demais membros do conselho de administração da Companhia), o seguinte membro para o Conselho de Administração da 
Companhia: Fábio Lima Mourão, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade (RG) nº M-5.011.228 
SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 774.813.566-53, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro 
do Conselho de Administração. 5.2. O membro do Conselho de Administração ora eleito toma posse nesta data, mediante 
assinatura dos respectivos termos de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, que não está impedido de exercer a 
administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, 
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou 
suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra 
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 5.3. O termo de posse 
do conselheiro eleito (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) está arquivado na sede da Compa-
nhia. 5.4. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Assembleia Geral Ordinária realizada em 18 de junho de 2019 e 
na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de agosto de 2019, o Conselho de Administração da Companhia passa 
a ter a seguinte composição, com mandato unificado até 17 de junho de 2020: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, 
casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 023.675.077-16, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do 
Conselho de Administração; (ii) Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, 
empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 
550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 04571-000, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iii) Ivan Bose do 
Amaral, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da cédula de identidade RG 
nº 59.666.130-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 947.028.701-06, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Jerônimo da Veiga 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, 
na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iv) Marcel Visconde, brasileiro, casado no regime de comunhão 
parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 
111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Cardoso 
de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (v) Bruno Kirsten 
Pastore, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 30.827.626-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/
MF sob o nº 223.113.958-82, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na 
Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Admi-
nistração; (vi) Ricardo Luis de Lima Vianna, brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade (RG) nº 
04263191-1 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 548.340.587-00, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com escritório na Av. Brig. Faria Lima 1.755, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (vii) 
Fábio Lima Mourão, acima qualificado, na qualidade de membro do Conselho de Administração. 5.6. Aprovar a lavratura 
da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Confere com 
a ata original lavrada em livro próprio. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente Renata de Carvalho Fidale - Secretária. 
JUCESP nº 594.662/19-9 em 11/11/2019.
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ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 DE NOVEMBRO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 21 de novembro de 2019, às 10 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., locali-
zada na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 
(“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 
4º do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a pre-
sença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Omilton Visconde Junior (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale 
(Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre alteração do objeto social e respectiva consolidação do estatuto social 
da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. 
Aprovar a alteração do objeto social da Companhia para a inclusão da atividade de cessão, venda ou comercialização de 
energia elétrica a terceiros. Em razão desta deliberação, o Artigo 3º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com 
a seguinte nova redação: “Artigo 3º A Companhia tem por objeto a exploração das seguintes atividades: (i) fabricação e 
comercialização de produtos farmacêuticos e afins; (ii) fabricação e comercialização de produtos químicos; (iii) fabricação 
e comercialização de produtos de higiene, perfumes, cosméticos e toucador; (iv) fabricação e comercialização de produtos 
alimentícios; (v) fabricação e comercialização de produtos para saúde, artigos médicos hospitalares e produtos para diag-
nósticos “in vitro”; (vi) importação e exportação dos produtos acima mencionados; (vii) prestação de serviços de consultoria, 
testes e análises técnicas de ensaios biológicos na área de produtos químicos, farmacêuticos e todas as demais atividades 
que sejam, direta ou indiretamente, necessárias à consecução do objeto social; (viii) comércio atacadista de energia elé-
trica; e (ix) gestão de participações societárias.” 5.2. Tendo em vista a deliberação ora aprovada, os acionistas deliberam 
consolidar o estatuto social da Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo I à presente 
ata. 5.3. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos 
presentes. Mesa: Omilton Visconde Junior - Presidente Renata de Carvalho Fidale - Secretária
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2019
1. Data, Hora e Local: no dia 3 de abril de 2019, às 11h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Cidade 
de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. 
Convocação: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, na forma do parágrafo único do artigo 16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Ivan Bose do Amaral; 
e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Ordem do Dia: reeleição da Diretoria da Companhia. 6. Deliberação: Os 
membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 6.1. Promover a 
reeleição da Diretoria da Companhia, que continua a ter a seguinte composição, com mandato unificado até 2 de abril de 
2020: (i) como Diretor Presidente - Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separação total de 
bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-
10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos 
Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (ii) como Diretor Financeiro - Alexandre Eduardo 
Sousa da Cruz, português, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RNE nº V560602N CGPI/DIREX/
DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.503.219-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (iii) como 
Diretora sem designação específica - Camila Tereza Ifanger Maffessoni, brasileira, casada, economista, portadora 
da cédula de identidade RG nº 29.010.469-5 SSP/SP; inscrita no CPF/MF sob o nº 282.597.818-32, residente e domiciliada 
na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; 
(iv) como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos Faria, brasileiro, casado, farmacêutico indus-
trial, portador da cédula de identidade RG nº 11.992.593 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.163.436-95, residente 
e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Indaiatuba, Estado de 
São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (v) como Diretora sem designação específica - Simoni 
Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº 16674061 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.418.208-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (vi) 
como Diretor sem designação específica - Rodolpho Galdino Brugugnolle, brasileiro, divorciado, administrador 
de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.033.701-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.273.578-72, 
residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Alameda Capovilla 129, 
Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310; e (vii) como Diretor sem designação específica - Fernando Marinheiro 
de Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG nº 19.663.050-2 SSP/SP, CPF/MF nº 811.995.206-59, residente e 
domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 
550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 6.2. Os 
Diretores ora eleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse lavrado no Livro de Regis-
tro de Atas de Reunião de Diretoria da Companhia, e declaram expressamente, nos termos da lei, que não estão impedidos 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrarem sob 
os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de preva-
ricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema financeiro 
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. 6.3. Os 
termos de posse dos Diretores eleitos (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) estão arquivado 
na sede da Companhia. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada 
conforme, foi assinada pelos presentes. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. Ivan Bose 
do Amaral, Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 212.677/19-6 em 15/04/2019
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ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 14 DE NOVEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: no dia 14 de novembro de 2019, às 9h30, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 2. 
Convocação: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, na forma do parágrafo único do artigo 16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; 
e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Ordem do Dia: alteração da composição da Diretoria da Companhia. 6. 
Deliberação: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 
6.1. Registrar a renúncia a partir de 31 de dezembro de 2019, conforme carta recebida nesta data, da Sra. Camila Tereza 
Ifanger Maffessoni, brasileira, casada, economista, portadora da cédula de identidade RG nº 29.010.469-5 SSP/SP; 
inscrita no CPF/MF sob o nº 282.597.818-32, ao cargo de Diretora sem designação específica, para o qual foi reeleita em 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de abril de 2019. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho 
de Administração pelos serviços prestados pela Sra. Camila à Companhia até a presente data. 6.2. Nomear, nos termos do 
Artigo 22 do Estatuto Social, na qualidade de Diretora sem designação específica, com mandato se iniciando a partir de 
1º de dezembro de 2019 e duração até 2 de abril de 2020, conforme mandato unificado da Diretoria, a Sra. Renata de 
Carvalho Fidale, brasileira, casada, advogada, RG nº 27.509.437-6 SSP/SP, CPF/MF nº 274.120.468-37, residente e domi-
ciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, 
conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 6.4. A Diretora ora 
eleita toma posse nesta data, mediante assinatura do respectivo termo de posse, e declara expressamente, nos termos da lei, 
que não está impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da concorrência, contra 
o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a 
propriedade. 6.5. O termo de posse da Diretora eleita (nos quais constam as respectivas declarações de desimpedimento) 
está arquivado na sede da Companhia. 6.6. Tendo em vista o acima exposto, e o aprovado na Reunião do Conselho de 
Administração realizada em 3 de abril de 2019, a Diretoria da Companhia passa a ter, a partir de 31 de dezembro de 2019, 
a seguinte composição, com mandato até 2 de abril de 2020: (i) como Diretor Presidente - Omilton Visconde Júnior, 
brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-
8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (ii) 
como Diretor Financeiro - Alexandre Eduardo Sousa da Cruz, português, divorciado, administrador, portador da cédula 
de identidade RNE nº V560602N CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.503.219-38, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 
91 e 92, Bairro Cidade Monções; (iii) como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos Faria, 
brasileiro, casado, farmacêutico industrial, portador da cédula de identidade RG nº 11.992.593 SSP/MG, inscrito no CPF/MF 
sob o nº 052.163.436-95, residente e domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial 
na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (iv) como Diretora 
sem designação específica - Simoni Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, portadora 
da cédula de identidade RG nº 16674061 SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.418.208-17, residente e domiciliada 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 
91 e 92, Bairro Cidade Monções; (v) como Diretor sem designação específica - Rodolpho Galdino Brugugnolle, 
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.033.701-1 SSP/SP, inscrito no 
CPF/MF sob o nº 815.273.578-72, residente e domiciliado na Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310; (vi) como Diretor sem designação 
específica - Fernando Marinheiro de Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG nº 19.663.050-2 SSP/SP, CPF/
MF nº 811.995.206-59, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de São Paulo, com endereço 
comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conj. 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo; e (vi) como Diretora sem designação específica - Renata de Carvalho Fidale, 
acima qualificada. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, 
foi assinada pelos presentes. São Paulo, 14 de novembro de 2019. Omilton Visconde Junior, Renata de Carvalho 
Fidale - Secretária. JUCESP nº 632.832/19-8 em 11/12/2019.

Cellera Farmacêutica S.A.
NIRE 35.300.503.520 - CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 5 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: No dia 5 de dezembro de 2019, às 10 horas, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 
2. Convocação: os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados. 3. Presença: Presente a 
totalidade dos conselheiros, sendo Mario Spinola e Castro (Presidente), Omilton Visconde Junior, Ivan Bose do Amaral, Bruno 
Kirsten Pastore, Marcel Visconde, Ricardo Luis de Lima Vianna e Fábio Lima Mourão, tendo-se verificado, portanto, quórum 
de instalação e aprovação. 4. Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; e Secretária: Renata de 
Carvalho Fidale. 5. Deliberações: 5.1. Os membros do Conselho de Administração da Companhia decidiram, por unanimi-
dade de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Artigo 18, itens (xi), (xii) e (xvii) do Estatuto Social da Companhia, 
aprovar todos os atos a serem praticados pela administração da Companhia no que se refere à emissão de uma (ou mais) 
“Cédula de Crédito Bancário” entre a Companhia, na qualidade de Emitente, e o Banco Bocom BBM S.A. (“Bocom BBM”), 
inclusive todas as suas repactuações, aditivos e renegociações, no montante de até R$5.000.000,00, com vencimento até 
dezembro de 2024, ficando ainda autorizada a constituição das garantias necessárias em conexão com a operação acima 
contratada junto ao Bocom BBM. 5.2. Ficam quaisquer dois Diretores autorizados a praticar todos os atos necessários 
à celebração das operações acima aprovadas, ficando autorizados a celebrar quaisquer contratos, cartas, documentos, 
aditamentos, declarações, recibos ou outros documentos necessários ou convenientes para implementação da operação, 
conforme previsto em seus documentos aprovados. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a 
presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Declaro que a presente confere com o original lavrado em 
livro próprio. São Paulo, 5 de dezembro de 2019. Omilton Visconde Junior, Renata de Carvalho Fidale - Secretária

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 12 DE DEZEMBRO DE 2019
1. Data, Hora e Local: no dia 12 de dezembro de 2019, às 9h30, na filial da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Av. Eng. Luis Carlos Berrini 550, 9º andar, CEP 04571-000 (“Companhia”). 2. 
Convocação: dispensada a convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração 
da Companhia, na forma do parágrafo único do artigo 16 do estatuto social da Companhia. 3. Presença: a totalidade dos 
membros do Conselho de Administração da Companhia. 4. Composição da Mesa: Presidente: Omilton Visconde Junior; 
e Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 5. Ordem do Dia: alteração da composição da Diretoria da Companhia. 6. De-
liberação: Os membros do Conselho de Administração decidiram, por unanimidade de votos e sem quaisquer reservas: 6.1. 
Registrar a renúncia a partir de 31 de dezembro de 2019, conforme carta recebida nesta data, do Sr. Rodolpho Galdino 
Brugugnolle, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 6.033.701-1 SSP/
SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 815.273.578-72, ao cargo de Diretor sem designação específica, para o qual foi reeleito em 
Reunião do Conselho de Administração realizada em 3 de abril de 2019. Ficam registrados os agradecimentos do Conselho 
de Administração pelos serviços prestados pela Sr. Rodolpho à Companhia até a presente data. 6.2. Tendo em vista o acima 
exposto, e o aprovado nas Reuniões do Conselho de Administração realizadas em 3 de abril de 2019 e 14 de novembro de 
2019, a Diretoria da Companhia passa a ter, a partir de 31 de dezembro de 2019, a seguinte composição, com mandato até 
2 de abril de 2020: (i) como Diretor Presidente - Omilton Visconde Júnior, brasileiro, casado pelo regime de separa-
ção total de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 
052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida 
Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (ii) como Diretor Financeiro - Alexandre 
Eduardo Sousa da Cruz, português, divorciado, administrador, portador da cédula de identidade RNE nº V560602N CGPI/
DIREX/DPF, inscrito no CPF/MF sob o nº 011.503.219-38, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (iii) 
como Diretor sem designação específica - Cesar Marinho Santos Faria, brasileiro, casado, farmacêutico industrial, 
portador da cédula de identidade RG nº 11.992.593 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 052.163.436-95, residente e 
domiciliado na Cidade de Campinas, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Cidade de Indaiatuba, Estado de São 
Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia; (iv) como Diretora sem designação específica - Simoni 
Macedo Buranello, brasileira, separada judicialmente, farmacêutica, portadora da cédula de identidade RG nº 16674061 
SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o nº 067.418.208-17, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções; (v) como 
Diretor sem designação específica - Fernando Marinheiro de Oliveira Junior, brasileiro, casado, publicitário, RG 
nº 19.663.050-2 SSP/SP, CPF/MF nº 811.995.206-59, residente e domiciliado na Cidade de Santana do Parnaíba, Estado de 
São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções, 
CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (vi) como Diretora sem designação específica - 
Renata de Carvalho Fidale, brasileira, casada, advogada, RG nº 27.509.437-6 SSP/SP, CPF/MF nº 274.120.468-37, 
residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Luiz Carlos Berrini 
550, 9º andar, conjunto 91 e 92, Bairro Cidade Monções, CEP 04571-000, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos 
presentes. Declaro que a presente confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 12 de dezembro de 2019. 
Omilton Visconde Junior, Renata de Carvalho Fidale - Secretária

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 3 DE ABRIL DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 3 de abril de 2019, às 10 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de 
acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas 
da Companhia. 3. Composição da Mesa: Ivan Bose do Amaral (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. 
Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) consignação da integralização do aumento de capital pelo acionista Omilton Visconde 
Junior; (ii) consignação da integralização do aumento de capital pelo acionista Marcel Visconde; (iii) aumento do capital 
social da Companhia, com a consequente alteração do Artigo 5º do estatuto social da Companhia; e (iv) consolidação do 
estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou 
restrições: 5.1. Nos termos do Boletim de Subscrição III, anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de 
outubro de 2018, consignar que, em 22 de novembro de 2018, portanto em observância ao prazo ali acordado, o acionista 
Omilton Visconde Junior integralizou o montante de R$355.905,74 (trezentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e cinco 
reais e setenta e quatro centavos), em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade 
da Companhia, equivalente à parcela de R$352.941,16 acrescida dos juros remuneratórios correspondentes à variação 
acumulada do IPCA, acrescida de sobretaxa de 6,5% ao ano (“Sobretaxa” e em conjunto com a variação acumulada do 
IPCA, “Correção”), desde a data da subscrição até a data da efetiva integralização. Os valores integralizados em razão da 
Correção serão destinados à conta de reserva de capital da Companhia, não afetando, portanto, o valor do capital social da 
Companhia. 5.2. Nos termos do Boletim de Subscrição I, anexo à Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 
de novembro de 2017, consignar que, em 30 de novembro de 2018, 28 de dezembro de 2018 e 30 de janeiro de 2019, por-
tanto em observância aos prazos ali acordados, o acionista Marcel Visconde integralizou os montantes de R$2.500.000,00 
(dois milhões e quinhentos mil reais), R$2.250.000,00 (dois milhões, duzentos e cinquenta mil reais) e R$2.297.770,33 
(dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, setecentos e setenta reais e trinta e três centavos), respectivamente em cada 
uma das datas, totalizando R$7.047.770,33 (sete milhões, quarenta e sete mil, setecentos e setenta reais e trinta e três 
centavos), em moeda corrente nacional, mediante depósito em conta corrente de titularidade da Companhia, sendo a última 
equivalente à parcela de R$2.250.000,28 acrescida dos juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada do 
IPCA, acrescida de sobretaxa de 6,5% ao ano (“Sobretaxa” e em conjunto com a variação acumulada do IPCA, “Corre-
ção”), desde a data da subscrição até a data da efetiva integralização. Os valores integralizados em razão da Correção serão 
destinados à conta de reserva de capital da Companhia, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. 
5.3. Aprovar a emissão de 77.680.885 (setenta e sete milhões, seiscentas e oitenta mil, oitocentas e oitenta e cinco) novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com direito a voto, pelo preço unitário de emissão de R$0,52 (cinquenta 
e dois centavos de real), fixado de acordo com os parâmetros do artigo 170, parágrafo 1º, inciso I, da Lei das S.A. As ações 
ora emitidas foram totalmente subscritas e parcialmente integralizadas pela parcialidade dos acionistas da Companhia, em 
moeda corrente nacional, nos termos dos boletins de subscrição que, autenticados pela mesa, passam a integrar a presente 
ata na forma do Anexo I. A totalidade dos R$40.394.060,20 (quarenta milhões, trezentos e noventa e quatro mil, sessenta 
reais e vinte centavos) ora subscritos será destinada à conta de capital social da Companhia, ressalvado que os valores 
que vierem a ser integralizados a prazo a título de juros e atualização monetária do preço de subscrição serão destinados 
à conta de reserva de capital, não afetando, portanto, o valor do capital social da Companhia. As novas ações emitidas 
farão jus em igualdade de condições com as ações já existentes a todos os benefícios, incluindo dividendos, juros sobre o 
capital próprio e eventuais remunerações de capital que vierem a ser declarados pela Companhia a partir desta data. 5.4. 
Registrar que, em virtude do acima disposto, o capital social da Companhia é aumentado de R$390.697.608,37 (trezentos 
e noventa milhões, seiscentos e noventa e sete mil, seiscentos e oito reais e trinta e sete centavos) para R$431.091.668,57 
(quatrocentos e trinta e um milhões, noventa e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete centavos). 5.5. 
Em razão da deliberação supra, aprovar a alteração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia de forma a 
refletir o aumento de capital social acima deliberado, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5º - O capital 
social é de R$431.091.668,57 (quatrocentos e trinta e um milhões, noventa e um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta e sete centavos), totalmente subscrito e parcialmente integralizado, dividido em 637.455.835 (seiscentas e trinta 
e sete milhões, quatrocentas e cinquenta e cinco mil, oitocentas e trinta e cinco) ações ordinárias, todas nominativas e sem 
valor nominal.” 5.6. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os acionistas deliberam consolidar o estatuto social da 
Companhia, passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo II à presente ata. 5.7. Aprovar a lavratura da 
Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo  130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Ivan 
Bose do Amaral; Secretária - Renata de Carvalho Fidale; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participa-
ções - Empresas Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por 
Mario Spinola e Castro e Ivan Bose do Amaral, Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde Confere com a original lavrada 
em livro próprio. Mesa: Ivan Bose do Amaral - Presidente; Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 212.678/19-0 
em 15/04/2019.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 18 de junho de 2019, às 9h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na Ci-
dade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Compa-
nhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do arti-
go 124 da Lei nº6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e 
Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 
(ii) deliberar sobre a reeleição do Conselho de Administração da Companhia; (iii) deliberar sobre a reeleição do presidente 
do Conselho de Administração da Companhia (iv) fixar o valor da remuneração global a ser paga aos administradores da 
Companhia no exercício de 2019; e (v) deliberar sobre a alteração do jornal de grande circulação em que serão realizadas 
as publicações de atos societários da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade e sem 
quaisquer ressalvas ou restrições, com a abstenção dos legalmente impedidos, havendo-se autorizado a lavratura da pre-
sente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o Arti-
go130, §§ 1º e 2º, da Lei nº 6.404/76: 5.1. Dispensar a presença de administradores e representantes dos auditores inde-
pendentes da Companhia, nos termos do §2º, Artigo134, da Lei nº 6.404/76, por não haver necessidade de esclarecimentos 
a respeito dos documentos disponibilizados pela administração da Companhia, pertinentes às matérias da ordem do dia. 
5.2. Registrar que o Conselho Fiscal da Companhia não foi convocado ou ouvido por não se encontrar instalado. 5.3. 
Aprovar, depois de examinadas e discutidas, as contas dos administradores e as Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao exercício social findo em 31.12.18, as quais, acompanhadas das Notas Explicativas e do Parecer dos Auditores 
Independentes os quais emitiram opinião sem ressalvas, datado de 10 de maio de 2019, foram publicadas na íntegra, no 
dia 17 de maio de 2019, páginas 5 a 9 do jornal “Diário Oficial do Estado de São Paulo”, e páginas 5 e 6 do jornal “Em-
presas & Negócios”. 5.4. Ficam ratificadas expressamente as publicações das Demonstrações Financeiras da Companhia 
referentes ao exercício social findo em 31.12.2018, às quais os acionistas representando a totalidade do capital social 
confirmam ter tido pleno acesso e conhecimento, considerando-se sanada inclusive a inobservância dos prazos referidos nos 
Arts. 132 e 133 da Lei nº 6.404/76. 5.5. Consignar que não serão distribuídos dividendos por ter a Companhia apurado 
prejuízo no exercício social encerrado em 31.12.18, conforme verificado nas demonstrações financeiras ora aprovadas, de 
modo que o resultado negativo apurado será destinado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia. 5.6. Tendo em 
vista o encerramento do presente mandato, aprovar, nos termos do Artigo 14 do Estatuto Social, para mandato unificado de 
1 (um) ano, a se encerrar em 17 de junho de 2020, a reeleição dos seguintes membros para o Conselho de Administração 
da Companhia: (i) Mario Spinola e Castro, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, porta-
dor da cédula de identidade RG nº 53.183.428-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 023.675.077-16, residente e domi-
ciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Eu-
ropa, CEP 04536-001, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Omilton Visconde Júnior, brasilei-
ro, casado pelo regime de separação total de bens, empresário, portador da carteira de identidade RG nº 6.817.258-8 (SSP/
SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 052.283.968-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
com escritório na Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini 550, 9º andar, Cid. Monções, CEP 04571-000, na qualidade de membro 
do Conselho de Administração; (iii) Ivan Bose do Amaral, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, 
economista, portador da cédula de identidade RG nº 59.666.130-7 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 947.028.701-06, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Jerônimo da Veiga 
384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (iv) Rafael 
Gonçalves Mendes, brasileiro, casado pelo regime de separação total de bens, engenheiro, portador da cédula de identi-
dade RG nº 28.051.252-1 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob o nº 303.696.108-90, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, com escritório comercial na Rua Jerônimo da Veiga 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-
001, na qualidade de membro do Conselho de Administração; (v) Marcel Visconde, brasileiro, casado no regime de comu-
nhão parcial de bens, empresário, portador da cédula de identidade RG nº 15.557.648-3 (SSP/SP), inscrito no CPF/MF sob 
o nº 111.623.518-88, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Av. Dr. Car-
doso de Melo 1.507, Vila Olimpia, CEP 04548-005, na qualidade de membro do Conselho de Administração; e (vi) Bruno 
Kirsten Pastore, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de identidade RG nº 30.827.626-7 (SSP/SP), inscrito 
no CPF/MF sob o nº 223.113.958-82, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório 
na Rua Jerônimo da Veiga, 384, 10º andar, Jardim Europa, CEP 04536-001, na qualidade de membro do Conselho de Ad-
ministração. 5.7. Nos termos do parágrafo único do Artigo14 do Estatuto Social, a função de Presidente do Conselho de 
Administração continuará a ser exercida pelo Sr. Mario Spinola e Castro, acima qualificado. 5.8. Os cargos de suplentes dos 
membros do Conselho de Administração ora reeleitos permanecerão vagos e os suplentes serão eleitos oportunamente por 
meio de Assembleia Geral Extraordinária convocada para este fim. 5.9. Os membros do Conselho de Administração ora re-
eleitos tomam posse nesta data, mediante assinatura dos respectivos termos de posse, e declaram expressamente, nos 
termos da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de conde-
nação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra as normas de defesa da 
concorrência, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública, ou a propriedade.  5.10. Os termos de posse dos conselheiros reeleitos (nos quais constam as respec-
tivas declarações de desimpedimento) estão arquivados na sede da Companhia. 5.11. Fixar, no limite de até R$7.945.977,00 
(sete milhões, novecentos e quarenta e cinco mil, novecentos e setenta e sete reais), o montante global a ser distribuído 
entre os administradores da Companhia para o exercício de 2019 em curso, de janeiro a dezembro, a título de remuneração 
fixa e variável, incluindo benefícios incorridos ou suportados pela Companhia, verbas de representação e encargos sociais, 
nos termos do Artigo152 da Lei nº 6.404/76. Caberá ao Conselho de Administração definir os montantes individuais a serem 
atribuídos a cada administrador da Companhia, tendo em conta suas responsabilidades, o tempo dedicado às suas funções, 
sua competência e reputação profissional e o valor de seus serviços no mercado. 5.12. Fica estabelecido que os membros 
do Conselho de Administração não receberão qualquer remuneração a título de pro labore pelo cargo que ocupam na 
Companhia, seja por serem acionistas diretos da Companhia ou por já estarem vinculados com a gestão do acionista pelo 
qual foram indicados e eleitos. 5.13. Em virtude do cancelamento da circulação do jornal “Tribuna de Indaiá”, registrar que 
as publicações em jornal de grande circulação dos atos societários da Companhia e demais documentos ordenados pela Lei 
nº 6.404/76, que eram realizadas neste periódico, passarão a ser realizadas no jornal “Empresas & Negócios”, além do 
“Diário Oficial do Estado de São Paulo”, ficando ratificadas quaisquer publicações já realizadas, às quais os acionistas 
confirmam ter tido pleno acesso e conhecimento. 5.14. Registrar que, em razão da não formulação do pedido de que trata 
o Artigo161, §2º da Lei nº 6.404/76, não foi instalado o Conselho Fiscal. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, 
foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e Castro; 
Secretária - Renata de Carvalho Fidale. Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente  Renata de Carvalho Fidale - Secretária. 
JUCESP nº 444.311/19-1 em 16/08/2019.

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 20 DE MAIO DE 2019
1. Local, data e hora: no dia 20 de maio de 2019, às 9 horas, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada na 
Cidade de Indaiatuba, Estado de São Paulo, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310 (“Com-
panhia”). 2. Convocação e Presença: dispensada publicação do edital de convocação, nos termos do parágrafo 4º do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando 
a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. 
Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Renata de Carvalho Fidale (Secretária). 4. Ordem do Dia: 
deliberar sobre aditamento ao Plano de Opção de Compra de Ações 2017 da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas 
decidem, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aditar o Plano de Opção de Compra de Ações 2017 
da Companhia (“Plano”), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 1º de setembro de 2017, e aditado 
em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 4 de setembro de 2018, com vistas a aumentar o número de opções 
outorgadas com base no Plano em 7.100.000 (sete milhões e cem mil) ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal 
e de emissão da Companhia, de forma que as opções outorgadas com base no Plano, ora aditado, respeitarão o limite 
máximo de 32.177.445 (trinta e dois milhões, cento e setenta e sete mil, quatrocentas e quarenta e cinco) ações ordinárias, 
nominativas, sem valor nominal e de emissão da Companhia. 5.2. O Plano aprovado, rubricado por todos os acionistas 
presentes, conforme constante do Anexo I desta ata, ficará arquivado na sede da Companhia. 5.6. Aprovar a lavratura da 
Ata desta Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Mesa: Mario Spinola 
e Castro - Presidente, Renata de Carvalho Fidale - Secretária. JUCESP nº 444.310/19-8 em 16/08/2019.

YP II Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 13.727.348/0001-27 - NIRE 35.225.442.409

Retificação
Na publicação da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 08/08/2019, às 10hrs, publicada neste jornal 
no dia 09/08/2019, na redução de capital, onde se lê: R$ 97.250.000,00, Leia-se: R$ 97.500.000,00.
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Especial

No Arquipélago Fernando de 
Noronha – distante cerca de 350 km 
da costa do nordeste brasileiro – 
uma espécie invasora do gênero de 
répteis Salvator, da família Teiidae, 
mais conhecida como teiú, precisa 
ser controlada

Antonio Carlos Quinto/Jornal da USP

“O 
réptil representa riscos a outras espécies 
nativas, ao ecossistema e ao homem, por ser 
portador da bactéria Salmonella enterica, 

responsável pela doença Salmonelose. Além disso, o teiú 
se reproduz no arquipélago sem nenhum controle”, conta 
o analista ambiental Carlos Roberto Abrahão. 

Em seu estudo de doutorado realizado na Faculdade de 
Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, Abrahão fez um 
levantamento de dados sobre a população do réptil nas 
ilhas que compõem o arquipélago e propôs estratégias de 
manejo do animal para melhorar a conservação das espé-
cies das ilhas. Os primeiros registros da presença do teiú 
nas ilhas datam de quase um século, quando estes animais 

foram introduzidos pelo homem para fazer o controle de 
roedores (ratos) trazidos pelos europeus.

“Publicações da década de 1950 registram a presença deste 
lagarto no arquipélago”, conta. Atualmente a população de 
teiús é estimada entre 7 e 12 mil lagartos adultos na ilha 
principal. Também conhecido como teju ou tejú (Salvator 
merianae) o réptil é considerado o maior lagarto da América 
do Sul e, no continente, pode pesar até 5 quilos. 

Teiús considerados “hóspedes” 
indesejados em Fernando de Noronha

O Arquipélago Fernando de Noronha é dividido em duas 
áreas: o Parque Nacional Marinho e a Área de Proteção 
Ambiental. A maior população de teiús concentra-se na 
ilha principal do arquipélago, que possui uma área total de 
1.840 hectares. “O arquipélago é composto por 21 ilhas e 
ilhotas e, por ter o teiú a capacidade de mergulhar e na-
dar, é possível que ele use outras ilhas, além da principal”, 
descreve o cientista.

A capacidade de deslocamen-
to dos teiús os torna um pre-
dador de espécies ameaçadas 
ou endêmicas das ilhas, como 
a tartaruga-verde, o lagarto-de-
-noronha, a anfisbena-de-no-
ronha e o caranguejo-amarelo. 
“Na ilha principal os atobás 
não fazem mais ninhos no solo. 
Resta somente uma colônia que 
ainda resiste, com apenas uns 
10 a 20 mil indivíduos”, con-
tabiliza Abrahão, ressaltando 
que, além dos teiús, populações 
de ratos e gatos, que também são um grande problema 
no arquipélago, “tenham forçado a saída das aves da 
ilha principal.”

Os dados foram coletados em visitas que duravam um mês, 
duas vezes por ano, entre os anos de 2015 e 2016. Sobre 
a bactéria Salmonella enterica, mais de 50% dos teiús de 
Fernando de Noronha são portadores. Os pesquisadores 
também identifi caram os tipos de salmonela encontrados 
nos teiús e notaram que alguns dos tipos presentes em 
Noronha são responsáveis por doenças em humanos em 
outros lugares do mundo.

Os teiús chegam a ser uma ameaça ao turismo, prin-
cipalmente por conta da contaminação pela Salmonella 
enterica. A bactéria é encontrada nas fezes do réptil e, 
além do mais, o animal é consumido como uma “iguaria”. 
“Isso acontece não somente nas ilhas do arquipélago, mas 
também no continente”, registra o cientista. Mesmo sen-
do uma ameaça ao turismo, por conta da diarreia grave 
que pode causar a contaminação, Abrahão lembra que os 
moradores locais podem ter desenvolvido uma resistência 
natural à bactéria. “O problema é mais grave com relação 
aos turistas”, adverte.

Abrahão lembra também que, 
mesmo sendo considerada uma 
espécie invasora, os teiús são 
considerados ofi cialmente, no 
arquipélago, como espécie nativa 
e protegida. “Trata-se de uma 
controvérsia, mas nossos estudos 
comprovam a necessidade de 
programas de controle do ani-
mal”, afi rma o analista ambiental, 
lembrando que alguns lugares 
das ilhas são mais sensíveis à 
presença do réptil, como por 
exemplo os locais de desova de 
tartarugas marinhas.

O pesquisador recomenda que sejam utilizadas armadi-
lhas simples e baratas para a coleta dos lagartos. Para isso, 
torna-se necessário que se tenha um plano de ação que seja 
discutido junto à população local. “A comunidade tem de ser 
ouvida, já que se trata de uma ação a longo prazo”, estima o 
cientista, lembrando que a estratégia deve ser semelhante 
à adotada em relação à população de gatos do arquipélago.

Abrahão propõe um plano piloto de manejo dos teiús. 
Dentre os predadores naturais do teiú estão os grandes 
mamíferos. No continente, grandes carnívoros como felinos 
e canídeos podem predar o teiú. “Mas a tese de introdução 
de predadores para controle de espécies invasoras não é 
recomendada pela ciência, salvo raríssimas exceções. Ge-
ralmente se tornam mais um problema”, adverte o analista 
ambiental. Um exemplo disto é o próprio teiú, que foi intro-
duzido para o controle de ratos mas acabou se tornando, 
ele próprio, um problema ainda maior.

Atobás não fazem mais seus ninhos no solo
da ilha principal de Noronha.
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População de teiús na ilha principal é estimada
entre 7 e 12 mil lagartos adultos.
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Em Fernando 
de Noronha, os 
teiús chegam a 
ser uma ameaça 
ao turismo, 
principalmente 
por conta da 
contaminação 
pela Salmonella 
enterica

Após um 
acordo com a 
comunidade 
local, 
existe uma 
possibilidade 
de instalar 
estratégias de 
controle ainda 
em 2020

Mais da metade dos teiús capturados em Fernando 
de Noronha apresentou a bactéria causadora da 

Salmonelose.
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Ratos também representam um problema
nas ilhas do arquipélago.
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Quando o INSS não reconhece o tempo de 

contribuição e acaba negando o pedido de 

aposentadoria, em virtude de algum período 

não ter sido validado por conta da falta 

de pagamento de contribuições, caberá ao 

contribuinte regularizar a situação para 

estar apto a se aposentar. 

Ressalta-se que basta ao contribuinte pagar 
eventual período em aberto e provar que 
exerceu a atividade laboral. Regra que não 

se aplica aos contribuintes facultativos, pois não 
exercem atividades remuneradas.

As pendências deverão ser resolvidas de acordo 
com o perfil de cada contribuinte. Vejamos:

O trabalhador tinha emprego formal no 

período sem registro: os trabalhadores com 
carteira assinada não são responsáveis pelas suas 
contribuições previdenciárias, as quais cabem ao 
contratante. Logo, nesse caso o registro na carteira 
de trabalho, extrato do FGTS, contracheques e 
quaisquer outros documentos que evidenciem o 
vínculo empregatício são considerados.

O empregado não tinha registro formal: o 
tempo de serviço nessa condição não será consi-
derado pelo INSS para fi ns de aposentadoria, já 
que não houve recolhimento das contribuições. 
Cabe ao trabalhador buscar provas documentais 
que confi rmem o exercício laboral naquele período, 
evidenciando o vínculo empregatício informal, como 
holerites, recibos, comprovante de férias, depósitos 
bancários, documentos sindicais, enfi m, quaisquer 
documentos que liguem você ao empregador.

Salienta-se que a probabilidade do trabalhador ter 
seu pedido negado pelo INSS é grande, obrigando 
que o segurado recorra à Justiça. 

Contribuições pendentes do trabalhador 

autônomo: todos que exercem atividades remu-
neradas são considerados contribuintes obriga-
tórios junto à Previdência. Cabe ao trabalhador 
autônomo efetuar suas contribuições. A quitação 
das contribuições pendentes é fundamental para 

Eduardo Moisés

Tempo de Contribuição Não Reconhecido 
por Falta de Pagamento no INSS

T

que o período não reconhecido seja considerado 
pelo INSS, podendo ser quitado em qualquer 
época. Ressalta-se que em caso de atraso inferior 
a cinco anos, salvo algumas exceções, o cálculo 
para quitação poderá ser realizado no site do INSS, 
assim como a emissão de guias para pagamento. 
Em caso de atraso superior a cinco anos, período 
considerado prescrito, o trabalhador deverá com-
parecer pessoalmente ao INSS  para levantamento 
do valor a ser pago. Além do recolhimento, também 
será exigida a comprovação do exercício da ativi-
dade para garantir a validação do período para a 
aposentadoria. Só depois da devida homologação 
é que o INSS emitirá a guia de pagamento.

Pendências do contribuinte facultativo: 
contribuinte facultativo é aquele que não exerce 
atividade remunerada, mas que decide contri-
buir espontaneamente para garantir o direito aos 
benefícios previdenciários. A este contribuinte é 
facultada a possibilidade de quitar débitos pen-
dentes dos últimos seis meses, de modo a incluir  
tal período na contagem do tempo de contribuição.

Importante destacar que o INSS cobra uma 
indenização de 20% sobre o valor do salário de 
benefício (média das 80% maiores contribuições 
desde 07/1994) para validação dos períodos em 
atraso. Caso o trabalhador opte em levar o perío-
do em atraso para um Regime Próprio (RPPS) ao 
qual é vinculado, os 20% podem ser calculados 
com base na sua atual remuneração, limitado ao 
teto do INSS.

Sobre o valor apurado incidirão juros moratórios 
de 0,5% ao mês, limitados à 50%, e multa de 10% 
para as indenizações posteriores a 11/10/1996, 
data da publicação da Medida Provisória nº 1.523.

Em caso de dúvidas sobre o tempo de recolhimen-
to e eventual direito reconhecimento do período 
pelo INSS importante o contribuinte procurar 
um contador e se necessário um advogado para 
medidas jurídicas se ja teve seu pedido negado 
pelo INSS.

São Paulo, quarta-feira, 18 de dezembro de 2019

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

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

T : 3043-4171 / 3106-4171

Refl exões Refl exõesRefl exões
PORTAL CÓSMICO

Inspiração Diária de Kate Spreckley

O alinhamento do Portal de Leão de ontem nos im-
pulsionou por uma entrada cósmica excepcionalmente 
poderosa e para uma nova realidade. Quando estamos no 
limiar desta nova realidade, somos chamados a estar em 
nossa integridade, a sermos incrivelmente responsáveis e 
autênticos em nossos pensamentos, nossas ações e nossos 
empreen dimentos.

Você está se movendo em direção a horizontes expandidos, 
onde todos os potenciais e possibilidades estão disponíveis 

para você. Você terminou de repetir as tragédias do passado 
e agora está pronto para acolher uma nova vida e uma nova 
realidade. Enquanto você continua a liberar o antigo, você 
permite que surjam formas novas e inspiradas de viver e 
de ser. Dê a si mesmo um momento para se adaptar, mas 
encontre essa maravilhosa oportunidade com um coração 
aberto e uma mente aberta. Permaneça no curso e saiba 
que sua vida traz grande valor.

Muito amor, Kate

https://www.spiritpathways.co.za

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br

Chegando no fi nal do 

ano temos novamente 

a Caixa anunciando 

a redução da taxa 

básica de juros para 

o fi nanciamento 

imobiliário.

Com a medida, o setor 
de construção que já 
estava reaquecendo 

neste último trimestre ganhou 
um novo impulso. Hora de 
planejar 2020! Neste período, 
tradicionalmente as empresas 
preparam seu plano estratégi-
co para o ano seguinte, uma 
atividade que é fundamental 
e todos os empresários enten-
dem e executam. 

Mas no setor da construção, 
há uma questão importante 
que não tem sido colocada: se 
é preciso planejar, por que a 
maioria das implantações de 
BIM (Building Information 
Modeling), que promove pro-
jetos e construções com mais 
qualidade, menos desperdício, 
retrabalho e, consequente-
mente menor custo, estão de 
certa forma descoladas dos 
planos estratégicos? 

E vale dizer: a adoção da pla-
taforma BIM é tão importante 
que o governo, com a entrada 
do decreto n. 9.377, passará a 
exigir o uso dessa tecnologia 
a partir de 2021 em todo o 
âmbito nacional. 

Não utilizar o BIM no planeja-
mento estratégico de uma obra 
é uma observação empírica 
muito fácil de se constatar. 
Quase todas as implantações, 
independentemente do tipo 
de empresa, nascem e focam 
inicialmente na fase de projeto. 

Construtoras, incorpora-
doras, gerenciadoras, órgãos 
governamentais, varejistas, 
indústrias e até mesmo as 
projetistas fazem implantações 
nascendo com o projeto. Não 
é possível que para todos eles 
a prioridade de foco seja o 
projeto e que a principal dor 
seja nesta área. Viabilidade, 
planejamento, produto, obra 
e operação não estão à frente 
do projeto para ninguém? Há 
certamente um descompasso 
entre as estratégias das im-
plantações e as estratégicas de 
negócio nas empresas. 

O motivo não é a cronologia. 
O processo não nasce na fase 
de projeto, mas sim antes, no 
qual o BIM poderia ser utilizado. 

Nestas implantações, os progra-
mas de necessidade continuam 
desassociados do processo BIM, 
seguindo do modo tradicional. 
Em grande parte dos players 
acima, esta fase inicial é bem 
mais sensível e envolve muito 
mais stakeholders internos, 
sendo que a fase de projeto é 
normalmente terceirizada. 

O motivo não é ser o projeto 
necessário para implantar as 
demais etapas. Um exemplo 
seria de uma construtora que 
poderia defi nir um bom do-
cumento com requisitos para 
receber os projetos em BIM e fo-
car sua implantação na fase de 
obra, nos controles tecnológi-
cos, nos processos de mitigação 
de risco e no monitoramento 
remoto utilizando BIM. 

A visão que tenho é que 
este descompasso tem como 
razão uma série de pequenos 
vetores. Eles vão desde o fato 
do projeto ser o elemento mais 
tangível, das iniciativas em BIM 
normalmente nascerem no 
departamento de projeto ou, 
até mesmo, pelo projeto ser o 
foco a ser atacado por decisão 
de marketing dos maiores 
fabricantes. 

Este descolamento de visão 
se estende além da empresa 
e acaba prejudicando a velo-
cidade da adoção do BIM no 
mercado. É muito comum 
ouvir queixas de que o cliente 
não quer mais pagar pelo BIM 
e, assim, se forma uma barreira 
objetiva para sua implantação. 

Por um lado, temos o projetis-
ta, que utiliza o BIM para fazer 
detecção de interferências, 
reclamando que a construtora 
não quer pagar mais pelo BIM, 
sem entender que o projeto 
livre das interferências já era 
responsabilidade dele muito 
antes do BIM. Do outro lado 
está a construtora implantando 
BIM para otimizar o processo de 
orçamento e reclamando que o 
seu cliente não se importa com 
a tecnologia, sem perceber que 
não é esta a aplicação do BIM 
que ele teria interesse. 

Este é um convite para uma 
refl exão: a sua estratégia de BIM 
está realmente alinhada com a 
sua estratégia de negócio? 

(*) - Engenheiro civil formado pela 
Poli/USP, é presidente do Construtivo, 

empresa de tecnologia com DNA de 
engenharia e membro da Autodesk 

Development Network e do Royal Insti-
tution of Chartered Surveyours 

(www.construtivo.com). 

Construção aquecida e adoção 
do BIM no plano estratégico 

Marcus Granadeiro (*)
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A tecnologia e novos mode-
los de gestão estiveram 
presentes nas grandes 

transformações do mundo 
corporativo, e, saber lidar com 
este cenário foi o desafi o de 
muitos profi ssionais. “A tecno-
logia, como quarta revolução 
industrial, está infl uenciando 
cada vez mais o ambiente 
corporativo e o surgimento de 
novas profi ssões, o que não será 
diferente em 2020. 

Por isso, estar antenado nes-
tas mudanças e em constante 
evolução educacional serão 
práticas importantíssimas 
que guiarão os profi ssionais 
no próximo ano”, ressalta 
Paulo Lira, coordenador e 
supervisor acadêmico da HSM 
University. Pensando nisso, a 
HSM University elencou algu-
mas características para se ter 
em mente em 2020.

1. Avanços Tecnológicos: 
A tecnologia tem trazido mu-
danças profundas e irrevogá-
veis. Não é mais possível voltar 
atrás e eliminar tudo o que ela 
fez e continuará fazendo pelo 
mercado e pelas profi ssões. 
Por isso, cabe ao profi ssional 
imergir neste novo contexto.

2. Pensamento Crítico: 
Ter a capacidade de enxergar 

O que os profi ssionais precisam saber 
para começar o ano com o pé direito
2019 foi um ano de grandes mudanças e novos aprendizados, tanto para as empresas como para os 
seus colaboradores

A tecnologia está infl uenciando cada vez mais 

o ambiente corporativo.

além do problema e propor so-
luções criativas e inovadoras.

3. Gestão de Pessoas: 
Independente do cargo, o pro-
fi ssional deve ter a capacidade 
de desenvolver o trabalho em 
equipe e de reconhecer os 
elementos que infl uenciam o 

comportamento individual e 
organizacional.

4. Inteligência Emocio-

nal: Talvez um dos quesitos 
mais importantes. Saber 
como lidar com as próprias 
emoções, evitar as explosões 
e tomar boas decisões é o 

papel fundamental para quem 
quer começar o ano com o 
pé direto.

5. Criatividade: Ter a 
capacidade de combinar as 
soluções tecnológicas com 
aspectos mais criativos e es-
tratégicos.

6. Atualize-se: A gradu-
ação é importante, mas ter 
conhecimento específi co em 
determinadas áreas torna o 
currículo ainda mais atrativo. 
Aprender uma nova língua, 
fazer cursos e estar sempre 
em busca por novos saberes, 
são essenciais para o desen-
volvimento dos profi ssionais.

7. Visão Estratégica: 
Entender e conhecer pro-
fundamente todo o processo 
produtivoe ter a capacidade 
de usar todas as ferramentas 
disponíveis para a tomada de 
decisões.

“O mais importante é estar 
aberto às mudanças em um ce-
nário disruptivo, entendendo 
o timing das transformações 
combinado ao autoconheci-
mento e a constante recicla-
gem educacional”, fi naliza Lira 
(AI/HSMUniversity). 
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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:
WELISON DE LIMA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão operador audio 
visual, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia onze de 
maio de mil novecentos e noventa e quatro (11/05/1994), residente e domiciliado 
Rua Itamar Franco, 11, casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Onezir Inácio Rodrigues e de Josefa Rodrigues de 
Lima. LUCIANA DO CARMO MARCOS DE SOUZA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Vitória, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/037.
FLS.033-VITÓRIA/ES), Vitória, ES no dia vinte e quatro de março de mil novecen-
tos e noventa e cinco (24/03/1995), residente e domiciliada Rua Itamar Franco, 11, 
casa 02, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Verdiano Martins de Souza e de Elza Marcos.

JEFFERSON PACHECO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão gerente co-
mercial, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e um de abril 
de mil novecentos e oitenta e um (21/04/1981), residente e domiciliado Rua Do-
miniciano Ribeiro, 194, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de João Severino da Silva e de Edna Maria Pacheco da Silva. LÍVIA VANESSA 
SILVA DE CARVALHO MACIEL, estado civil solteira, profissão vendedora, nas-
cida em Pão de Açúcar, Estado de Alagoas (CN:LV.A/003.FLS.030-PALESTINA/
AL), Pão de Açúcar, AL no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e 
seis (11/09/1996), residente e domiciliada Rua Dominiciano Ribeiro, 194, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio Renato Maciel e de 
Rozivânia Silva de Carvalho.

THAYLOR CARVALHO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão analista de sis-
temas, nascido em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia dezenove de mar-
ço de mil novecentos e noventa e um (19/03/1991), residente e domiciliado Rua 
Agrimensor Sugaya, 551, bloco H, apartamento 141, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Miramar de Sousa Parente e de Vania Maria Carvalho Francisco 
Bayerlein. GABRIELA FERNANDES DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em São João da Boa Vista, neste Estado, 
São João da Boa Vista, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e noventa 
e três (30/08/1993), residente e domiciliada Rua São José, 482, Jardim Santo 
André, São João da Boa Vista, neste Estado, São João da Boa Vista, SP, filha de 
Edson Arnaldo Pereira Gomes e de Rosana Fernandes de Oliveira Gomes. Cópia 
Enviada pelo Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais de São João da Boa 
Vista, neste Estado.

ABNER DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profissão técnico eletrônico, 
nascido em Jacareí, neste Estado (CN:LV.A/160.FLS.029 JACAREÍ/SP), Jaca-
reí, SP no dia dois de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (02/09/1987), 
residente e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 734, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Sergio Ferreira da Silva e de Eli-
sabeth Alves de Oliveira Silva. NADJARA FABIULA RIBEIRO DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão empresária, nascida em Subdistrito Mooca, nesta Capital 
(CN:LV.A/058.FLS.162-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia oito de novembro de 
mil novecentos e noventa (08/11/1990), residente e domiciliada Avenida Antônio de 
Sousa Queiroz, 734, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco 
Luiz Soares da Silva e de Maria de Lourdes Ribeiro da Silva.

APARECIDO DA SILVA, estado civil divorciado, profissão instalador, nascido em 
Bilac, neste Estado, Bilac, SP no dia dois de maio de mil novecentos e sessenta 
e um (02/05/1961), residente e domiciliado Avenida Coronel Alves e Rocha Filho, 
348, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Bertolino 
da Silva e de Teresa da Silva. MARIA JOSÉ SANTANA MATOS, estado civil soltei-
ra, profissão do lar, nascida em Caldeirão Grande, Estado da Bahia (CN:LV.A/017.
FLS.119 CALDEIRÃO GRANDE/BA), Caldeirão Grande, BA no dia dezoito de mar-
ço de mil novecentos e oitenta e um (18/03/1981), residente e domiciliada Avenida 
Coronel Alves e Rocha Filho, 348, casa 01, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de João Ferreira de Matos e de Euclides Maria Santana.

JHULY OLIVEIRA DO BOM FIM, estado civil solteira, profissão atendente, nascida 
em Mongaguá, neste Estado (CN:LV.A/042.FLS.151-ITANHAÉM/SP), Mongaguá, 
SP no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e noventa e sete (01/01/1997), 
residente e domiciliada Rua Luiz Antônio Gonçalves, 685, casa 02, Vila Campane-
la, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José dos Reis do Bom Fim e de Zuleide 
Maria Oliveira do Bom Fim. ELIETE ALMEIDA DOS REIS, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de cozinha, nascida em Mocajuba, Estado do Pará (CN:LV.A/009.
FLS.160-VILA DO CARMO-CAMETÁ/PA), Mocajuba, PA no dia trinta e um de agos-
to de mil novecentos e oitenta e cinco (31/08/1985), residente e domiciliada Rua 
Luiz Antônio Gonçalves, 685, casa 02, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Floriano Portilho dos Reis e de Maria de Nazaré Almeida dos Reis.

ÂNGELO CÁSSIO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de monito-
ramento, nascido em Subdistrito Pari, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.106-PARI/
SP), São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (14/10/1983), residente e domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 551, bloco H, 
apartamento 14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ivone Maria da 
Silva. PRISCILA APARECIDA SOARES, estado civil solteira, profissão professora, 
nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/079.FLS.261-VILA 
FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e 
oitenta e sete (16/01/1987), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 551, 
bloco H, apartamento 14, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Benedito 
Carlos Soares e de Vera Lucia Maria do Nascimento Soares.

JAIME CALISTO DOS SANTOS NETO, estado civil solteiro, profissão controla-
dor de acesso, nascido em Itapecerica da Serra, neste Estado (CN:LV.A/090.FLS.
069-ITAPECERICA DA SERRA/SP), Itapecerica da Serra, SP no dia seis de setem-
bro de mil novecentos e noventa e cinco (06/09/1995), residente e domiciliado Rua 
Monte Car, 1314, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Vanderlei Costa dos Santos e de Maria do Carmo Bispo Silva. BIANCA 
VICENTE CHAVES, estado civil solteira, profissão cozinheira escolar, nascida em 
Suzano, neste Estado (CN:LV.A/161.FLS.234 SUZANO/SP), Suzano, SP no dia 
oito de agosto de mil novecentos e noventa e seis (08/08/1996), residente e domi-
ciliada Rua Monte Car, 1314, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio Lindomar Chaves e de Rita Aparecida Vicente.

MARCELO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profissão padeiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de junho de mil no-
vecentos e setenta e três (10/06/1973), residente e domiciliado Avenida Miguel 
Ignácio Curi, 199, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José 
Antonio dos Santos e de Marly Nunes Rodrigues. ADRIANA CLEONICE DA SIL-
VA, estado civil divorciada, profissão confeiteira, nascida em Toritama, Estado de 
Pernambuco, Toritama, PE no dia cinco de junho de mil novecentos e setenta e 
cinco (05/06/1975), residente e domiciliada Avenida Miguel Ignácio Curi, 199, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Cleonice Celestina da Silva.

GEYSER OSVALDO MARTINEZ ARANDA, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de conferente, nascido em Boyeros - Havana - Cuba, Boyeros - Havana - Cuba no 
dia três de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (03/12/1997), residente e 
domiciliado Rua Cananéia, 692, Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP, filho 
de Osvaldo Martínez Rodriguez e de Daynelis Aranda González. REGINA DE MA-
RINS, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/230.FLS.142-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de julho 
de mil novecentos e noventa e cinco (19/07/1995), residente e domiciliada Rua 
Almadina, 75, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Wilson de Marins e 
de Maria das Neves Gonzaga de Oliveira.

IAGO ALVES CAMPOS, estado civil solteiro, profissão analista de expansão, nas-
cido em Ibiracatu, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/001.FLS.057V-DISTRITO DE 
CAMPO ALEGRE DE MINAS-IBIRACATU/MG), Ibiracatu, MG no dia cinco de no-
vembro de mil novecentos e noventa e três (05/11/1993), residente e domiciliado 
Rua Laurentino Xavier dos Santos, 416, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Emilio Alves Machado e de Maria de Jesus Campos. CLEIDIANA GO-
MES DA SILVA, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida em Buíque, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A/008.FLS.014-DISTRITO DE GUANUMBI-BUÍ-
QUE/PE), Buíque, PE no dia vinte de janeiro de mil novecentos e noventa e dois 
(20/01/1992), residente e domiciliada Rua Árvore do Dragão, 358, Jardim dos Ipês, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Jose Gomes da Silva e de Maria Jacileide 
da Silva.

LUCAS MARTINS NERY DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão líder de 
seção, nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/272.FLS.284 ITAQUERA/
SP), Santo André, SP no dia quatorze de março de mil novecentos e noventa e 
sete (14/03/1997), residente e domiciliado Rua Criúva, 304, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Sérgio Nery dos Santos e de Raquel Martins 
Nery dos Santos. ANA CLARA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profissão vendedora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/295.FLS.161 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de agosto de mil novecentos e noventa e 
sete (06/08/1997), residente e domiciliada Rua Criúva, 304, Vila Progresso, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Luiz dos Santos e de Maria de Fátima da 
Conceição.

DALTON PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão militar, nascido em 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/104.FLS.464 LAPA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e dois (05/10/1982), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 460, bloco B, apartamento 22, Conjunto Resi-
dencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pereira da Silva 
e de Gilda Aparecida da Silva. DÉBORA RIBEIRO RUSAFA, estado civil solteira, 
profissão cabeleireira, nascida em Mogi das Cruzes, neste Estado (CN:LV.A/017.
FLS.246-MOGI DAS CRUZES/SP), Mogi das Cruzes, SP no dia onze de maio de 
mil novecentos e oitenta (11/05/1980), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 
460, bloco B, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Gama Rusafa e de Izaura Ribeiro Rusafa.

WANDERLEY FONSECA DA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nasci-
do em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.238 BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (20/11/1988), 
residente e domiciliado Praça Alfredo Brenner, 626, casa 01, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Mauricio da Rocha e de Maria Fonseca 
de Mello. TAMIRES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/123.FLS.099V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primei-
ro de março de mil novecentos e noventa (01/03/1990), residente e domiciliada Praça 
Alfredo Brenner, 626, casa 01, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Joana Genesia dos Santos.

PEDRO FELIPE GONÇALVES PERUCIO, estado civil solteiro, profi ssão multi skill, 
nascido em Angatuba, neste Estado (CN:LV.A/028.FLS.173 ANGATUBA/SP), Angatu-
ba, SP no dia oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (08/01/1986), residente e 
domiciliado Rua Franz Benda, 11, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Luiz Perucio e de Elenice Gonçalves Perucio. MI-
CHELLE BUENO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdis-
trito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/060.FLS.224 JABAQUARA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e oitenta e dois (01/02/1982), residente e 
domiciliada Rua Franz Benda, 11, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Ramos Martins e de Lucia Bueno Martins.

LUIZ HENRIQUE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nas-
cido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/058.FLS.088-IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e oitenta e um (03/03/1981), residente 
e domiciliado Rua Carambola, 67, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Santana Pereira e de Maria 
de Lourdes Pereira. MÁRCIA SILVA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
analista de sistemas, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia três de agosto de mil novecentos e setenta e nove (03/08/1979), residente e domici-
liada Rua Lagoa da Barra, 625, bloco 07, apartamento 2, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Benicio Nunes dos Santos e de Maria Lúcia da Silva.

PABLO ANTONIO FERRO DA COSTA, estado civil divorciado, profi ssão contabilista, 
nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quinze 
de julho de mil novecentos e setenta e sete (15/07/1977), residente e domiciliado Rua 
Tomazzo Ferrara, 694, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Pereira da Costa 
e de Solange Maria Ferro da Costa. DAIANE CRISTINA PEREIRA, estado civil divor-
ciada, profi ssão assessora de relacionamento, nascida em Nova Odessa, neste Estado, 
Nova Odessa, SP no dia vinte e sete de abril de mil novecentos e oitenta e quatro 
(27/04/1984), residente e domiciliada Rua Tomazzo Ferrara, 694, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Noemia Pereira.

ACRISIO JOSÉ FRANKLIM, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de agosto de mil 
novecentos e cinquenta e sete (07/08/1957), residente e domiciliado Rua Professor Leo-
nídio Allegreti, 42, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Acrisio Franklim e de 
Norma Mangini Franklim. JUREMA MANGINE, estado civil viúva, profi ssão aposentada, 
nascida em Subdistrito Lapa, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de maio de 
mil novecentos e cinquenta e seis (28/05/1956), residente e domiciliada Rua Professor 
Leonídio Allegreti, 42, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Armando Mangine 
e de Helena Alvão Mangine.

ELIAS GONÇALVES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão impressor de rotogra-
vura, nascido em Cidade Gaúcha, Estado do Paraná (CN:LV.A/002.FLS.335-CIDADE 
GAÚCHA/PR), Cidade Gaúcha, PR no dia seis de maio de mil novecentos e sessenta 
(06/05/1960), residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 285, bloco B, apartamento 21, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Gonçalves da Silva e de Maria Ferreira de Jesus. MARIAZINHA GOMES DE ARAU-
JO, estado civil solteira, profi ssão metalúrgica, nascida em Itiuba, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/050.FLS.112 ITIUBA/BA), Itiuba, BA no dia vinte e cinco de dezembro de mil 
novecentos e sessenta e sete (25/12/1967), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 
285, bloco B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de João Alves de Araujo e de Benedita Alves de Araujo.

JOSÉ ALBERTO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista rodoviário, 
nascido em Nossa Senhora da Glória, Estado de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, 
SE no dia nove de maio de mil novecentos e sessenta e três (09/05/1963), residen-
te e domiciliado Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 95, casa 02, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvanete dos Santos. JOANA CÁSSIA DO CARMO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar limpeza, nascida em Guanambi, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/014.FLS.205 DISTRITO DE MUTANS-GUANAMBI/BA), Guanambi, BA no dia 
vinte e quatro de junho de mil novecentos e setenta e cinco (24/06/1975), residente e 
domiciliada Avenida Antônio de Sousa Queiroz, 95, casa 02, Cidade Líder, neste Distri-
to, São Paulo, SP, fi lha de Daurenice Maria Fiuza.

IVAN OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de novembro de mil novecentos e noven-
ta e quatro (07/11/1994), residente e domiciliado Rua Carlindo Reis, 182, Jardim Yone, 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Eirionaldo 
Rocha dos Santos e de Sandra de Oliveira Santos. JANAINA CLEIDE RIBEIRO, estado 
civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia 
sete de abril de mil novecentos e noventa e cinco (07/04/1995), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 111, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Cleiton Ribeiro e de Maria Estrela dos Santos. Cópia En-
viada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Ferraz de Vasconcelos, 
neste Estado.

CARLOS MARTIM QUIRINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar técni-
co, nascido em Osasco, neste Estado (CN:LV.A/076.FLS.117 2º SUBDISTRITO DE 
OSASCO/SP), Osasco, SP no dia quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e 
dois (04/02/1992), residente e domiciliado Rua Mário Mattoso, 29, Jardim Helian, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Quirino da Silva e de Maria Antonia Quirino da 
Silva. THAIS LEONEL FERRAZ, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/155.FLS.053 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de dezembro de mil novecentos e noventa e um (27/12/1991), residente e 
domiciliada Rua Mário Mattoso, 29, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jorge Leonel Ferraz e de Roseli Antonia dos Santos Ferraz.

EMERSON VIEIRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão técnico multiskil, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia trinta e um de julho de mil nove-
centos e oitenta (31/07/1980), residente e domiciliado Rua Professor Leonídio Allegreti, 
872, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Bernado dos Santos e de Elisete Vieira 
de Souza. JANAÍNA CHAGAS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de junho 
de mil novecentos e oitenta e seis (01/06/1986), residente e domiciliada Rua Professor 
Leonídio Allegreti, 872, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sueli Chagas de Lima.

DIEGO DIAS SABINO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em neste Dis-
trito (CN:LV.A/391.FLS.042V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dez de junho de 
mil novecentos e noventa e sete (10/06/1997), residente e domiciliado Rua Paricá da 
Várzea, 11, casa A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
Silva Sabino e de Maria de Lourdes Dias. JÉSSICA APARECIDA DE LIMA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital 
(CN:LV.A/153.FLS.276-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil 
novecentos e noventa e nove (11/01/1999), residente e domiciliada Rua Paricá da Vár-
zea, 11, casa A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Henrique 
dos Santos e de Angelica Ramos de Lima.

ANDRÉ LUIZ AMARO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.128-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e dois de maio de mil novecentos e setenta e dois (22/05/1972), 
residente e domiciliado Rua Criúva, 505, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Sebastiana Amaro da Silva. LÉA APARECIDA DA SILVA DE PAULA, estado 
civil solteira, profi ssão diarista, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/057.FLS.228-ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de março de mil novecentos e setenta e um 
(03/03/1971), residente e domiciliada Rua Criúva, 505, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Levy Fernando de Paula e de Aparecida da Silva de Paula.

ADRIANO PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/002.FLS.141-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de janeiro de 
mil novecentos e setenta e seis (28/01/1976), residente e domiciliado Rua Sorvinha, 155, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Graças Pereira. ÉRIKA 
DAMARIS FIRMO TAFURI, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos 
e setenta e oito (22/04/1978), residente e domiciliada Rua Sorvinha, 155, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nelson Tafuri e de Zilene Cândida Firmo Tafuri.

CARLOS ALBERTO DA SILVA FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de trá-
fego, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.171-BELEN-
ZINHO/SP), São Paulo, SP no dia cinco de março de mil novecentos e oitenta e quatro 
(05/03/1984), residente e domiciliado Rua Piava, 34, casa 02, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Freire e de Leni Romão da Silva Freire. 
RAYSA MARQUES TEIXEIRA, estado civil viúva, profi ssão autônoma, nascida em Re-
cife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia sete de setembro de mil novecentos 
e noventa e três (07/09/1993), residente e domiciliada Rua Piava, 34, casa 02, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Felipe da Silva e de Sonia Maria 
Ferreira Marques.

ADONAI DA SILVA MOURA, estado civil solteiro, profi ssão divulgador, nascido em nes-
te Distrito (CN:LV.A/232.FLS.175-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de se-
tembro de mil novecentos e noventa e cinco (04/09/1995), residente e domiciliado Rua 
Serrana, 753, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos José 
Moura e de Neiva Antonia da Silva. SIMONE DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/061.FLS.007V-ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia doze de setembro de mil novecentos e setenta e dois (12/09/1972), residente 
e domiciliada Rua Serrana, 753, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Ruth de Souza Silva.

RAFAEL RODRIGUES BENTO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, nascido em 
Santo André, neste Estado (CN:LV.A/183.FLS.282-1º SUBDISTRITO DE SANTO AN-
DRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e seis de março de mil novecentos e oitenta 
e quatro (26/03/1984), residente e domiciliado Rua Andiratuba, 177, casa 14, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Bezerra Bento e de Eliana Rodrigues Bento. 
REGIANE SANTOS GREGORIO, estado civil divorciada, profi ssão fi scal, nascida em 
São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no dia trinta de 
setembro de mil novecentos e oitenta e três (30/09/1983), residente e domiciliada Rua 
Andiratuba, 177, casa 14, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gregorio Filho e 
de Judite Alves dos Santos Gregorio.

WELLINGTON DOS REIS, estado civil divorciado, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (22/01/1984), residente e domiciliado Rua Criúva, 
375, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elenice dos 
Reis. PÉRSIA CASEMIRO PALOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/056.FLS.266V IPIRANGA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de janeiro de mil novecentos e oitenta e um (20/01/1981), 
residente e domiciliada Rua Criúva, 375, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Oswaldo Casemiro Palos e de Bartira dos Santos Palos.

FELIPE NEVES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão suporte técnico, nas-
cido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV-A-141,FLS.023 GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (20/08/1995), 
residente e domiciliado Rua Guarapá, 10, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Francisco dos Santos e de Deise Maria das Neves. LETÍCIA SILVA 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 213,FLS.244-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia trinta de novembro de mil novecentos e noventa e seis (30/11/1996), residen-
te e domiciliada Rua Manuel Alves da Rocha, 117, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Ramos de Almeida e de Solange da Silva Santos de 
Almeida.

LEONARDO ASSOLARI, estado civil solteiro, profi ssão supervisor junior, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/121.FLS.049V-SÃO CAETANO DO 
SUL/SP), São Caetano do Sul, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e 
noventa e sete (23/01/1997), residente e domiciliado Rua Itaicaba, 66, casa 02, Vila 
Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cláudio Roberto Assolari e de Heloisa 
Helena Almeida Assolari. PAMELLA VITORIA COSTA ROY, estado civil solteira, pro-
fi ssão recepcionista, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/085.
FLS.287-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de abril de mil 
novecentos e noventa e sete (26/04/1997), residente e domiciliada Rua Itaicaba, 
66, casa 02, Vila Bozzini, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Roy e de 
Simone Rosicler Costa Roy.

ANTONIO SILVESTRE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nasci-
do em Mamanguape, Estado da Paraíba (CN:LV.A/062.FLS.053V MAMANGUAPE/
PB), Mamanguape, PB no dia dez de março de mil novecentos e cinquenta e seis 
(10/03/1956), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 871, casa 01, Vila San-
tana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Otacilio Felix Silvestre da Silva e de Maria 
Ana da Silva. MARIA AUXILIADORA OLIVEIRA DIAS, estado civil viúva, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Mamanguape, Estado da Paraíba, Mamanguape, PB 
no dia primeiro de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (01/01/1972), residente 
e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 871, casa 01, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Maria Josefa da Conceição.

AILTON JUNIOR DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de atendimento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/075.FLS.063-ERMELI-
NO MATARAZZO/SP), São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e 
oitenta e sete (07/10/1987), residente e domiciliado Rua Fascinação, 312, bloco 03, 
apartamento 44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ailton Eduardo Barbosa e de Elisete dos Santos Barbosa. CAMILA DA 
SILVA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida 
em Fortaleza, Estado do Ceará (CN:LV.A/012.FLS.166V-MONDUBIM-FORTALEZA/
CE), Fortaleza, CE no dia vinte de setembro de mil novecentos e noventa e um 
(20/09/1991), residente e domiciliada Rua Fascinação, 312, bloco 03, apartamento 
44, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fran-
cisco Vieira de Fonte e de Maria das Graças da Silva Vieira.

ANTONIEL FIGUEIRÊDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encarrega-
do de eletricista, nascido em Coruripe, Estado de Alagoas (CN:LV.A/006.FLS.148-
DISTRITO DE COLÔNIA PINDORAMA-CORURIPE/AL), Coruripe, AL no dia quatro 
de maio de mil novecentos e setenta e seis (04/05/1976), residente e domicilia-
do Rua Tenora Catalã, 25, Jardim Jordão, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Luis Paulo dos Santos e de Doralice Figueirêdo dos Santos. LUCILENE FERREI-
RA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Jaguarari, Estado da Bahia 
(CN:LV.A/005.FLS.235-JUACEMA-JAGUARARI/BA), Jaguarari, BA no dia doze de 
novembro de mil novecentos e setenta e sete (12/11/1977), residente e domiciliada 
Rua Tenora Catalã, 25, Jardim Jordão, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rai-
mundo José Ferreira e de Luiza Barbosa Ferreira.

RENATO AIELLO CARPANEZ, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/442.FLS.186-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de janeiro de mil novecentos e oi-
tenta e nove (24/01/1989), residente e domiciliado Rua Carlos Meira, 324, Penha de 
França, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Eremildo Carpanez e de Maria Aiello 
Carpanez. ISABELLE LOPES DE OLIVEIRA MIRANDA, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de vendas, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/100.
FLS.027-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de março de mil novecentos 
e noventa e cinco (18/03/1995), residente e domiciliada Rua Guapironga, 147, Vila 
Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Miranda e de Isabel Lo-
pes de Oliveira Miranda.

FABIANO MAURICIO DE PAULA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão mecâ-
nico automotivo, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-104,FLS.031V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(09/12/1987), residente e domiciliado Rua Rodolpho Barbosa de Castro, 183, Par-
que Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Mauricio da Silva e de 
Malquiel de Paula. IRÍS NUNES RIBEIRO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e cinco de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (25/12/1988), residente e domiciliada 
Rua Rodolpho Barbosa de Castro, 183, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Heraldo do Rêgo Ribeiro e de Maria Joana Nunes Ribeiro.

GUILHERME ANTUNES FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro 
de software, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de outubro 
de mil novecentos e noventa e dois (10/10/1992), residente e domiciliado Rua Baião 
Parente, 396, bloco 01, apartamento 201, Vila Primavera, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Clovis Paulino Ferreira e de Sidinéa Ribeiro Antunes Ferreira. FABIA-
NE SANTOS DE AQUINO, estado civil solteira, profi ssão analista de RH, nascida 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/413.FLS.068-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e oito (24/02/1988), residente e domiciliada Rua Araracanga, 350, casa 03, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio de 
Aquino e de Elaine de Cassia Santos de Aquino.

MARCELO RIBEIRO ALVES, estado civil solteiro, profi ssão almoxarife, nascido 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A-097,FLS.119 CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia quatro de novembro de mil novecentos e setenta (04/11/1970), 
residente e domiciliado Rua Aricurana, 74, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Olindo Justino Alves e de Alice Ribeiro Alves. 
SHEILA PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nas-
cida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-003,FLS.014V-VILA MATIL-
DE/SP), São Paulo, SP no dia seis de outubro de mil novecentos e setenta e seis 
(06/10/1976), residente e domiciliada Rua Aricurana, 74, Cidade Antônio Estevão 
de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ermano Freitas de Oliveira e de 
Josefa Pereira.

JURACI JOAQUIM DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em 
São Sebastião da Amoreira, Estado do Paraná (CN:LV.A/009.FLS.384-SÃO SEBAS-
TIÃO DA AMOREIRA/PR), São Sebastião da Amoreira, PR no dia quinze de setem-
bro de mil novecentos e sessenta e quatro (15/09/1964), residente e domiciliado Rua 
Chubei Takagashi, 323, bloco B, apartamento 53, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Joaquim da Silva e de Faustina Enemezia da Silva. MARIA 
JOSÉ DE JESUS ALMEIDA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Itabuna, 
Estado da Bahia, Itabuna, BA no dia três de junho de mil novecentos e sessenta 
e oito (03/06/1968), residente e domiciliada Rua Chubei Takagashi, 323, bloco B, 
apartamento 53, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Sousa de 
Almeida e de Hilda Jarda de Jesus.

JHONNATA HENRIQUE SILVA DA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/153.FLS.176 GUAIANASES/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e seis 
(04/03/1996), residente e domiciliado Rua Fraiburgo, 373, Cidade Líder, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Onofre Paulino da Fonseca e de Rosimeire Silva de Oli-
veira. GISELLE LUCAS GOMES, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/071.FLS.007-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de outubro de mil novecentos e noventa e cinco (05/10/1995), residente 
e domiciliada Rua Fraiburgo, 373, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Gilson Aparecido Gomes e de Roseli da Silva Lucas Gomes.

CANDIDO JOSE DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nas-
cido em Monte Santo, Estado da Bahia, Monte Santo, BA no dia onze de março 
de mil novecentos e cinquenta e quatro (11/03/1954), residente e domiciliado Rua 
Alfredo Ricci, 177, bloco B, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Jose dos Santos e de Julia Francisca 
dos Santos. ÂNGELA MARIA GOUVEIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
cuidadora de idosos, nascida em João Câmara, Estado do Rio Grande do Norte 
(CN:LV.A/014.FLS.078V-POÇO BRANCO/RN), João Câmara, RN no dia cinco de 
fevereiro de mil novecentos e setenta (05/02/1970), residente e domiciliada Rua 
Alfredo Ricci, 177, bloco B, apartamento 14, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Paulo Gouveia Silva e de Neuza Isidoro 
de Gouveia.

EVERALDO DE JESUS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão agente de es-
colta, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de novembro 
de mil novecentos e setenta e seis (17/11/1976), residente e domiciliado Rua Ed-
mundo de Paula Coelho, 301, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Germino José da Silva e de Maria Barbosa da Silva. VANESSA QUEIROZ DA 
MOTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/045.
FLS.060V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de fevereiro de mil no-
vecentos e oitenta (16/02/1980), residente e domiciliada Rua Edmundo de Paula 
Coelho, 301, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ozenir Gomes 
da Mota e de Ana Jacira Queiroz da Mota.
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Tornar o ambiente 

educacional mais seguro 

é fundamental, ainda 

mais quando há a 

presença de crianças.

É preciso garantir a segu-
rança em todos os recin-
tos, desde a sala de aula 

até os espaços de recreação, por 
exemplo. Medidas de segurança 
proativas no sentido de tranquili-
zar ou eliminar qualquer tipo de 
risco que se possa, de alguma 
forma, antever.

Os riscos iminentes dentro da 
escola podem ser neutralizados 
quando corretamente identifi -
cados.

É necessário avaliar todos 
os aspectos que devam ser 
melhorados para aprimorar os 
mecanismos de segurança e 
minimizar qualquer tipo de risco 
ao qual os alunos possam estar 
expostos. Mas, como aplicar esse 
conceito para tornar uma escola 
mais segura? 

É grande o número de aciden-
tes envolvendo crianças que são 
causados por ferimentos graves 
como esmagamento de dedos e 
até amputações, gerando situa-
ções traumáticas para a pessoa 
e seus familiares. Isso pode 
acontecer devido ao fechamento 
súbito de portas de madeiras, por 
exemplo. 

Hoje, existe no mercado um 
dispositivo de segurança desen-
volvido para evitar acidentes com 
as mãos e dedos, que deve ser 
instalado entre a porta e/ou ja-

nela e/ou algo similar (articulado 
por dobradiças) e o seu batente, 
evitando que essa se feche cau-
sando acidente. Tal medida de 
segurança ganha ainda maior 
relevância levando-se em consi-
deração o número expressivo de 
acidentes dessa natureza. 

Estima-se que por ano, e 
somente em Londres, uma po-
pulação de crianças, equivalente 
a 60 mil pessoas esmaguem seus 
dedos. Entre elas, 20% precisam 
passar por cirurgia, de acordo 
com dados da Royal Society 
for the Prevention of Accidents 
(ROSPA), tradicional e impor-
tante entidade do Reino Unido, 
reconhecida por suas práticas e 
realizações seguras de trabalho. 

Lesões nas mãos e nos dedos 
podem trazer muitas difi culda-
des na vida das pessoas, fato 
que é agravado quando ocorre 
a amputação de um dedo. Além 
da perda signifi cativa das funções 
manuais, deve-se considerar o 
trauma ocasionado na criança, 
podendo carregar problemas 
socais e psíquicos para a vida 
adulta. 

Outro ponto a ser considera-
do diz respeito a indenizações 
por esse tipo de acidente, que 
ultrapassam a casa dos milhões 
de dólares no mundo. Prevenir 
o acidente é sempre o melhor 
caminho.

(*) - Administrador e idealizador da 
Travamiga, dispositivo de segurança 

desenvolvido para evitar acidentes 
com as mãos e dedos causados 

pelo fechamento súbito de portas de 
madeiras.

Como tornar o ambiente 
escolar mais seguro 

para as crianças?
Cláudio Piovesan (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

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

O pretendente: WELLINGTON AUGUSTO BORGES, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/04/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mirtes Aparecida Borges. A pretendente: 
DAIANE MONTEIRO CANGUSSÚ, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/06/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Oriovaldo Rocha Cangussú e de Idalia Monteiro Dantas.

O pretendente: DIEGO TEIXEIRA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, nascido 
em Guarulhos, SP, no dia (28/04/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Carlos Alves Costa e de Eliene Teixeira da Cruz Costa. A pretendente: 
PAMELA OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão montadora optica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/11/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Daniel Lima de Souza e de Marivalda Maria de Oliveira.

O pretendente: PEDRO FRUCCHI, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido 
em Limeira, SP, no dia (15/11/1953), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Bertho Frucchi e de Zelinda Caversan Frucchi. A pretendente: LAUDICEIA 
POSTIGO RODRIGUES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Guaracy, 
PR, no dia (17/05/1955), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Nivaldo Rodrigues da Silva e de Encarnacion Postigo.

O pretendente: ANTONIO SOARES, estado civil divorciado, profi ssão segurança, nascido 
em Boracéia, SP, no dia (13/06/1954), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Adegildo Francisco Soares e de Maria Francisca Soares. A pretendente: DULCINEIA 
GRACIA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/12/1952), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Gracia e de Nair Mota Gracia.

O pretendente: WAGNER CAVALCANTE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Eldorado, SP, no dia (23/01/1974), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Carlos Cavalcante Barros e de Celina Ramos Cavalcante. A pretendente: 
EVA SANDRA LEAL DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciada, profi ssão cuidadora de doente 
mentais, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1969), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Miguel da Conceição e de Doralice Leal da Conceição.

O pretendente: GESSE ALBERTO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
cobrador de ônibus, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/09/1979), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Francisco da Silva e de Jacy Viana da Silva. A 
pretendente: JULIANA ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão doceira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/10/1985), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manuel Gilberto Pereira de Oliveira e de Antonia Alves Evangelista de Oliveira.

O pretendente: RALPH COSTA MIRANDA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido em Guarulhos, SP, no dia (16/08/1985), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ademar Miranda e de Valdiva Costa Abreu. A pretendente: 
ETELVINA RODRIGUES VIANA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em 
São João do Paraiso, MG, no dia (20/05/1986), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Agenor Rodrigues de Moura e de Regina Viana dos Santos.

O pretendente: CHARLES LUIZ MOTA SEBASTIÃO, estado civil solteiro, profi ssão ins-
talador de som e acessorios, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/06/1988), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Luiz Sebastião e de Edna 
Souza Mota. A pretendente: GRACIANE SILVA PEDROZO, estado civil divorciada, pro-
fi ssão manicure, nascida em Guarulhos, SP, no dia (07/01/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Luis Pedrozo e de Maria Aparecida Silva.

O pretendente: JEFFERSON SANTOS AVELINO E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de cozinha, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdeci Avelino e Silva e de Agenilda Teresa dos 
Santos Avelino. A pretendente: MAÍSA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
açougueira, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1991), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Francisco da Silva e de Ozeni dos Santos da Silva.

O pretendente: JOÃO JOSÉ ANEZIO, estado civil divorciado, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Recife, PE, no dia (05/07/1959), residente e domiciliado nesre distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Severino Anezio e de Margarida Ana de Alencar. A pretendente: 
CELIA ROSA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (06/09/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Pedro Valter da Silva e de Maria Dalva Rosa Santana.

O pretendente: EDUARDO DOS SANTOS GUIMARÃES JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Aurelino Leal, BA, no dia (23/06/1993), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo dos Santos Guimarães e 
de Nerildes Magalhães da Silva. A pretendente: ANDRESSA APARECIDA DE SOUSA 
VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(25/02/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elias Olimpio 
Vieira e de Zilda de Souza Vieira.

O pretendente: KAUÊ OLIVEIRA DE SANTANA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
contabil, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adenilton Gomes de Santana e de Cassia de Oliveira 
Silva. A pretendente: NATÁLIA RIBEIRO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil sol-
teira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/09/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Fernando Bispo Ferreira dos Santos e 
de Alexsandra Ribeiro dos Santos.

O pretendente: ARILSON CRUZ BORGES, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (10/03/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Romero Borges e de Ana Celia Cruz Borges. A pretendente: CARLA 
ANDRADE DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (20/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Corado de Sousa e de Shirlene Araujo de Andrade.

O pretendente: ECIVALDO NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Ilhéus, BA, no dia (27/07/1975), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Esmeraldo de Jesus dos Santos 
e de Irení Pereira do Nascimento. A pretendente: PATRICIA SILVA NUNES, estado 
civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em Rio de Janeiro, RJ, no dia 
(01/09/1970), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel 
Carides Nunes e de Edimar Silva Nunes.

O pretendente: ITAMAR BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Indaiatuba, SP, no dia (13/08/1986), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Batista dos Santos e de Deocelina Ferreira da Vitoria. A 
pretendente: RAQUEL DE ARAUJO GRACIANO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Mogi das Cruzes, SP, no dia (19/10/1998), residente e domiciliada em Ferraz de 
Vasconcelos, SP, fi lha de Marcos Antonio Graciano e de Sheila Beloni de Araujo Graciano.

O pretendente: MARCOS ROBERTO ROCHA DE SOUZA, estado civil divorciado, pro-
fi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1981), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Souza e de Mercês de Jesus Rocha de 
Souza. A pretendente: THAIS NASCIMENTO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de desenvolvimento infantil, nascida em Paulo Afonso, BA, no dia (01/05/1994), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Cordeiro da Costa 
e de Maria Edinalva do Nascimento da Costa.

O pretendente: EDGAR CHAPANI TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido em Bauru, SP, no dia (11/04/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Osmar Evangelista Teixeira e de Lazara Cleide Chapani. A pretendente: 
DANIELLE LIRA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão tecnica de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (07/05/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Israel de Souza Silva e de Nilsete Rodrigues Lira Silva.

O pretendente: ALCIMAR ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de manobra, nascido em Recife, PE, no dia (13/09/1986), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eroaldo Almeida do Nascimento e de 
Janete Lucena Alves. A pretendente: GEIZIANE FEITOSA LEITE, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Xique-Xique, BA, no dia (26/11/1991), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arquias da Silva Leite Neto 
e de Maria José Feitosa Leite.

O pretendente: SEBASTIAO SANTIAGO SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Itagimirim, BA, no dia (09/05/1959), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Santiago Sousa e de Maria Pereira 
de Sousa. A pretendente: MARIA APARECIDA CONCEIÇÃO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1962), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Albertino Jose da Silva e de Rosa 
Gomes da Conceição Silva.

O pretendente: NATHAN SANTOS PERES DE PINHO, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
em telefonia, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Verbenio Peres de Pinho e de Rosana de Jesus Santos. A 
pretendente: LUCIANE FIGUEIRERO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Castro Alves, BA, no dia (12/09/1993), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jucelino Sampaio da Silva e de Leidinalva Santos de Figueiredo.

O pretendente: JUNIO HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico instalador de tv a cabo, nascido em Joaíma, MG, no dia (20/11/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Modesta Pereira de Souza. A pretenden-
te: VIVIANE MALAQUIAS RAMOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
atendimento, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/04/1987), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Maria Ramos da Silva e de Fatima dos Reis Malaquias.

O pretendente: HERBERT ALEXANDRE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
almoxarife, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Alexandre de Araujo e de Marinalva Irene 
Ferreira de Lima Araujo. A pretendente: MARIA DO CARMO ALVES LEITE, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Cariús, CE, no dia (11/07/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Chagas Leite e de Francisca 
Alves Macêdo Leite.

O pretendente: KAUAN LIMA GONCALVES LEITE, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de TI, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/12/1990), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lemuel Goncalves Leite e de Maria do Socorro 
Lima. A pretendente: FLAVIA BARRETO RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão auxi-
liar fi nanceiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/02/1995), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leonardo Leite Ribeiro e de Sonia Maria Barreto 
Santana Leite Ribeiro.

O pretendente: MARCO ANTONIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (09/10/1980), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Bento Jose da Silva e de Maria Regina Carreta. A pretendente: 
JEICE MAISA DOS SANTOS NOVAES, estado civil solteira, profi ssão monitora, nascida 
em Paraibuna, SP, no dia (28/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Rosemeire dos Santos Novaes.

O pretendente: DOUGLAS CLAUDINO LEITE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Joaquim Claudino Neto e de Albertina dos Santos Leite. A pretendente: 
JESSICA CRISTINA LOUZADA BALIEIRO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Suzano, SP, no dia (07/03/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Antunes Balieiro e de Nilzete Lopes Louzada.

O pretendente: ZAHID SHAH, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, nascido em 
Peshawar - Paquistão, no dia (04/04/1994), residente e domiciliado em Peshawar, 
Paquistão, fi lho de Mushtaq Ahmad e de Imtiaz Begum. A pretendente: LIDIANE LIMA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (06/07/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo 
Ferreira Silva e de Nilce Aparecida Lima.

O pretendente: ERICSON RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão barbeiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Marcia Regina Rodrigues da Silva. A pretendente: FABIANA 
OLIVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (16/02/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Cicero Correia da Silva e de Luizete Batista de Oliveira.

O pretendente: PETERSON ROBERTO MORALES, estado civil divorciado, profissão 
tecnico de fibra optica, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1982), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Roberto Morales e de 
Claudete Aparecida Custodia Barroso Morales. A pretendente: MICHELLE BATISTA 
SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (07/03/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha 
de Tomaz de Aquino dos Santos e de Vera Lucia Batista da Silva.

O pretendente: JEAN PAUL BARBOSA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profissão 
tecelão, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/10/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Vieira de Araujo e de Eulina Ferreira 
Barbosa de Araujo. A pretendente: MARIA APARECIDA DE FRANÇA, estado civil 
solteira, profissão operadora de atendimento, nascida em Serra de São Bento, RN, 
no dia (27/12/1999), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gilberto Barbosa de França e de Marluce Helena da Silva França.

O pretendente: JOHNNY BRUNO JESUS, estado civil solteiro, profissão analista de 
sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/04/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria da Conceição de Jesus. A pretendente: 
SAMANTA DE ARAUJO CASSIMIRO, estado civil solteira, profissão enfermeira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1984), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Cassimiro Filho e de Antonia Fagundes de 
Araujo Cassimiro.

O pretendente: LUCAS MESSIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gasis-
ta, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/10/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Roberto Messias da Silva e de Denise Aparecida 
de Castro Silva. A pretendente: PRISCILA ÁQUILA FERREIRA DA SILVA, estado 
civil solteira, profissão professora, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
(21/01/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Édson 
Ferreira da Silva e de Roseli Medeiros da Silva.

O pretendente: RAFAEL LOPES DANTAS, estado civil solteiro, profissão operador 
de empilhadeira, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1987), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Carlos Francisco da Silva Dantas e de 
Maria Rosa Lopes Dantas. A pretendente: VÂNIA MARINHO MARTINS, estado civil 
solteira, profissão auxiliar financeiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/07/1984), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Delci Alves Martins e 
de Sandra Maria das Neves Marinho Martins.

O pretendente: CÉLIO LUIZ DA SILVA, estado civil solteiro, profissão encarregado 
geral de estoque, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/11/1974), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Luiz da Silva e de Judite Maria 
da Silva. A pretendente: ANA PAULA BARBOSA DA SILVA, estado civil divorciada, 
profissão vendedora, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (02/12/1982), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Barbosa da 
Silva e de Valdiva Martins de Souza.

O pretendente: ADAUTO DIAS DO VALE JUNIOR, estado civil solteiro, profissão 
analista operacional junior, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/12/1978), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Adauto Dias do Vale e de Rosalina 
Caldeira Dias do Vale. A pretendente: SANDRA RODRIGUES DO NASCIMENTO, 
estado civil solteira, profissão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (27/05/1975), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de 
Juarez do Nascimento e de Aparecida Rodrigues do Nascimento.

O pretendente: RENATO BRUNO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
fiscal de fibra otica, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/05/1990), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Aparecida Bezerra da Silva.A 
pretendente: TALITA FRAILE LINO, estado civil solteira, profissão tecnica de saúde 
bucal, nascida em São Paulo, SP, no dia (18/04/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Aparecido Roberto Lino e de Elizabeth Fraile Lino.

O pretendente: JOSÉ VALMIR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão vigilante de 
escoltamento, nascido em Tacaratu, PE, no dia (09/10/1974), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Cícero Sebastião da Silva e de Maria Joana 
da Silva. A pretendente: ROZELANDIA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, 
profissão balconista, nascida em Delmiro Gouveia, AL, no dia (18/09/1982), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Maria de Lourdes Ferreira de Lima.

O pretendente: EDUARDO GURZONI ALVARES FERREIRA, estado civil solteiro, 
profissão quimico, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1985), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Nuno Alvares Ferreira e de Eliane 
Gurzoni Alvares Ferreira. A pretendente: ANGÉLICA DOS REIS SILVA, estado civil 
solteira, profissão engenheira mecanica, nascida em Suzano, SP, no dia (09/06/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Izídio Caetano da Silva 
e de Barbara Imaculada dos Reis Silva.

O pretendente: ALEXSANDRO ALVES SILVA, estado civil solteiro, profissão re-
positor, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1977), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Silva e de Clediociza Alves Silva. 
A pretendente: SIMONE SANT'ANNA COELHO, estado civil solteira, profissão 
domestica, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/12/1975), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Manuel Coelho e de Silvana Sant'Anna.

O pretendente: DANIEL OLIVEIRA CARVALHO, estado civil solteiro, profissão 
segurança, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/04/1984), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Aparecido Carvalho e de Florinda 
de Oliveira Carvalho. A pretendente: MISLAINE DE OLIVEIRA PINHEIRO, estado 
civil divorciada, profissão pedreiro, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/06/1989), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sinvaldo de Jesus 
Pinheiro e de Edna Maria de Oliveira.

O pretendente: GEOVANE QUEIROZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
auxiliar de limpeza, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/05/1976), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Geni Maria da Silva. A pretendente: 
ADRIANA DIONISIO, estado civil solteira, profissão auxiliar de limpeza, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (03/01/1979), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Dionisio e de Maria Imaculada Dionisio.

Assinada pelo secretário 
de Estado do Vaticano, 
cardeal Pietro Parolin, a 

medida é resultado de um “Res-
criptum ex audientia”, espécie 
de diretriz escrita a partir de 
instruções transmitidas via oral 
pelo Pontífi ce, e tem como tema 
a “confi dencialidade dos casos”.

O artigo primeiro do texto 
estabelece que denúncias, pro-
cessos e decisões relacionados a 
abusos sexuais contra menores 
de idade não são cobertos pelo 
segredo pontifício. A mudança 
é efeito da cúpula realizada no 
Vaticano em fevereiro passado 
para discutir os escândalos de 
pedofi lia na Igreja Católica. 
Após a conferência, Francisco 
prometeu mais transparência 
no combate aos abusos contra 
menores e estabeleceu a obri-
gatoriedade de denúncia para 
todos os tipos de crime sexual.

A nova instrução também 
determina que a exclusão do 
segredo pontifício será válida 
inclusive quando a pedofi lia 
estiver ligada a “outros delitos”. 
Apesar disso, o documento 
afirma que as informações 
relativas a esses casos devem 
ser tratadas “de modo a garan-
tir sua segurança, integridade 
e confi dencialidade, a fi m de 
tutelar a boa fama, a imagem 
e a esfera privada de todas as 
pessoas envolvidas”.

Segundo a instrução, no 
entanto, isso não “impede o 
cumprimento de obrigações 
estabelecidas pelas leis”, 

EP
A 

Papa Francisco abole segredo 
pontifício de casos de pedofi lia
O papa Francisco promulgou uma resolução que abole o “segredo pontifício” em casos de pedofi lia 
cometidos por membros do clero

Papa Francisco celebra missa na Basílica de São Pedro.

incluindo a “execução de pe-
didos feitos pelas autoridades 
judiciárias civis”. “A quem faz a 
denúncia, à pessoa que diz ter 
sido ofendida e às testemunhas 
não pode ser imposto qualquer 
vínculo de silêncio em relação 
aos fatos em causa”, diz o texto.

O segredo pontifício é o mais 
alto grau de sigilo no direito 
canônico, e sua violação é 
considerada um grave pecado, 
podendo ser punida até com 
a excomunhão em casos mais 
extremos. Além disso, o Papa 
estabeleceu que o crime de 

pornografi a infantil é caracte-
rizado por imagens de jovens 
de até 18 anos, e não mais 14, 
como era até então.

Recorrentes escândalos de 
pedofi lia abalaram a imagem 
da Igreja Católica em diversos 
países, como Argentina, Aus-
trália, Chile, Estados Unidos e 
Irlanda. A cúpula de fevereiro, 
que reuniu bispos do mundo 
todo, foi a primeira tentativa 
de Francisco de unificar a 
resposta da Santa Sé aos ca-
sos de abuso contra menores. 
“Essa decisão é histórica e 

chega no momento certo”, 
disse o secretário-adjunto da 
Congregação para a Doutrina 
da Fé, Charles Scicluna, uma 
das principais autoridades da 
Igreja no combate à pedofi lia.

“Até então, a vítima não podia 
saber a sentença resultante de 
sua denúncia porque havia o 
segredo pontifício. Com a aboli-
ção, os documentos não passam 
a ser de domínio público, mas, 
por exemplo, fi ca mais fácil 
a possibilidade de uma cola-
boração mais concreta com o 
Estado”, acrescentou (ANSA).
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte sua agência de confi ança, 
ou ligue para (11) 3043-4171

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Distrito São Miguel Paulista

Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: ANDRE DE SOUZA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/02/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luis Carlos da Silva e de Lindalva Francisca de Souza. 
A pretendente: JAÍNE DAIANE SOARES, profi ssão: bancária, estado civil: solteira, 
naturalidade: Pariquera-Açu, SP, data-nascimento: 09/02/1994, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jael Soares e de Viviane Barboza da Silva.

O pretendente: GILSON DE OLIVEIRA, profi ssão: negociador, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1974, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Nelson de Oliveira e de Arginda dos Santos Oliveira. A 
pretendente: ADRIANA VAZ TOSTES TEIXEIRA, profi ssão: adminsitradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/07/1972, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Vicente Martins Teixeira e de Maria Aparecida 
Vaz Tostes Teixeira.

O pretendente: ALUISIO RODRIGUES DOS SANTOS, profi ssão: aj.geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/05/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Terezinha Rodrigues dos Santos. A pretendente: 
THAMIRES MARIA DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 23/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Deoclecio Pereira de Jesus e de Maricelia Maria da Silva.

O pretendente: WELLISSON HENRIQUE SOUZA BRITO, profi ssão: açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 08/10/1992, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Souza Brito e de Edna Aparecida do 
Nascimento Brito. A pretendente: LIVIA BARBOSA GOMES DA SILVA, profi ssão: 
balconista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
22/06/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcilon Gomes da 
Silva e de Maria do Carmo Balbino Barbosa da Silva.

O pretendente: JOHNATA PEREIRA LIMA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Zé Doca, MA, data-nascimento: 26/10/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio José Moreira Lima e de Terezinha Araújo 
Pereira. A pretendente: WELEN RODRIGUES, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/06/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Wilson Alex Rodrigues e de Edna Santos Neves 
Rodrigues.

O pretendente: JOSÉ CARLOS FERNANDES BISPO SOBRINHO, profi ssão: aj.geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 30/12/1997, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Osvaldo Fernandes Bispo e de Ana 
Paula Sales Santos Souza. A pretendente: JULIANA KAREN MOREIRA PEREIRA, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 
16/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Claudio de Souza 
Pereira e de Elaine Cristina Moreira da Silva.

O pretendente: SILVIO PRIMO PEREIRA, profi ssão: instalador de rede, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/07/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Cristovão Luiz Benedito Pereira e de Delice 
Primo Pereira. A pretendente: VALDIRENE GOMES DA SILVA, profi ssão: vigilante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/10/1979, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdir Gomes da Silva e de Zenilda 
Araujo dos Santos.

O pretendente: ROBERTO CARLOS DA SILVA, profi ssão: metalúrgico, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 25/04/1975, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Luis Joaquim da Silva e de Estelita Maria da Conceição. A 
pretendente: JEANE LEAL XAVIER, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Ruy Barbosa, BA, data-nascimento: 11/02/1974, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Geronimo das Neves Xavier e de Maria Neide 
Leal Xavier.

O pretendente: LEONARDO GOMES MENEZES OLIVEIRA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/09/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Menezes Oliveira e de Silene 
Gomes da Silva Menezes Oliveira. A pretendente: SUZY MARTINS DA COSTA, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 21/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edmilson 
Dias da Costa e de Lilian Martins Silva da Costa.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/06/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Serafi m Aureliano da Silva e de Maria Aparecida 
Rodrigues. A pretendente: ROSYNEIDA APARECIDA DE SOUZA SANTOS, profi ssão: 
op.de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/08/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo José dos 
Santos e de Jandira de Souza Santos.

O pretendente: JUSCELMO ALVES SANTANA, profi ssão: músico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Caririaçu, CE, data-nascimento: 26/12/1991, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gregorio Alves Santana e de Maria Zuleide Alves. A pretendente: 
ANA CLAUDIA ALVES DE SOUSA, profi ssão: aux.laboratorio, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mombaça, CE, data-nascimento: 07/02/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Alves Oliveira e de Francisca Crisantina de Sousa Oliveira.

O pretendente: DEIVISON HENRIQUE DOS ANJOS SANTOS, profi ssão: açougueiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Isaias Neves dos Santos e 
de Aldete Camargo dos Anjos Santos. A pretendente: ALANA SANTANA LIMA, 
profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: Tuntum, MA, data-nascimento: 
04/02/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Valdi Alves Lima e de 
Maria do Carmo Santana.

O pretendente: ROBERTO BARAUNA LOPES, profi ssão: preparador de máquinas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1985, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Geoval Vieira Lopes e de 
Raimunda Barauna de Jesus Lopes. A pretendente: EMELLY THAIS DE ALMEIDA 
FERREIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 11/06/1991, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Amarildo Dantas Ferreira e de Vilma Cristina de Almeida.

O pretendente: SAMUEL JUSTINO RODRIGUES, profi ssão: policial militar, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
03/07/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Laercio Rodrigues 
e de Sônia Maria Silva Rodrigues. A pretendente: SOFIA MIDORI HIRAYAMA, 
profi ssão: policial militar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Gonçalo, RJ, 
data-nascimento: 15/10/1986, residente e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de 
Eduardo Homero Hirayama e de Eliete Henrique da Silva Hirayama.

O pretendente: CLAUDIO OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 03/07/1973, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Alves Santos e de Ginalva Oliveira 
Santos. A pretendente: EDNA RIBEIRO MORAES, profi ssão: funcionária pública 
estadual, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
16/08/1973, residente e domiciliada em Poá, SP, fi lha de Leandro Ferreira de 
Moraes e de Aparecida Ribeiro.

O pretendente: NDINGA DE DEUS KIANGUEBENI, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Uige/Angola, data-nascimento: 22/04/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Ndinga Dieyi Dituvanga e de Mbuanganeno 
Kissivuela. A pretendente: ARLETE DANTAS DOS SANTOS, profi ssão: técnica de 
enfermagem, estado civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/08/1981, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo 
Santos e de Lourdes Dantas Alves.

A pretendente: MARLIANY RAQUEL DE ARAÚJO, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Acopiara, CE, data-nascimento: 22/09/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Adil Ferreira e de Maria Zulmira de 
Araújo Ferreira. A pretendente: JOYCE ANELISE DA SILVA MARTINS, profi ssão: 
assistente de RH, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/03/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alceu 
Martins e de Evanir de Oliveira Silva Martins.

O pretendente: BRUNO BRATIFICH ROCHA, profi ssão: auxiliar de audio visual, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Presidente Prudente, SP, data-nascimento: 
10/12/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José de Almeida 
de Castro Rocha e de Véra Lúcia Bratifi ch Rocha. A pretendente: THAÍS SILVA 
GONÇALVES, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: solteira, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 14/03/1993, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de José Ricardo Gonçalves e de Ioná Silva Gonçalves.

O pretendente: LUCAS DE SOUZA SENA, profi ssão: aux.processos, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/05/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Severino Cosmo de Sena Filho e de Marcia 
Maria de Souza Sena. A pretendente: YARA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: 
operadora de telemarkerting, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 26/02/1997, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Alcides Pereira de Oliveira e de Lindinalva Maria da Silva.

O pretendente: OSVALDO EVANGELISTA JUNIOR, profi ssão: analista de qualidade de 
softw, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo Evangelista e de Rosalina 
Vergilino da Silva Evangelista. A pretendente: LEILANE OLIVEIRA MARQUES, 
profi ssão: operadora de central de atendi, estado civil: solteira, naturalidade: Itabuna, 
BA, data-nascimento: 22/05/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Rosimário Nascimento Marques e de Maria de Lourdes Chaves Oliveira.

O pretendente: GUILHERME ALMEIDA DE ARRUDA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/03/1998, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Amarildo de Arruda 
e de Maria Aparecida Sanches Almeida. A pretendente: KARINE SANTOS SILVA, 
profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/12/1999, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Fernando Lima Silva e de Celina Oliveira Santos Silva.

O pretendente: EDSON ALVES RIBEIRO, profi ssão: encarregado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Casa Nova, BA, data-nascimento: 08/11/1972, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alberto Alves Ribeiro e de Maria Lucia 
Alves. A pretendente: DAIARA DE JESUS SANTOS, profi ssão: encarregada de 
importação, estado civil: solteira, naturalidade: Jequié, BA, data-nascimento: 
04/08/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dário Faustino dos 
Santos e de Áurea de Jesus de Souza.

O pretendente: FERNANDO THIMÓTEO DE ALMEIDA, profi ssão: cortador, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1956, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Milton Thimóteo de Almeida e de 
Alvina Ferreira Peixe. A pretendente: GLORIA REGINA DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1965, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Pedro da Silva e de Regina 
Ribeiro da Silva.

O pretendente: RONDINELLY ARAÚJO LIMA DE JESUS, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/10/1995, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Roberto Lima de Jesus e de Dilma 
Santos Araújo. A pretendente: CAROLINA MARCELA LUZ DE SIQUEIRA VÉRAS, 
profi ssão: auxiliar administrativo II, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 03/05/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de José Marcelo de Siqueira Véras e de Gerusa Saraiva da Luz.

O pretendente: GUSTAVO ROSSIN, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/03/1990, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Leopoldo Rossin e de Elaine Aparecida Lopes 
Rossin. A pretendente: DAIANE RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/12/1990, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Divino José da Silva e de Eliane Rodrigues 
da Silva.

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: FERNANDO SALGADO VISINI, de nacionalidade brasileira, profi ssão engenhei-
ro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (25/02/1993), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mauro Visini e de Maria Adelia da Silva Salgado. 
A pretendente: GIOVANNA DIAS MARIANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista de 
comunicação, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (19/11/1993), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabricio Mariano e de Marisa Dias Mariano.

O pretendente: MATHEUS PEDROSO ABBATE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em Santos - SP, no dia (30/11/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Márcio José Abbate e de Elaine 
Pedroso. A pretendente: FABIANE SILVEIRA GOMES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de processos pleno, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia (26/10/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Licinio de Souza Gomes e de Sueli Aparecida de Jesus Silveira Gomes.

O pretendente: MATHEUS DA CONCEIÇÃO BARROS, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão consultor de seguros de autos, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (03/05/1997), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Silvamar Barros e de Claurinda Maria da Conceição Barros. A pretendente: THAYS PALOM-
BO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão secretária, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (04/07/2000), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Ricardo Alexandrino de Carvalho e de Sheila Palombo de Carvalho.

O pretendente: RENATO DE ARAUJO RODRIGUES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
técnico eletronico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (08/03/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Elder Rodrigues Pinto 
e de Gildete de Araujo Silva Pinto. A pretendente: ÉRICA PORCINA DE OLIVEIRA ES-
PÍNOLA, de nacionalidade brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida 
em Campina Grande - PB, no dia (03/07/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Egidio Batista de Espínola e de Zelia Augusto de Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE HELENO DE SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administrador, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (17/05/1985), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Helena de souza 
e de Diva da Silva Souza. A pretendente: FERNANDA CRISTINA MANTOVANI, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão gerente administrativo, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (18/07/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Fiori Jurandir Mantovani e de Claudia Maria Molesin Mantovani.

O pretendente: JOSÉ CLEIDE ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, 
estado civil solteiro, nascido em São Miguel - RN, no dia (04/02/1982), residente e do-
miciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Alves Pereira e de Joana 
Gonçalo Chaves. A pretendente: ANA PEREIRA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão berçarista, estado civil solteira, nascida em Tiririca - Xique Xique - BA, no dia 
(09/10/1977), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Galdino da Costa e de Laurinda Pereira da Costa.

O pretendente: THIAGO JOSÉ MARTINELLI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro eletricista, estado civil solteiro, nascido em Suzano - SP, no dia (07/10/1983), 
residente e domiciliado em Guarulhos - SP, fi lho de Roberto Martinelli e de Diva Camizotti 
Martinelli. A pretendente: DANIELE MARTINS DO NASCIMENTO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão comerciante, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(11/11/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Venceslau 
Martins do Nascimento e de Silvia Rodrigues de Freitas Nascimento.

O pretendente: EDMON DE ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/10/1995, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Dumas de Almeida e de Maria Jose de Almeida. A pretendente: 
DEBORA RODRIGUES DA SILVA, profi ssão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, 
naturalidade: Diadema, SP, data-nascimento: 16/09/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Divino José da Silva e de Eliane Rodrigues da Silva.

O pretendente: HENRIQUE GARCIA DE OLIVEIRA, profi ssão: suporte técnico TI, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1991, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Pedro Garcia Pereira e de Telma 
Maria de Oliveira Garcia Pereira. A pretendente: CHARLENE SILVA SOUSA, profi ssão: 
vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/12/1983, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Alfredo de Sousa 
e de Aura Jorge da Silva Sousa.

O pretendente: ARTHUR VICTOR ALMEIDA SILVA, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valter Alves da Silva e de Sueli Almeida da Luz 
Silva. A pretendente: DAIANE CRISTINA EDUARDO MARIANO, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Pindamonhangaba, SP, data-nascimento: 19/12/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Mariano e de Eliane 
Cristina Felipe Eduardo.

O pretendente: BRUNO WATANABE PERDIGÃO, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1991, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Manoel Tavares Perdigão e de Margareth 
Mariko Watanabe Perdigão. A pretendente: PATRICIA CRISTIANE DANIEL COELHO, 
profi ssão: analista de marketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/09/1995, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roberto 
Gonçalves Coelho e de Soraia Daniel Coelho.

O pretendente: RAFAEL BARBOSA DOS SANTOS, profi ssão: gráfi co, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/07/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raildo Barbosa dos Santos e de Maria Solange de 
Souza Santos. A pretendente: KÁTIA APARECIDA PINHEIRO, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/07/1979, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Zilda Aparecida Ferreira.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE COSME BOLZANI CHEROTO, profi ssão: 
programador, estado civil: solteiro, naturalidade: Colatina, ES, data-nascimento: 
04/08/2001, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fabricio Bolzani Cheroto 
e de Fernanda Rogeria Cosme. A pretendente: GABRIELLE SOUZA RODRIGUES 
PEREIRA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 06/08/2003, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luciano 
Rodrigues Pereira e de Tatiane da Silva Souza.

O pretendente: ELISEU DE JESUS SILVA MELO DA SILVA, profi ssão: analista de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/06/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jusselino Melo da Silva e de 
Alzira Celeste de Jesus Silva Melo da Silva. A pretendente: MAYARA FERNANDES 
ROBERTO, profi ssão: estagiária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 05/05/1998, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
da Silva Roberto e de Yara Fernandes Roberto.

O pretendente: MARCOS KLEBER LIMA, profi ssão: policial militar, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Silva Lima e de Ivonete de Lourdes Guizi 
Lima. A pretendente: ELAINE SUENIA JUSTINO BARROS, profi ssão: dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/01/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Carlos Barros e de Debora Justino 
Correa dos Santos.

O pretendente: WILSON ANTONIO CURSINO JUNIOR, profi ssão: motorista, estado 
civil: viúvo, naturalidade: Ribeirão Preto, SP, data-nascimento: 10/06/1983, residente e 
domiciliado em Ribeirão Preto, SP, fi lho de Wilson Antonio Cursino e de Ruth Candido 
Cursino. A pretendente: PRISCILA DE JESUS DA SILVA, profi ssão: cabeleireira, estado 
civil: viúva, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/04/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Caroba da Silva e de Diva Maria de 
Jesus da Silva.

O pretendente: ADRIANO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: enfestador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Maiquinique, BA, data-nascimento: 14/02/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Pereira da Silva e de Anita Almeida Silva. A 
pretendente: ALESSANDRA APARECIDA ALVES, profi ssão: faturista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/07/1982, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de João Bosco Alves e de Francisca Alexandrina dos Santos Alves.

O pretendente: ELTON ALVES DE CARVALHO, profi ssão: auxiliar almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 02/10/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Alves de Carvalho e de Francineide Lisbôa 
Gois de Carvalho. A pretendente: MAYARA KAROLINE SILVA, profi ssão: engenheira 
civil, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/12/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luis Barbosa da Silva Filho e de 
Luciene Maria Barbosa da Silva.

O pretendente: IVAN SANTANA DOS REIS, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 22/10/1997, residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Gildenir Santana dos Reis Santos. A pretendente: THAYLA NAYANE 
BARBOSA DE OLIVEIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
Bragança, PA, data-nascimento: 18/08/2000, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de João Enilson Rodrigues de Oliveira e de Nayara da Rosa Barbosa.

O pretendente: CARLOS ALBERTO VIEIRA DE SOUSA, profi ssão: padeiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/06/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Djalma Vieira de Sousa e de Celia da Silva 
Paulo de Sousa. A pretendente: MAGALI ANÁLIA DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente 
de R.H, estado civil: solteira, naturalidade: Sumaré, SP, data-nascimento: 31/05/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Armando de Oliveira e de 
Terezinha Mendes dos Santos Oliveira.

O pretendente: MARCIO TOMÉ MEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogado, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/10/1983), residente e domici-
liado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Edison Ferraz Meira e de Maria do Socorro 
de Souza Tomé Meira. A pretendente: VANESSA LACERDA TOTTI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão securitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(09/11/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter 
Totti e de Sirley Lacerda da Silva Totti.

O pretendente: FERNANDO LUIS CARVALHEIRO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/03/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Luis Carvalheiro e de Denise 
Marques Carvalheiro. A pretendente: NATALIA KATO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (13/10/1994), residente e 
domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, fi lha de Edson Kato e de Rosangela Gomes Kato.

O pretendente: RONALDO GOMES DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
cabeleireiro, estado civil divorciado, nascido em Juazeiro - BA, no dia (02/09/1967), resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Martins dos Santos 
e de Josefa Gomes dos Santos. A pretendente: EULÁLIA FERREIRA PORTELA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão biomédica, estado civil solteira, nascida em Iretama - 
PR, no dia (10/01/1963), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Daniel Ferreira Portela e de Hilda Pianta.

O pretendente: RODRIGO ALEXIS ARRASCAETA, de nacionalidade brasileira natura-
lizado, profi ssão promotor de vendas, estado civil solteiro, nascido em Córdoba - Capital 
- República Argentina, no dia (06/08/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Felix Orlando Arrascaeta e de Maria Aparecida Crapini. A pretendente: 
AMANDA CAROLINA FERREIRA GOES, de nacionalidade brasileira, profi ssão orien-
tador de público, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (14/07/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daives Marangoni de 
Goes e de Clara Irene Ferreira.

O convivente: FÁBIO SANTOS DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão segurança, 
estado civil solteiro, nascido em Itabuna - BA, no dia (11/03/1989), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Santos da Silva e de Fátima Marques dos 
Santos. A convivente: NAIARA RIBEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
auxiliar de manutenção, estado civil divorciada, nascida em Suzano - SP, no dia (11/02/1988), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Manoel da Silva 
e de Aurinete Ribeiro da Silva. Obs.: Conversão de união estável em casamento.

Brasileiro está 
começando a investir, 

mas ainda longe do ideal 

Poupar não é um hábito 

do brasileiro.

Apesar da forte corre-
lação entre a renda e 
a capacidade de eco-

nomizar, o imediatismo da 
nossa população e o desejo 
de realizar sonhos de con-
sumo vem se sobrepondo à 
precaução de manter alguma 
reserva para o futuro. 

Ainda em 2017, uma pes-
quisa do Banco Mundial 
ranqueava o Brasil na 74ª 
posição entre 140 países, ao 
revelar que apenas 14% de 
nós haviam poupado no ano 
anterior. O curioso é que, à 
época, mesmo países com 
renda per capita inferior à 
nossa estavam melhor clas-
sifi cados. 

A explicação pode estar 
relacionada ao passado re-
cente, de infl ação alta, que 
estimulava a compra frente à 
desvalorização da moeda ou 
mesmo ao status social, afi nal 
comprar traz uma sensação 
de poder e de aceitação junto 
aos amigos. 

A crença de que não se 
ganha o bastante para eco-
nomizar parte da renda é 
um comportamento que 
prejudica o futuro fi nanceiro 

pessoal, haja vista a varieda-
de de produtos fi nanceiros, 
com mínimo de aplicação de 
R$ 100,00, disponíveis para 
investimento. Esse tipo de 
atitude, no entanto, começa 
a ser repensado em razão da 
maior expectativa de vida e 
de taxas menores de juros 
básicos. 

Com a taxa Selic prevista 
a 4,5% ao ano até o fi nal de 
2019, deixar o dinheiro na 
poupança não será sufi ciente 
sequer para repor a infl ação. 
Outro alerta diz respeito à 
racionalização de programas 
assistenciais, trabalhistas e 
previdenciários do governo. 

Tais ajustes, somados ao 
fato de o brasileiro viver mais, 
precisam ser entendidos como 
uma necessidade iminente de 
economia de recursos. Feliz-
mente, a educação fi nanceira 
para estimular o consumo 
consciente vem se populari-
zando, inclusive com progra-
mas televisivos e realities. 

Planejar, poupar e investir 
são palavras que devem fazer 
parte do vocabulário de todo 
brasileiro, para que ele possa 
assegurar um futuro fi nancei-
ro com saúde e bem-estar. 

(*) - É sócia-fundadora do Petraroli 
Advogados (www.petraroli.com.br). 

Ana Rita Petraroli (*)

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - 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: DOUGLAS DA SILVA SOARES CUNHA, estado civil solteiro, profi ssão 
auditor contábil, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Cláudio Soares Cunha e de Roselene Maria da Silva Cunha. A 
pretendente: BELLENA VIANA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/05/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Claudinei dos Santos e de Myrna Veronica David Viana Ribeiro.
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