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“As pessoas dividem-se
entre aquelas que 
poupam, como se 
vivessem para sempre, 
e aquelas que gastam 
como se fossem
morrer amanhã”.
Aristóteles (384/322 a.C.)
Filósofo grego
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Em 2018, 6,2 milhões de 
pessoas tinham como 
ocupação o serviço 

doméstico remunerado, que 
assume variadas formas, 
como as atividades desempe-
nhadas por diaristas, babás, 
jardineiros e cuidadores. Ao 
todo, 92% (5,7 milhões) eram 
mulheres, das quais 3,9 mi-
lhões eram negras. Naquele 
ano, constatou-se um aumen-
to no número de idosas que se 
tornaram parte da categoria. 
O índice saltou de 3% para 
7%, quando confrontados os 
patamares de 1995 e 2018.

De acordo com o Institu-
to de Pesquisa Econômica 

Ipea constata que trabalho 
doméstico é exercido por 
mulheres mais velhas

Aplicada (Ipea), a proporção 
de mulheres exercendo esse 
tipo de trabalho sofreu queda 
de 1995 até o ano passado. 
No entanto, as mulheres ne-
gras continua, sendo a maior 
parcela de trabalhadores 
domésticos. No primeiro ano 
da série, a média de mulheres 
ocupadas no trabalho domés-
tico era de 17,3%, índice que 
caiu, ao longo dos 14 anos, 
para 14,6%. 

Entre as mulheres brancas, 
o indicador passou de 13,4% 
para 10%, enquanto o das 
mulheres negras baixou de 
22,5% para 18,6%. Em 1995, 
somente duas (17,8%) em 

cada dez domésticas esta-
vam amparadas pelo registro 
em carteira. Embora tenha 
melhorado em 2016, quan-
do se elevou para 33,3%, o 
contingente encolheu dois 
anos depois, atingindo 28,6%. 
“Uma das maiores marcas do 
trabalho doméstico no país 
está em sua informalidade”, 
segundo a pesquisa.

“Assiste-se a uma recompo-
sição da força de trabalho em 
termos etários: as trabalha-
doras jovens, de até 29 anos 
de idade, perdem espaço, 
passando de quase metade 
para pouco mais de 13% da 
categoria, em 2018; e as tra-

Em 2018, 80% das domésticas no Brasil tinham entre 30 e 59 anos.

balhadoras adultas (entre 30 
e 59 anos de idade) passam 
de 50%, em 1995, para quase 
80% do total ao fi nal da série 

aqui acompanhada. As idosas 
(com 60 anos ou mais de ida-
de) também crescem ao longo 
dos anos, ainda que sigam 

representando uma parcela 
mais restrita da categoria, 
como se poderia esperar”, 
avaliam (ABr).

Licenciatura para professores
A Capes recebe até 31 de janeiro, 

os dados de professores em exer-
cício na rede pública que queiram 
cursar licenciatura na área em que 
atuam. Os interessados devem ca-
dastrar seus currículos em  (https://
eb.capes.gov.br/portal/) e preen-
cher os formulários, que pedem 
dados sobre sua formação e atu-
ação profi ssional. As informações 
serão analisadas e validadas pelas 
secretarias de Educação às quais os 
candidatos estão vinculados.

O presidente Jair Bolsonaro 
informou que o governo federal 
está tomando medidas para as-
faltar a BR-319, que liga Porto 
Velho a Manaus. O anúncio foi 
feito após o presidente receber 
um vídeo, enviado por um pro-
fessor de medicina, da Univer-
sidade Federal de Roraima, que 
mostra as condições precárias 
da rodovia.

Após acionar o ministro da 
Infraestrutura, Tarcísio de 
Freitas, Bolsonaro recebeu a 
informação de que, no primeiro 
trimestre de 2020, será realiza-
da uma licitação para pavimen-
tação dos primeiros 52 km da 

rodovia. Em seguida, será feito 
o projeto de reforma dos 402 
km restantes. Em curto prazo, 
os atoleiros serão cobertos com 
brita para melhorar o tráfego 
na região no período chuvoso.

“A licitação do projeto, 
fi zemos agora em dezembro. 
Enquanto fazemos o projeto, 
estamos trabalhando na licen-
ça ambiental. O presidente do 
Ibama, que é muito bom, sele-
cionou uma equipe a dedo e está 
determinado a dar a licença. 
Com a licença, contrato a obra 
do trecho todo”, disse o presi-
dente. A BR-319 foi inagurada 
em 1978 (ABr). 

A BR-319 foi inagurada em 1978.

Pugilista norte-americano superou os craques CR7 e Messi.

Movimento BR-319

ANSA

A noite da virada do ano de 
2019 para 2020, em Copaca-
bana, terá uma festa com 16,9 
toneladas de fogos, distribuídas 
em dez balsas, numa queima 
de 14 minutos sincronizada 
com trilha sonora exclusiva, o 
chamado show piromusical. O 
governador do Rio de Janeiro, 
Wilson Witzel, falou sobre a 
participação do estado na festa. 
O evento vai custar R$ 10 mi-
lhões, dos quais R$ 5,5 milhões 
virão de patrocínios da Lei de 
Incentivo à Cultura do estado.

“Este ano a expectativa é 
superar 2,8 milhões de pessoas. 
Estamos com quase 90% de 
ocupação da rede hoteleira”, 
disse o governador no Palácio 
Guanabara. O presidente da 

Será uma queima de 14 minutos sincronizada com trilha sonora 

exclusiva, o chamado show piromusical.

Gabriel Monteiro/SECOM

Compras pagas à vista movimentaram os setores de vestuário, 

cosméticos, calçados e brinquedos.
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dezembro, os brasileiros com-
praram mais à vista do que 
parcelado. Os dados são da 
Associação Comercial de São 
Paulo e revelam estabilidade 
no Indicador de Movimento 
do Comércio (IMC), vendas 
a prazo, e alta de 13,1% no 
número de compras à vista, 
com o Indicador de Consultas 
de Cheque (ICH).

A média dos dois sistemas 
resultou em alta de 6,6% no 
movimento de compras. Esse 
número é preliminar e ainda 
não representa o resultado 
do mês. As compras pagas 
à vista são classificadas 
como as de menor valor e 
movimentaram os setores de 
vestuário, cosméticos, cal-
çados e brinquedos - seções 
mais escolhidas na hora de 

O pugilista Floyd Maywe-
ather foi eleito pela revista 
“Forbes” como o esportista 
mais bem pago da década. O 
norte-americano embolsou 
US$ 915 milhões e superou 
os craques Cristiano Ronaldo 
e Lionel Messi. Mayweather 
ficou na liderança do ranking 
com uma confortável vanta-
gem sobre CR7, que faturou 
US$ 800 milhões. Messi, por 
sua vez, fechou o top 3 da lista 
após ter embolsado US$ 750 
milhões os últimos 10 anos.

“Primeiro, gostaria de pa-
rabenizar todos os outros 
atletas presentes nesta lista, 
e segundo, estou honrado 
de ter conseguido alcançar 
números e recordes tão 

significativos. Vocês podem 
dizer o que quiserem sobre 
mim, mas os números, elogios 
e feitos não mentem. Isso é 
trabalho duro e dedicação 
verdadeira, sei o meu valor”, 
escreveu Mayweather nas 
redes sociais.

Confi ra a lista: Floyd Maywea-
ther - US$ 915 milhões; Cristia-
no Ronaldo - US$ 800 milhões; 
Lionel Messi - US$ 750 mihões; 
LeBron James - US$ 680 mi-
lhões; Roger Federer - US$ 640 
milhões; Tiger Woods - US$ 615 
milhões; Phil Mickelson - US$ 
480 milhões; Manny Pacquiao 
- US$435 milhões; Kevin Du-
rant - US$ 425 milhões; e Lewis 
Hamilton - US$ 400 milhões 
(ANSA).

Mariana Branco/ABr

O Governo do Estado de São 
Paulo vai fi nanciar, por meio da 
Desenvolve SP - O Banco do 
Empreendedor, as empresas 
vencedoras dos editais públicos 
realizados pela Sabesp para a 
despoluição do Rio Pinheiros. O 
objetivo é acelerar os processos 
necessários para que os pro-
jetos das ganhadoras saiam o 
quanto antes do papel e possam 
melhorar a qualidade de vida 
da população e até otimizar 
a economia local em torno da 
extensão atendida. 

Como a instituição finan-
ceira do governo estadual, a 
Desenvolve SP irá oferecer 
fi nanciamentos com vantagens 
exclusivas para as companhias 

Governo garante 

fi nanciamentos para o 

programa “Novo Rio Pinheiros”.
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Cresceu número dos brasileiros que 
compraram à vista neste Natal

Black Friday contribuiu com 
a estabilidade do IMC, pois a 
variedade de ofertas e facili-
dades na aquisição de bens 
duráveis antecipou o número 
de compras que sempre era 
realizado no final do ano.   

Para ele, a estabilidade na 
compra de bens duráveis era 
esperado, e não significa es-
tagnação no faturamento dos 
setores de móveis e eletrodo-
mésticos e sim o movimento 
preliminar desses setores no 
mês de dezembro. “A surpre-
sa foi no ICH, que fechou com 
um número muito maior do 
que imaginávamos. Foi sur-
preendente, embora tenha 
sido injetado mais dinheiro 
na economia este ano do 
que no ano anterior”, finaliza 
Marcel Solimeo, economista 
da entidade (AI/ACSP).

efetuar essa modalidade de 
pagamento – e outros bens 
de menor valor.

“O ICH em alta mostra que o 
brasileiro está mais animado 
para compras à vista e isso 
pode ser apontado como 

reflexo do 13° salário, au-
mento do emprego informal, 
saque do FGTS, entre outras 
medidas que foram adotadas 
em 2019”, explica Marcel So-
limeo, economista da ACSP, 
ao explicar que também a 

Rodovia Porto Velho-
Manaus será recuperada

Mayweather é eleito o 
esportista mais bem 

pago da década

Prefeitura espera 2,8 
milhões de pessoas no 

réveillon de Copacabana

Desenvolve SP vai fi nanciar 
projetos de despoluição

do Rio Pinheiros

Riotur, Marcelo Alves, confi rma 
a expectativa de público, o mes-
mo número alcançado no ano 
passado, e disse que os hotéis 
esperam atingir a capacidade 
máxima até o dia 31.

“Estamos batendo 100% de 
ocupação hoteleira. Isso é o re-
sultado de um ano de trabalho, 
de toda a prefeitura, de toda a 
RioTur, com um planejamen-
to muito efi ciente”. Além de 
Copacabana, que contará com 
quatro palcos, outras nove 
áreas receberão atrações mu-
sicais: Ilha de Paquetá, Parque 
Madureira, Ilha do Governador, 
Guaratiba, Sepetiba, Ramos, 
Penha, Flamengo e Barra da 
Tijuca. As duas últimas também 
terão queima de fogos.

No palco principal de Co-
pacabana, em frente ao Hotel 
Copacabana Palace, haverá 
shows das 19h às 3h, com a 
cantora gospel Anayle Sullivan, 
Allyrio Mello, Diogo Nogueira, 
Ferrugem, uma homenagem ao 
funk carioca com o DJ Marlbo-
ro após a queima de fogos e a 
bateria da Escola de Samba da 
Mangueira. Segundo Marcelo 
Alves, o réveillon de Copacaba-
na é “sem sombra de dúvida o 
maior evento do mundo” (ABr).

que ganharem os certames, 
realizados pela Sabesp, esta-
belecidos dentro do programa 
“Novo Rio Pinheiros”, indepen-
dente do porte das empresas. 
Os recursos para essa iniciativa 
serão da linha de crédito Eco-
nomia Verde, com taxas a partir 
de 0,17% ao mês acrescidos 
da Selic. 

O presidente da Desenvolve 
SP, Nelson de Souza, destaca 
que “essa iniciativa é muito 
importante para São Paulo, 
principalmente para a capi-
tal, porque fará com que o 
rio Pinheiros passe a ter um 
uso inteligente, impactando 
positivamente a qualidade de 
vida da população. Inclusive, 
outras instituições fi nanceiras 
poderão participar dos fi nan-
ciamentos”, diz o executivo. 

O programa Novo Rio Pinhei-
ros tem como meta reduzir 
o esgoto lançado em seus 
afl uentes, melhorar a qualidade 
de suas águas e integrá-lo à 
cidade. O Banco do Empreen-
dedor é a instituição fi nanceira 
do governo paiulista que, por 
meio de linhas de crédito de 
longo prazo, fomenta o cres-
cimento planejado das micro, 
pequenas e médias empresas 
e dos municípios paulistas (AI/
DesenvolveSP).
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Como trazer a 
educação do futuro 

para o presente?
Conhecer o passado 

para compreender o 

presente e idealizar o 

futuro

A frase,  creditada a 
Heródoto, encaixa-
-se perfeitamente em 

uma elaboração mais crítica 
dos alicerces da educação no 
país. O embrião do ensino no 
Brasil data de 1549 e tinha 
por foco a catequização con-
duzida pelos primeiros jesu-
ítas que desembarcaram na 
Bahia. Dois séculos depois, a 
tecnologia começou a dar as 
caras na educação brasileira. 

Assim como nos Estados 
Unidos, no Brasil foi o ensi-
no superior quem primeiro 
contou com os benefícios dos 
potentes processadores de 
dados. O debate sobre uso de 
computadores no processo 
de ensino-aprendizagem foi 
protagonizado pela Universi-
dade Federal de São Carlos 
que discutia, em 1971, o 
uso da nova tecnologia para 
ensinar Física. 

A movimentação em favor 
da inclusão das Tecnologias 
da Informação e Comunica-
ção (TIC) no ambiente de 
aprendizagem foi coerente 
com o momento: na década 
de 1990 que houve a massi-
ficação dos computadores, 
que passaram a dominar o 
cotidiano. De lá para cá, a 
forma de ver, se comunicar 
e interagir com o mundo, 
virtual e físico, é outro. 
Hoje devemos pensar – pais, 
educadores e toda a comuni-
dade escolar – qual formação 
queremos garantir para os 
jovens. 

Se queremos promover os 
desenvolvimentos necessá-
rios à realização pessoal, à 
cidadania ativa, à inclusão 
social e ao emprego, preci-
samos pensar nas deman-
das do futuro que já estão 
presentes. Para trazer a 
educação do futuro para o 
presente, devemos traba-
lhar para educar uma nova 
geração de brasileiros autô-
nomos, críticos, inovadores, 
capazes de se reinventarem 
diante das novas demandas 
e das rápidas transformações 
mundiais. 

E isso passa pelo uso da 
tecnologia dentro da sala 
de aula, mas dentro de um 
contexto de intencionalidade 
pedagógica. Não podemos 
correr o risco de ensinar con-
teúdos que ficarão obsoletos; 
buscamos ensinar o aluno a 
aprender cada vez mais.  

Na minha análise, para 

trazer a educação do futuro 
para o presente temos que 
desmistificar a noção de que 
a tecnologia desumaniza; ao 
contrário, ela possibilita que 
o professor foque no que 
realmente importa, porque 
traz tempo, dados e possi-
bilidades de personalização. 

Além disso, pode habilitar 
aprendizagens ativas e sig-
nificativas. O fato é que as 
escolas têm sentido o peso do 
tempo. O desafio educacional 
proposto pelo século XXI tem 
sido pautado pela urgência 
de formar cidadãos prepara-
dos para lidar com comple-
xidades de um contexto no 
qual a tecnologia avança de 
maneira exponencial. E, cabe 
aqui, destacar que o Colégio 
Avance está sendo pioneiro, 
em Tangará da Serra, nesse 
processo inovador. 

Neste cenário e diante 
da impossibilidade de pre-
vermos as profissões que 
surgirão na próxima década 
– 85% das profissões que te-
remos em 2030 não existem 
hoje, de acordo com a Dell 
Technologies –, educadores 
e pais vivenciam a demanda 
de formar indivíduos críticos 
e colaborativos, capazes de 
compreender o ambiente 
local, regional e até inter-
nacional para criar formas 
para impactar positivamente 
a sociedade. 

Despertar no aluno o gosto 
por aprender continuamente 
e desenvolver uma grande 
capacidade de adaptação 
são habilidades que estão 
no cerne de profissões que 
ainda nem existem. 

Levantamento da Funda-
ção Instituto de Administra-
ção (FIA) – que aponta as 45 
profissões do futuro – traz 
atividades como advogado 
especialista em proteção de 
dados; analista de Big Data; 
analista de comunicação 
com máquinas; analista de 
ética; atendente virtual de 
pacientes; cientista de da-
dos; consultor (agricultura 
urbana, de entretenimento 
pessoal, espiritual, financei-
ro de criptomoeda); designer 
instrucional... 

Esses são apenas poucos 
exemplos de profissões que 
nossos jovens vão exercer. 
E para as quais devemos, 
pais e educadores, prepa-
rá-los. Sentiu o peso da 
responsabilidade ?

(*) - É mestre em Educação pela 
Stanford University e cofundador 

da Geekie, empresa referência em 
educação com apoio de inovação no 

Brasil e no mundo.

Claudio Sassaki (*)
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Ciência e Tecnologia

Dez tendências para a 
transformação digital do varejo

Leandro Laporta (*)

No Brasil, segundo dados da Ebit/
Nielsen , só no primeiro semestre de 
2019 o e-commerce chegou à marca 

dos R$ 26,4 bilhões em faturamento, o que 
representa 12% de crescimento em relação 
ao mesmo período em 2018. A pesquisa 
também aponta que houve aumento de 
18% nas pessoas que compraram online 
pela primeira vez. E a tendência é que esse 
processo não pare por aí.

Atrair e levar os clientes à loja física é um 
desafi o para as grandes redes. Não apenas 
pelo fato de o comércio eletrônico ser uma 
opção cada vez mais escolhida, mas também 
porque, muitas vezes, os consumidores 
passam em frente às portas das lojas com 
os olhos fi xos em seus smartphones. Es-
tamos vivendo um momento de mudanças 
profundas no varejo, e aqui eu apresento 
alguns pontos-chave para a transformação 
digital do setor:

Orientação por dados: avançamos 
em direção a um modelo de negócios 
focado no valor analítico dos dados e na 
identifi cação de padrões invisíveis ao olho 
humano. Os dados do cliente obtidos nas 
lojas online e físicas tornam-se informa-
ções capazes de antecipar tendências 
e mudanças no comportamento dos 
consumidores, possibilitando ao varejo 
oferecer produtos, soluções e experiên-
cias personalizadas.

A rede, um aspecto fundamental do 

varejo inteligente: os fundamentos do 
presente e do futuro do varejo passam pela 
rede. Isso signifi ca oferecer mais serviços 
aos consumidores nas lojas, como acesso 
à Internet, e aumentar a inteligência em 
relação às preferências do cliente para 
ofertas cada vez mais personalizadas. Para 
conseguir tudo isso, é preciso migrar cada 
vez mais tráfego para a Internet, serviços de 
gerenciamento e inteligência de negócios 
na nuvem. Portanto, todas as mudanças 
que o varejo está fazendo e aquelas que 
virão exigem uma rede preparada para 
acompanhá-las e que seja fl exível, adap-

tável, sempre disponível e que ofereça 
uma integração simples com soluções 
de segurança e conectividade na nuvem. 
Investir em redes defi nidas por software 
(SD-WAN) é uma etapa essencial para isso.

Inteligência de localização: a análise 
de dados de mobilidade será essencial 
para a localização perfeita da loja e para 
a melhoria no design de interiores com o 
objetivo de maximizar as vendas.

Conectividade de alta qualidade a 

baixo custo: cuidar dos custos e con-
trolar onde investir dinheiro é essencial 
para o varejo. Mas a conectividade é 
algo que não se pode renunciar. Existem 
diferentes métodos para conseguir ter 
conectividade de qualidade 24/7. Por 
exemplo, a adição de links MPLS, 3G 
e 4G - o que pode ser caro. A SD-WAN 
permite equilibrar o tráfego entre as 
diferentes redes, garantindo que elas 
sempre tenham a conectividade ideal e 
sem altos custos envolvidos.

Clique e dispositivos móveis: novos 
conceitos como comércio móvel ou auto-
mação comercial estão revolucionando o 
comércio eletrônico, que já possui dois 
protagonistas: o smartphone e a Inteligên-
cia Artifi cial preditiva.

Varejo "infi nito": nasce a era de um 
varejo omnichannel, onipresente e infi ni-
to, que satisfaz um cliente que exige um 
processo de compra contínuo ao passar 
de um canal para outro.

Estoque 4.0: O surgimento de modelos 

Varejo Brasil

como o dropshipping torna a venda de 
produtos uma realidade, sem a necessidade 
de estoque físico em um armazém, graças 
à criação de acordos e negociações entre 
fabricantes e atacadistas.

Atendimento digital ao cliente: a eli-
minação de barreiras físicas e temporárias 
com a tecnologia melhorou o atendimento 
ao cliente, com ferramentas como bots ou 
redes sociais, que solucionam dúvidas ou re-
clamações de maneira mais imediata e efi caz.

Varejo social: As grandes marcas 
usam as redes sociais como parte de sua 
estratégia multimídia, promovendo novos 
processos de compras que motivam a parti-
cipação dos seguidores, além de infl uenciar, 
defi nir tendências e fazer recomendações 
aos consumidores.

Pick up & Sale: Como resultado da 
crescente demanda por entregas mais 
rápidas, pontos de coleta independentes 
estão sendo multiplicados pelo produto 
vendido, o que implica a oportunidade de 
novas vendas derivadas da presença do 
cliente na loja, mesmo que seja apenas 
para pegar um pacote.

Cada um desses pontos tem sua relevân-
cia, mas vale ressaltar que, antes de tudo, 
o comerciante precisa entender qual a 
necessidade principal do seu negócio e em 
qual estágio da transformação digital ele 
se encontra. Isso vai garantir um processo 
verdadeiramente seguro e efi caz.

(*) É diretor de arquitetura de soluções e parcerias 
da Orange Business Services para a América Latina.

O comércio tradicional enfrenta uma disrupção digital e tecnológica particular. Enquanto suas vendas 
e crescimento parecem estagnados, seus concorrentes no comércio eletrônico seduzem cada vez mais 
usuários

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Assembleia Geral Extraordinária. Data e horário: às 14h do dia 20/11/19. Local: sede social, na Avenida das Nações 
Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo/SP. Mesa: Presidente: Sr. Ryo Miyajima; e Secretária: Sra. 
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: Mitsui & Co. Ltd. (“Mitsui&Co”) e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. 
(“MGEB”), acionistas representando a totalidade do capital social da Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A. (“Companhia”). 
Convocação: dispensada a comprovação da convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos de que 
trata o artigo 133 da Lei 6.404/76, de acordo com o facultado pelo § 4º do artigo 124 e pelo § 4º do artigo 133 da referida 
lei. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a renúncia do Sr. Hiroki Toko do cargo de membro do Conselho de Administração; (ii) a 
indicação do Sr. Katsutake Shiraishi ao cargo de membro do conselho de Administração da Companhia. Deliberações tomadas 
por unanimidade: os seguintes assuntos foram aprovados por deliberação unânime dos acionistas: (i) a aprovação da renúncia 
do Sr. Hiroki Toko, japonês, casado, empresário, RNE G041683-B e CPF 062.855.867-80, com escritório na Praia de Botafogo, 
300/RJ, como membro do Conselho de Adiministração da Companhia. Os membros presentes na reunião agradecem toda a 
colaboração e o trabalho do Sr. Hiroki Toko durante seu mandato; (ii) a indicação do Sr. Katsutake Shiraishi, japonês, casado, 
administrador, RNE V634613-9 e CPF 061.020.227-85, com escritório na Praia do Flamengo, 200, 14º andar, Flamengo/RJ, 
como membro do Conselho de Administração da Companhia. O membro do Conselho de Administração ora indicado tem a 
sua eleição condicionada à obtenção do seu respectivo visto de concomitância. Lavratura e Leitura da Ata: Foram encerrados 
os trabalhos e suspensa a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi a ata lida, achada 
conforme, aprovada e por todos os presentes assinada, em três vias de igual forma e teor, para um só efeito. SP, 20/11/19. (aa) 
Ryo Miyajima, Presidente da Mesa; Sra. Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek, Secretária de Mesa; Acionistas Presentes: 
Mitsui & Co., Ltd, por seu procurador, Sr. Ryo Miyajima e Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda, por seus Diretores Sr. Hiroki Toko, 
Diretor Presidente e, Sr. Hiroshi Fujikawa, Diretor Financeiro. Jucesp nº 623.620/19-4 em 09/12/19.

COINVEST COMPANHIA DE INVESTIMENTOS INTERLAGOS
CNPJ nº 61.460.762/0001-65

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 

(Em Milhares de Reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia (antiga INDÚSTRIAS VILLARES SA) está sem atividades 
operacionais desde junho de 2000, tendo fechado seu capital junto à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM em 27 de novembro de 2003.
Em 31 de dezembro de 2013 a controladora tomou a decisão de encerrar 
as atividades da mesma a partir do momento que as suas pendências, 
obrigações e responsabilidades trabalhistas, societárias, cíveis, tributárias 
venham a estar integralmente resolvidas e quitadas. A partir daquela data, 
a sociedade não desenvolveu qualquer atividade, a menos que a mesma 
esteja relacionada com o seu encerramento.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações fi nanceiras foram elaboradas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas 
apresentadas no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações 
fi nanceiras são como segue:
a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações 
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.
b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são 
inferiores ao valor de mercado.
c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.
d) Lucro (prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento 
dos exercícios.
3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Os saldos classifi cados no ativo circulante referem-se ao imposto de 
renda retido sobre os rendimentos de aplicações fi nanceiras e créditos de 
impostos. Os valores provenientes de exercícios anteriores são atualizados 
monetariamente de acordo com a legislação vigente.

4. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
O valor de Contas a Receber incluído nesta rubrica referem-se a créditos 
diversos, incluindo créditos com empresas coligadas.
5. IMPOSTOS E RETENÇÕES A PAGAR
A composição de impostos e retenções a pagar é como segue:
Descrição 2018 2017     
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (b) - 1.644
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (b) - 750
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (PERT) (a) - 294
PIS, Cofi ns e CSLL Retidos de Terceiros 6 77
Outros impostos 29 43    
Total a pagar 35 2.807    
(a) A Companhia mantinha discussão judicial sobre a Contribuição Social 

sobre o Lucro Líquido, porém, a administração optou pela desistência 
da discussão judicial e aderiu ao PERT - Programa Especial de 
Regularização Tributária com pagamento da sua totalidade em janeiro 
de 2018;

(b) Refere-se a incidência de imposto de renda e contribuição social sobre 
receitas não operacionais de dezembro de 2017 que foram liquidados 
em janeiro de 2018.

6. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2018, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - Vimec em 1996 e 
Villares Control - VIC em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido decrescido durante o exercício 
de 2018 em R$ 25 e atingindo em 31 de dezembro de 2018 o montante 
de R$ 13.892. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 130 117 (8.617) (8.370)        
Lucro do exercício - - 6.829 6.829        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 130 117 (1.788) (1.541)        
Lucro do exercício - - 365 365        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 130 117 (1.423) (1.176)        

 2018 2017    
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas gerais e administrativas (2.723) (7.957)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas (9) (195)
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas 
 (Vide Nota Explicativa 8) 3.226 18.442    
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
 E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 494 10.290    
Imposto de Renda e Contribuição Social (128) (3.461)    
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO 365 6.829    
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$ 3,65 68,29    
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO 2018 2017    
CIRCULANTE
Disponível 5 6
Impostos a recuperar (vide Nota Explicativa 3) 239 1
Adiantamentos 65 59    
Total do Circulante 309 66    
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais 399 399
Contas a Receber (vide Nota Explicativa 4) 12.120 14.805    
Total do Realizável a longo prazo 12.519 15.204    
PERMANENTE
Investimento 165 165
Imobilizado 37 38    
Total do Permanente 202 203    
TOTAL DO ATIVO 13.030 15.472    

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017    
CIRCULANTE:
Impostos e retenções a pagar (vide Nota Explicativa 5) 35 2.807
Contas e serviços a pagar 253 254
Provisões 26 35    
Total do circulante 314 3.096    
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO:
Provisão para contingências (vide Nota Explicativa 6) 13.892 13.917    
Total do exigível a longo prazo 13.892 13.917    
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social (vide Nota explicativa 7) 130 130
Reserva de capital 117 117
Prejuízos acumulados/Reservas de lucros (1.788) (8.618)
Lucro(Prejuízo) do exercício 365 6.830    
Total do patrimônio liquido (1.176) (1.541)    
TOTAL DO PASSIVO 13.030 15.472    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2018. São Paulo, 17 de dezembro de 2019.   A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017 (Em Milhares de Reais)

 2018 2017    
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do Exercício 365 6.829    
 365 6.829    
Variação dos ativos operacionais fi nanceiros
Tributos a compensar (238) -
Contas a Receber e Outros créditos (6) 115    
 (244) 115    
Variação dos passivos operacionais fi nanceiros
Tributos (2.772) 2.012
Outros passivos (10) 264    
 (2.782) 2.276    
Recursos provenientes das atividades 
 operacionais (2.662) 9.220    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento/Diminuição do realizável a longo prazo 2.686 (10.284)
Aumento/Diminuição do ativo imobilizado (1) (9)
Aumento/Diminuição do exigível a longo prazo (25) 1.066    
Recursos das atividades de fi nanciamento 2.661 (9.226)    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (1) (6)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6 12
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 5 6    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (1) (6)    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares
 Diretor - Pedro Cruz Villares

Valdenez Silva – Contador – CRC 1SP142819/O-6

provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.
Os depósitos administrativos e judiciais, no valor de R$ 399 em 31 de 
dezembro de 2018, correspondem aos valores efetivamente depositados 
dos processos que se encontram em andamento e saldos remanescentes 
de processos já encerrados e ainda não levantados.
7. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2018 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.
8. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS.
As Receitas não operacionais são advindas a) de recuperações de valores 
fi scais, b) de levantamento de depósitos em processos judiciais e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingências descritas na Nota 
Explicativa 6.

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 28 de janeiro 2020, às 10:00 horas, na sede social 
da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, 
Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) os efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de 
Acionistas da Companhia; (ii) modificação da composição do Conselho de Administração da Companhia devido aos 
efeitos da Cláusula 14.1.1 do Acordo de Acionistas da Companhia; e (iii) instrução de voto da Companhia na 
condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar 
todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens acima no âmbito de 
sua subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, 
parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) 
horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Madeira Energia S.A. - Mesa
Hermes Jorge Chipp - Presidente do Conselho de Administração
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D - Voos Low Cost 
Hoje 27 (sexta-feira), decola do aeroporto de Salvador o primeiro voo da 
empresa área Ultra Low Cost JetSMART Airlines ligando diretamente a 
capital baiana à cidade de Santiago, no Chile. No verão, a empresa dis-
ponibilizará 4 voos semanais diretos, saindo às terças, sextas, sábados e 
domingos, marcando o início da operação no Brasil, oferecendo voos nos 
novos Airbus A320 a preços ultrabaixos. Em janeiro, iniciam os voos diretos 
de Foz do Iguaçu para Santiago e, em março, será a vez de São Paulo passar 
a fazer parte das rotas da empresa. Mais informações: (www.jetsmart.com).

E - Celulose Solúvel
A Duratex e a Lenzing Group anunciam a construção de uma das maiores 
linhas de celulose solúvel do mundo, no Triângulo Mineiro, nas cidades 
de Indianópolis e Araguari. O planejamento técnico e os processos de 
aprovação das duas empresas foram concluídos com sucesso. A fábrica 
da LD Celulose, joint venture que conta com participação de 51% da 
Lenzing e 49% da Duratex, tem investimento industrial previsto de US? 
1,2 bilhão e terá capacidade de fabricar 500 mil toneladas de celulose 
solúvel por ano. A unidade vai gerar até 2022, cerca de 8 mil empregos 
diretos durante a fase de construção, e depois empregará 1,1 mil pes-
soas na operação da planta industrial e da fl oresta que vai abastecê-la. 

F - Potencial de Crescimento
Estrategicamente posicionada nos principais portos brasileiros, a Sulnorte, 
tradicional empresa de rebocadores controlada pelo Grupo H. Dantas e a 
segunda mais antiga do Brasil, identifi cou oportunidades em dois portos: 
Porto Alegre e Santarém, que seguem trajetória de crescimento. Porto 
Alegre apresenta um grande potencial de crescimento no Polo Químico de 
Santa Clara, assim como no cais comercial. Já Santarém está em obras de 
ampliação. O porto passará a comportar navios maiores e terá maior ca-
pacidade de armazenamento. Outras informações: (http://sulnorte.com/).

A - Alimentação Infantil 
O NorteShopping, principal centro de compras e lazer da zona norte 
carioca, acaba de inaugurar a primeira praça de alimentação infantil do 
Brasil. O espaço dedicado aos pequenos conta com mobiliário específi co: 
todas as mesas e cadeiras são adaptadas para famílias com crianças. 
Na decoração, ilhas de grama sintética e árvores iluminadas tornam o 
espaço mais lúdico. Já na área de recreação, brinquedos que estimulam a 
criatividade e o desenvolvimento, como a teia de elástico, túnel suspenso 
de rede, brinquedo musical e jogos na parede completam o ambiente. 

B - Franquias de Crédito  
Em plena ascensão, a help! - rede franquias de crédito do Banco BMG - 
anuncia um período de crescimento e expansão da marca. Nos primeiros 
nove meses de 2019 seu portfólio agregou 260 unidades, o equivalente 
a 1,4 novas lojas a cada dia útil, um crescimento de 55% frente as 472 
unidades ao fi m de 2018. Tais números refl etem a excelente execução do 
plano de expansão da franquia. Foi criada há três anos pelo Banco BMG, 
uma das instituições fi nanceiras mais tradicionais do país, com 89 anos 
de atuação e notória expertise em fi nanciamento ao consumo no Brasil. 

C - Melhores Podcasts
Dois podcasts focados em negócios no Brasil ganharam reconhecimento 
internacional da plataforma Podbean. Com sede em Nova York, a empresa 
divulga anualmente a lista dos dez melhores podcasts em 19 categorias. 
São premiados os melhores programas de um universo de mais de 300 
mil podcasts hospedados por ela. O “Café Brasil” fi cou com o primeiro 
lugar na categoria Sociedade e Cultura. Já o “Café com ADM”, podcast 
do Portal Administradores, faturou a primeira posição na categoria Ne-
gócios. Criada em 2006, a Podbean tem sede em Nova York e hospeda 
mais de 320.000 podcasts do mundo todo.

G - Economia Global 
O secretário de comércio de Indiana, Jim Schellinger, e a Indiana Econo-
mic Development Corporation sediarão uma cúpula econômica global em 
Indianápolis na próxima primavera no hemisfério norte. A cúpula, de 26 
a 28 de abril, reunirá parceiros de desenvolvimento econômico, líderes 
empresariais e funcionários do governo de todo o mundo para promover 
a colaboração e acelerar as conversas sobre o futuro da economia global. 
Prevista a participação de cerca de 700 representantes e líderes de negócios 
globais. Incrições e mais informações: (www.indianaglobalsummit.com). 

H - Uniformes dos Árbitros
A Federação Paulista de Futebol anuncia um novo parceiro para o ano de 
2020. Quem entra para o rol de patrocinadores é a Vedacit, líder no mercado 
de impermeabilização. A marca será exposta em diversas situações durante o 
período acordado, inclusive no uniforme da equipe de arbitragem. O contrato 
prevê a exposição da marca no Campeonato Paulista de Futebol, incluindo 
as Séries A1, A2 e A3, Copa São Paulo de Futebol Jr., Copa Paulista, Paulista 
Feminino e nos torneios de base, que somam mais de quatro mil jogos. 

I - Indústria de Ponta
A Aliança Brasil-Alemanha para Indústria 4.0 realiza a partir de março 
o Programa de Especialização em Indústria 4.0. A capacitação traz 
módulos teóricos e práticos para apresentar o que há de mais avançado 
em Indústria 4.0. A primeira fase, “Inspiration to i4.0”, acontece na sede 
do Instituto Fraunhofer IPK, em Berlim. Durante 5 dias de imersão, os 
participantes serão introduzidos ao conceito de Indústria 4.0, visitando 
laboratórios e centros de pesquisa e entendendo seus principais pilares 
e desafi os, bem como a estratégia e as tecnologias. Interessados na capa-
citação devem entrar em contato pelo e-mail (inovacao@ahkbrasil.com).

J - Crédito Consignado 
O Santander Brasil assinou acordo para a aquisição, por R$ 1,6 bilhão, dos 
40% da Olé Consignado, detidos pelos acionistas minoritários. Assim, o 
Banco passará a deter 100% da operação, iniciada em 2014 em parceria 
com o Banco Bonsucesso. Nesses primeiros anos de atividade, a Olé 
tornou-se um dos principais players do mercado de crédito consignado 
no País. A efetivação da operação, nos termos do acordo, está sujeita à 
aprovação das autoridades regulatórias e à assinatura dos documentos 
defi nitivos, o que será informado ao mercado nas próximas semanas.

D - Voos Low Cost
Hoje 27 (sexta-feira), decola do aeroporto de Salvador o primeiro voo da 

A - Alimentação Infantil 
O NorteShopping, principal centro de compras e lazer da zona norte 

Um novo tempo
para o dinheiro

A era digital tem 

transformado cada vez 

mais os hábitos das 

pessoas

As formas como se rela-
cionam, se deslocam e 
até mesmo consomem 

produtos de entretenimento 
já não são as mesmas de 20 
anos atrás. Em um cenário 
de mudanças constantes, é 
inevitável que a nossa relação 
com o dinheiro também seja 
repensada. O surgimento 
das criptomoedas talvez 
seja a maior inovação nesse 
sentido. 

O Bitcoin, o pioneiro, surgiu 
em 2008 com o objetivo de 
oferecer aos usuários mais 
praticidade em suas transa-
ções fi nanceiras, uma vez que 
não necessita do intermédio 
de bancos. Ele é construído 
por códigos criptografados, 
que possuem valores monetá-
rios e podem ser trocados por 
dinheiro convencional.

A ampla aceitação no mer-
cado é uma de suas grandes 
vantagens. 

A tecnologia do blockchain, 
utilizada na operação das mo-
edas digitais, registra todas as 
operações realizadas, confe-
rindo mais segurança e priva-
cidade. Além disso, os usuários 
contam com a descentralização 
do poder operacional, que fi ca 
nas mãos de diversos minera-
dores diferentes. No entanto, 
a utilização dessa tecnologia 
não é uma unanimidade. 

Os mais céticos criticam a 
alta volatilidade de cotação 
das criptos, as variações nos 
níveis de valorização, a falta de 
segurança jurídica e a possibi-
lidade do surgimento de bolhas 
fi nanceiras. O Banco Central 

chegou a se manifestar por 
meio de um comunicado ofi cial, 
afi rmando que a comercializa-
ção de moedas virtuais “está 
sujeita a riscos imponderáveis, 
incluindo a perda de todo o 
capital investido”.

As criptomoedas passaram 
por muitos altos e baixos ao 
longo de sua história. Em 2017, 
a valorização do Bitcoin foi de 
US$ 1 mil a US$ 20 mil, segundo 
a Bloomberg, empresa especia-
lizada em dados do mercado 
fi nanceiro. No entanto, após 
uma série de acusações de 
fraudes em 2018, ela sofreu 
uma forte queda, chegando a 
US$3 mil. 

Apesar disso, a expectativa 
dos especialistas é que essa 
nova modalidade de transação 
fi nanceira ganhe força nos pró-
ximos anos, principalmente no 
Brasil. Em 2019, com a inten-
ção de combater a sonegação e 
evitar movimentações ilícitas, 
a Receita Federal passou a 
exigir notifi cação de todas as 
operações com moedas digitais 
realizadas no país. 

Nos primeiros dois meses, 
as operações comunicadas 
somaram mais de R$13 bilhões. 
Segundo dados do órgão, foram 
1,5 milhões de notifi cações em 
agosto, e mais de 900 mil em 
setembro.

Enquanto uns defendem 
tratar-se do dinheiro do futuro 
e outros alertam para a possibi-
lidade de fraudes e prejuízos, a 
discussão em torno das moedas 
virtuais sinaliza consenso.  

Não há quem discorde que 
era digital tem transformado as 
demandas da sociedade. Quem 
tiver o desejo de prosperar, 
deve ser capaz de se adaptar.

(*) - É coordenador regional da 
Câmara Americana de Comércio de 

Belo Horizonte (Amcham-BH).

Matheus Vieira Campos (*)

Vendas em 
shoppings 
cresceram
9,5% em 2019

A pesquisa feita pela Alshop 
reúne os dados de 30.000 pon-
tos de vendas distribuídos por 
todo o país e representa 400 em-
presas de varejo. As vendas no 
período representaram R$ 37 
bilhões em injeção de dinheiro 
na economia do país, segundo 
os dados da entidade. Ao lon-
go do ano de 2019, as vendas 
cresceram 7,5% no varejo de 
Shopping, o que corresponde 
a um faturamento de R$ 168,2 
bilhões.

“As vendas cresceram acima 
do esperado especialmente no 
segundo semestre em um ano 
marcado por fatos importantes 
como a aprovação da reforma 
da previdência e uma gestão 
efi ciente da política econômica 
que permitiu a redução dos 
juros, a liberação do FGTS 
e PIS/PASEP e o ajuste das 
contas públicas, que mostra a 
determinação do governo de 
reduzir gastos permitindo que 
a economia e o comércio avan-
cem”, explica Nabil Sahyoun, 
presidente da Alshop.

Os presentes mais procura-
dos nos shoppings no período 
do Natal foram itens de moda 
masculina (58%), brinquedos 
(40%), perfumes e cosméticos 
(34%), calçados (32%), acessó-
rios de moda (25%), celulares 
e smartphones (17%), livros 
(11%), vale presente (9%), 
joias e bijuterias (9%) e eletrô-
nicos e eletrodomésticos (9%) 
-(AI/Alshop).

Um levantamento feito 
em todas as capitais 
pela Confederação Na-

cional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL) e pelo Serviço de 
Proteção ao Crédito (SPC Bra-
sil) revela que mais da metade 
(54%) dos consumidores pre-
tende comprar alguma peça de 
roupa, sapatos ou acessórios 
para festejar a chegada de 
2020 —número que chega a 
59% entre as mulheres. 

Os gastos com as compras 
e celebrações do Réveillon, 
como viagens, ceia, clubes, 
saídas a bares ou restauran-
tes, deverão ser, em média, 
de R$ 321,57, embora 39% 
ainda não tenham se decidido 
sobre quanto vão desembolsar. 
A cor da roupa também traz 
um simbolismo que remete 
aos desejos e objetivos para o 
próximo ano. O tom preferido 
para a noite de ano novo con-
tinua sendo o branco, citado 
por 37% dos que pretendem 
comemorar a virada. 

O azul, que representa tran-
quilidade e confi ança no futuro, 

O tom preferido para a noite de ano novo continua sendo o branco. 

A produção nacional de 
petróleo ultrapassou a marca 
de 3 milhões de barris por dia, 
pela primeira vez. Segundo 
dados divulgados pela Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), a média de produção 
de 3,09 milhões de barris de 
óleo por dia foi atingida no 
mês de novembro.

O recorde anterior era a média 
diária de 2,989 milhões de barris 
de óleo, registrada no mês de 
agosto, de acordo com a ANP. 
A produção de petróleo em 
novembro deste ano foi 4,3% su-
perior à registrada em outubro e 
20,4% maior do que a observada 
em novembro de 2018.

Já a produção de gás natural 
em novembro chegou a 137 mi-
lhões de metros cúbicos por dia, 
3,8% a mais do que em outubro 
e 21,6% superior à produção de 
novembro do ano passado. A 

A média de produção de óleo por dia foi atingida em novembro.

Os índices que medem a 
confiança dos empresários 
nos setores de comércio 
(Icom) e de serviços (ICS) 
tiveram alta no mês de de-
zembro, divulgou ontem (26) 
o Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da FGV. No comércio, 
a confiança subiu de 97,8 
pontos para 98,1 pontos e, 
nos serviços, a alta foi de 95 
pontos para 96,1 pontos.

Segundo o economista Ro-
dolpho Tobler, resultados entre 
90 e 100 pontos indicam que a 
confi ança está moderadamente 
baixa, e valores entre 100 e 110, 
que ela está moderadamente 
alta. No caso do Icom, avaliou 
que a confi ança no setor encer-
rou 2019 com uma acomodação 
próxima ao patamar dos 100 

pontos, a partir do qual o ce-
nário passa a ser considerado 
positivo. 

Na sua visão, os empresá-
rios estão cautelosos com a 
recuperação do setor, “que vai 
depender de uma melhora mais 
expressiva da confi ança dos 
consumidores e do mercado de 
trabalho”. Na avaliação sobre o 
setor de serviços, Tobler aponta 
que o ano de 2019 foi encerrado 
com trajetória de confi ança 
ascendente.

A situação atual do setor de 
serviços é avaliada com 93,6 
pontos, o maior valor desde 
junho de 2014. Em dezembro, 
houve alta de 1,8 ponto nessa 
percepção e, se somado todo o 
ano de 2019, o indicador subiu 
5,1 pontos desde janeiro (ABr).

A livre possibilidade de o trabalhador 
trocar de modalidades de saques do FGTS 
será possível somente até terça-feira (31). 
O trabalhador trocar livremente entre o 
saque-aniversário, retirada anual de parte 
do saldo no aniversário do trabalhador, e o 
saque-rescisão, pago somente em demissão 
sem justa causa.

A partir de 1º de janeiro, o trabalhador continua 
podendo aderir ao saque-aniversário. No entanto, 

quem tiver feito a escolha terá de esperar pelo 
menos dois anos para voltar ao saque-rescisão. 
A adesão ao saque-aniversário está liberada 
desde 1º de outubro. 

Para escolher a modalidade, o benefi ciário 
deve entrar na seção “saque-aniversário”, na 
página do FGTS na internet, ou usar o aplicativo 
FGTS, disponível para smartphones e tablets dos 
sistemas Android e iOS e para computadores 
com o sistema Windows (ABr).
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Réveillon: 54% dos brasileiros 
pretendem usar roupa nova

A esperança de renovação cria um clima de comemoração entre os que se preparam para passar o 
Réveillon com roupa nova

será opção de 8% dos entre-
vistados e o amarelo, que para 
muitos simboliza dinheiro, é a 
escolha de outros 6%. Com-
pletam o ranking as cores ver-
melha, preta, rosa e dourada, 
cada uma com 3% das menções. 
Na avaliação da economista-
-chefe do SPC Brasil, Marcela 
Kawauti, esse movimento deve 

impulsionar o comércio com as 
compras de roupas e produtos 
para o Ano-Novo. 

“Além de os dias pós-Natal 
serem um período em que 
muitos consumidores reali-
zam a troca de presentes, os 
varejistas têm a chance de 
aproveitar o momento para 
gerar novas compras”, afi rma 

a economista. A pesquisa 
também mostra que 87% já 
decidiram onde pretendem 
comemorar a chegada de 2020. 
A maior parte deve passar 
o Réveillon na própria casa 
(28%); 13% planejam viajar; 
10% celebrar na casa de fami-
liares e outros 10% na igreja 
(AI/CNDL/SPCBrasil).

Produção de petróleo ultrapassou 
marca de 3 milhões de barris/dia

produção diária do pré-sal atin-
giu uma média de 2,061 milhões 
de barris de petróleo, 66,7% do 
total nacional, e 83,7 milhões de 
metros cúbicos de gás natural, 
61,1% do total do país.

Somando-se o petróleo e o 

gás natural, a produção total 
do país - pré-sal, pós-sal e ter-
ra - chegou a 3,95 milhões de 
barris de óleo equivalente, dos 
quais 2,588 milhões, 65,5% do 
total, foram obtidos em poços 
do pré-sal (ABr).

Livre troca para
saque-aniversário do FGTS

Comércio e serviços 
encerram 2019 em 

cenário positivo
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O uso medicinal do 
canabidiol e seu papel no 
tratamento de doenças 

O Canabidiol (CBD) 

é uma substância 

extraída da Cannabis 

sativa, que tem 

aplicações medicinais 

registradas ao longo da 

história

Em 2.700 a. C., na China, 
utilizava-se a planta para 
terapia de constipação 

intestinal, dores, malária, epilep-
sia, tuberculose e outras doen-
ças. Depois, por volta de 1.000 
a. C., na Índia, foi administrada 
no tratamento de ansiedade, 
manias e histeria. No início do 
século XX, seus extratos foram 
comercializados na Europa 
para tratar desordens mentais. 
Porém, o desconhecimento de 
suas propriedades, e até mesmo 
por preconceito, seu uso tera-
pêutico diminuiu.

Apenas na década 60, com 
o avanço da tecnologia e da 
medicina, o professor da Univer-
sidade Hebraica de Jerusalém, 
Raphael Mechoulam, isolou os 
componentes da planta e desco-
briu o canabidiol. E, na ocasião, 
ele verifi cou que a substância 
não tem propriedade psicoativa, 
ou seja, o CBD não causa efeitos 
sobre a atividade psíquica ou 
comportamental. 

Essa informação foi reafi rma-
da em 2017, no relatório da OMS. 
No documento foi registrado, 
que “o canabidiol (CBD), mo-
lécula não psicoativa da planta 
Cannabis Sativa L., não é uma 
substância perigosa, pelo con-
trário, apresenta um potencial 
terapêutico alto”.

O que é respaldado por um 
estudo sobre o efeito do CBD 
em oito pessoas epiléticas, re-
alizado em 1980, por Raphael 
Mechoulam e investigadores da 
Faculdade de Ciências Médicas 
da Santa Casa de São Paulo. 

Os cientistas administraram 
300 miligramas da substância 
por quatro meses nos pacientes. 
Desses, em quatro, as convul-
sões sessaram completamente e 
em outros três a frequência dos 
ataques diminuíram considera-
velmente. Infelizmente, apesar 
dos resultados positivos, as pes-
quisas, na época, não motivaram 
mais investigações sobre o tema. 
Entretanto, o CBD continuou a 
ser estudado. 

Em 1988, Allynn Howlett e 
William Devabe descobriram 
a existência de receptores 
celulares para substâncias da 
cannabis no organismo de ratos. 
Posteriormente, essa presença 
também foi evidenciada em 
outros animais, incluindo o ho-
mem. Junto a essa descoberta, 
substâncias semelhantes às en-

contradas na planta foram iden-
tifi cadas, os endocanabinoides 
– produzidas pelo próprio corpo. 
O responsável pela fabricação 
e degradação foi denominado 
de Sistema Endocanabinoide 
(SEC). 

Ele está envolvido na regula-
ção de diversas funções orgâni-
cas como: apetite, digestão, dor, 
humor, infl amação, memória, 
metabolismo, proteção e de-
senvolvimento dos neurônios, 
imunidade e outras. Tendo em 
vista a gama de atuações dos 
canabinoides e seu passado 
como planta medicinal, hoje, 
o CBD vem sendo pesquisado 
e aplicado no tratamento de 
diversas doenças neurológicas, 
psiquiátricas, infl amações, do-
res e bem-estar.

Em países onde a Cannabis 
Sativa é legalizada para fi ns 
medicinais, como a Argentina, 
Austrália, Canadá, Chile, Co-
lômbia, Estados Unidos, Israel, 
Uruguai e em quase toda a Eu-
ropa, óleos à base de CBD são 
receitados para: epilepsia, escle-
rose múltipla, mal de Alzheimer, 
mal de Parkinson, ansiedade, 
dor crônica, fi bromialgia, de-
pressão, obesidade, glaucoma, 
infl amações intestinais, artrite 
e estresse pós-traumático.

No Brasil, o Hospital Sírio-
-Libanês divulgou, em junho 
de 2019, um estudo, no qual 
dois pacientes com tumores 
malignos de difícil controle 
foram tratados com canabi-
diol, além da radioterapia e da 
quimioterapia padrão. Um mês 
após o tratamento, um deles 
apresentou uma ‘remissão 
completa’ – termo da Medicina 
para caracterizar quando não 
há sinais de atividade da doen-
ça, apesar de não ser possível 
identifi car como cura. E, o outro 
teve uma pseudoprogressão, 
que segundo os pesquisadores 
mostrava que o tratamento 
estava funcionando. 

Os pacientes relataram que o 
CBD amenizou os sintomas de 
dor, náusea, vômito e fadiga, 
possibilitando uma condição 
clínica favorável e a prática de 
atividades físicas. Com tantos 
benefícios, o acesso aos medi-
camentos à base de CBD é cada 
vez mais importante. A Anvisa 
regulamentou o registro destes 
produtos e a venda em farmácia 
sob prescrição médica. A me-
dida deve entrar em vigor nos 
próximos dois meses. O cultivo 
da planta Cannabis segue proi-
bido. Atualmente, mais de 4,5 
milhões de brasileiros, sofrem 
com doenças que podem ser 
tratadas com CBD.

 
(*) - É CEO da Ease Labs.

Gustavo de Lima Palhares (*)

O presidente do Iraque, Ba-
rham Saleh, apresentou ontem 
(26) sua renúncia ao cargo, 
após ter se recusado a aprovar 
um candidato para o posto de 
primeiro-ministro sugerido 
por um grupo político apoiado 
pelo Irã. Saleh disse que pre-
feriria renunciar a escolher um 
primeiro-ministro rejeitado por 
parte da população e pelos ma-
nifestantes que saíram às ruas 
nas últimas semanas pelo país.

O nome de Assad Al-Edani foi 
indicado pelo grupo Al Binaa. 
Em uma carta ao Parlamento, 
o presidente disse que futuro 
primeiro-ministro deve ser al-
guém que una o Iraque e evite 
novas divisões.

“Para evitar derramamento 
de sangue e preservar a paz 
civil, eu peço desculpas por não 

Barham Saleh se recusou a 

aceitar indicação de

primeiro-ministro.

EP
A

Será a quarta tentativa de 
renovar as regras do setor 
nos últimos 15 meses. 

O senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE) será o relator do 
projeto, que será um dos pri-
meiros itens analisados pelos 
senadores em 2020. 

Os objetivos do texto são cen-
tralizar a regulação dos serviços 
de saneamento na esfera fede-
ral, instituir a obrigatoriedade 
de licitações e regionalizar a 
prestação a partir da monta-
gem de blocos de municípios. 
O modelo proposto abre mais 
caminho para o envolvimento 
de empresas privadas no setor, 
e é justamente esse ponto que 
tem travado as negociações. 

Parlamentares da oposição ale-
gam que a exigência de licitações 
e as metas de desempenho para 
contratos tenderão a prejudicar 
e alienar as empresas públicas. 
Além disso, o projeto estabelece 

O novo marco regulatório do saneamento básico visa renovar as regras do setor.

Ao sancionar o pacote anti-
crime proposto pelo ministro 
da Justiça, Sergio Moro, o 
presidente Jair Bolsonaro 
vetou trechos do projeto, 
provocando reação tanto de 
parlamentares quanto de as-
sociações de classe ligadas à 
magistratura. Um dos pontos 
mais polêmicos é a criação 
da fi gura do juiz de garantias 
— magistrado responsável 
apenas pela supervisão de 
uma investigação criminal, 
não sendo ele que decidirá 
sobre o caso. 

O juiz de garantias deve, en-
tre outras atribuições, receber 
a comunicação imediata da 
prisão e decidir sobre o reque-
rimento de prisão provisória 
ou outra medida cautelar e 
sobre os pedidos de intercep-
tação telefônica e de quebra 
de sigilo bancário. O acrésci-
mo do juiz de garantias evitaria 
que o juiz que se envolve na 
investigação seja o mesmo a 
julgar posteriormente o réu.

O próprio Sergio Moro co-
mentou em nota que “o tex-
to final sancionado pelo 
presidente contém avanços 
para a legislação anticrime 
no país”. Em sua conta no 
Twitter, Moro escreveu que 
“não é o projeto dos sonhos, 
mas contém avanços. Sempre 

Para Moro, “não é o projeto dos sonhos, mas contém avanços”.

Comissão pode 
votar proibição a 
pontes de madeira

A construção de pontes de 
madeira com recursos da União 
será proibida em todo o país 
caso seja aprovado o projeto de 
autoria do senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA), pronta para ser 
votada na Comissão de Serviços 
de Infraestrutura do Senado. Ele 
argumentou que ainda há vias e 
rodovias no país que contam com 
pontes de madeira, muitas vezes 
em situação precária e com pouca 
ou nenhuma manutenção, o que 
difi culta o tráfego e o escoamento 
de cargas. 

Lembrou que são recorrentes 
as notícias sobre desabamentos 
ou interdições de pontes. Seu 
projeto determina que as pontes 
sejam construídas em concreto, 
aço ou material de comprovada 
segurança e durabilidade. Rocha 
ressaltou que a técnica para 
construção de estruturas de 
aço e concreto é amplamente 
dominada no país, além de haver 
tecnologia, material e mão-de-
-obra disponíveis, mesmo para 
os locais mais remotos.

Em “casos fortuitos” ou de 
força maior, a proposta permite 
a construção de pontes de ma-
deira em caráter provisório — a 
sua substituição deverá ocorrer 
em até 365 dias. E as pontes de 
madeira já existentes poderão ser 
mantidas até o esgotamento de 
sua vida útil. O texto estabelece 
ainda que serão preservadas as 
pontes de madeira tombadas pelo 
patrimônio histórico e as pontes 
construídas para resgate históri-
co. O projeto será analisado em 
caráter terminativo (Ag.Senado).

Projeto 
proíbe 
taxa de 

serviço em 
restaurantes

a quilo
Projeto proíbe que restau-

rantes por peso cobrem taxa 
de serviço do consumidor. 
A regra, no entanto, não se 
aplicará no caso dos pedidos 
efetuados diretamente a gar-
çons, em geral de bebidas. A 
proposta, da deputada Dra. 
Soraya Manato (PSL-ES), 
tramita na Câmara. Quem 
descumprir a medida estará 
sujeito ao pagamento de 
multa correspondente ao do-
bro do valor total cobrado do 
consumidor, incluída a taxa 
de serviço indevidamente 
inserida. 

O projeto, na verdade, con-
siste na reapresentação, com 
adaptações, do projeto do 
ex-deputado Carlos Manato, 
que foi arquivado ao término 
da legislatura passada. “Com-
partilho a boa intenção de 
vedar uma prática muito co-
mum nos estabelecimentos 
que comercializam alimentos 
na modalidade autosserviço, 
a exemplo de restaurantes a 
peso e aqueles que operam 
em sistema de buffet livre: a 
inclusão de taxa de serviço na 
conta do consumidor”, afi rma 
Soraya Manato (Ag.Câmara). 
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Projeto do deputado Roberto Pessoa (PSDB-CE), 
em análise na Câmara dos Deputados reserva para 
as mulheres 25% das vagas oferecidas nos concur-
sos públicos futuros na área de segurança pública. 
A reserva constará dos editais dos concursos 
públicos, que deverão especifi car o total de vagas 
correspondentes para cada cargo oferecido. As 
candidatas concorrerão ao mesmo tempo às vagas 
reservadas e às destinadas à concorrência geral, 
de acordo com a sua classifi cação no concurso.

Caso não haja candidatas aprovadas em número 
sufi ciente para ocupar as vagas reservadas, as 
remanescentes serão revertidas para a ampla 
concorrência e serão preenchidas pelos demais 
candidatos aprovados, conforme a classifi cação. 

Segundo Pessoa, a proposta tem o objetivo de sub-
sidiar a formulação de projetos e políticas pautadas 
pelo respeito à igualdade de gênero. 

“A participação feminina nas polícias civis cor-
responde a menos de 20% do efetivo nacional. Nas 
polícias militares e nos bombeiros, essa participação 
é de 7,2% e 7,9%, respectivamente. Nessas duas 
corporações militares, vários estados ainda mantêm 
as cotas para o ingresso de mulheres, variando 
de 10% a 15% das vagas disponibilizadas a cada 
concurso”, apontou o parlamentar. O projeto tra-
mita em caráter conclusivo e será analisado pelas 
comissões dos Direitos da Mulher; de Trabalho, 
de Administração; e de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Senado analisa o novo marco 
regulatório do saneamento em 2020

O Senado deve receber nos próximos dias projeto da Câmara que estabelece o novo marco regulatório 
do saneamento básico

prioridade no recebimento de 
auxílio federal para os municípios 
que efetuarem concessão ou 
privatização dos seus serviços.

Para o líder do governo, 
senador Fernando Bezerra 
(MDB-PE), o projeto deve 
ser aprovado até o fi nal de 
fevereiro, mas ainda é cedo 
para avaliar se os senadores 

farão alguma alteração. Ele 
avalia que, depois de todas as 
tentativas anteriores, o acordo 
político amadureceu. “O texto 
da Câmara chega com força 
aqui porque houve um enten-
dimento com os governadores. 
Há grandes chances de termos 
uma votação rápida no Senado”.

A principal novidade intro-

duzida pelo projeto é o fi m dos 
contratos de programa, instru-
mentos pelos quais os municí-
pios transferem a execução dos 
seus serviços de saneamento 
para empresas públicas dos 
governos estaduais. Em lugar 
deles, entrarão as licitações, 
envolvendo empresas públicas 
e privadas (Ag.Senado).

Criticas à lei que prevê juizes
de garantias para investigações

me posicionei contra algumas 
inserções feitas pela Câmara no 
texto originário, como o juiz de 
garantias. Apesar disso, vamos 
em frente”.

Para o senador Alessandro 
Vieira (Cidadania-SE), o Juiz 
de “Garantias” tira a Lava Jato 
do RJ do Bretas e a do STF do 
Fachin. E tira o caso do Flávio 
Bolsonaro do Itabaiana. Vai 
plantar cascas de banana e 
potenciais nulidades que serão 
declaradas por algum ministro 
simpático no STF. Já o Major 
Olimpio (PSL-SP) afi rmou que 
o Senado cumpriu o acordo com 
o governo, sob a promessa de 
que pontos negativos seriam 
vetados. “No entanto, o governo 

não cumpriu o acordo. A socie-
dade perdeu. Vou apresentar 
projeto de para extinguir o 
juiz de garantias, o juiz da 
impunidade”. 

Para Simone Tebet (MDB-
-MS), é no mínimo estra-
nho. Juiz de garantia inviabili-
za o sistema criminal brasilei-
ro, gera atrasos intermináveis 
no julgamento de processos 
contra o crime organizado 
e de combate à corrupção. 
Em uma única palavra: re-
trocesso. Quase metade dos 
municípios não tem um único 
juiz criminal, quem dirá dois. 
De onde brotarão os recur-
sos para nomeá-los? (Ag.
Senado).

Em meio a impasse, presidente 
do Iraque renuncia

Iraque deve se reunir para deci-
dir se aceita ou não o pedido de 
demissão do presidente. Caso 
aprovado, Saleh deixará o car-
go. No mês passado, em meio 
a uma onda de protestos, Adel 
Abdul-Mahdi deixou o posto de 
primeiro-ministro do Iraque. Os 
manifestantes criticavam a cor-
rupção no governo, a qualidade 
dos serviços público e a possível 
infl uência política do Irã.

Ao menos 500 pessoas mor-
reram e 20 mil fi caram feridas 
em confrontos com as forças 
de segurança nos protestos, 
iniciados em outubro. Os mani-
festantes exigem uma revisão 
completa do sistema político 
instalado em 2003 após a que-
da de Saddam Hussein e uma 
renovação da classe política do 
Iraque (ANSA).

aceitar a nomeação de Edani 
como primeiro-ministro. Estou 
pronto para submeter minha 
renúncia ao Parlamento”, diz o 
texto. Agora, o Parlamento do 

25% das vagas na segurança pública para mulheres

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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SEXTA-FEIRA, 27 DE DEZEMBRO DE 2019

SUSPENDER O PRÓ-LABORE
Sócio que recebe pró-labore teve a sua aposentadoria concedida e não 
receberá mais o pró-labore, como proceder junto ao eSocial? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NA RESCISÃO POR TÉRMINO DO CONTRATO DE EXPERIÊNCIA, QUAL O 
PRAZO PARA O PAGAMENTO DOS VALORES DA VERBA RESCISÓRIA?

Esclarecemos, conforme art.477, §6 da CLT que o pagamento dos 
valores constantes do instrumento de rescisão ou recibo de quitação 
deverão ser efetuados até dez dias contados a partir do término do 
contrato.    Desta forma qualquer que seja o tipo de contrato de trabalho, 
tem a empresa até 10 dias para pagamento das verbas rescisórias.

NOMEADO POR PROCURAÇÃO
Diretor administrativo não sócio nomeado por procuração, pode receber 
por meio do pró-labore? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUBSTITUIR AS CTPS FÍSICA PELA DIGITAL
Empresa pode substituir a CTPS física pela carteira digital nas novas 
contratações. Nos funcionários existentes podemos substituir, como 
proceder com as demais obrigações de atualização? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

APRESENTOU ATESTADO
Funcionário recebeu aviso prévio e foi agendado exame demissional, 
entretanto apresentou atestado de cirurgia, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Quais as obrigações acessórias do contribuinte optante pelo Lucro 
Real? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

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

BOAS FESTAS E PRÓSPERO ANO NOVO!

• • •



netjen@netjen.com.br

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

para (11) 3043-4171

Uma rede social nunca 

foi tão decisiva para o 

faturamento de uma 

empresa.

A chegada do Natal, fi nal 
do ano e o período de 
festas pode ser um 

pontapé para o universo cor-
porativo entender o potencial 
de outros canais para ala-
vancar as vendas. Se antes o 
consumidor andava pelas ruas 
para pesquisar detalhes de 
um produto e produzia listas 
comparativas de preços, hoje, 
a era digital transformou esse 
comportamento, dando a ele 
mais segurança e comodidade 
antes de fechar um negócio. 

Com as barreiras de espaço 
e tempo rompidas, agora o 
cliente fi ca livre para navegar 
por mares de novas possibi-
lidades. E não preciso dizer 
que o Instagram tem um papel 
fundamental nisso, afi nal, o 
despertar do interesse e do 
desejo do consumidor sem-
pre esteve relacionado ao 
sentido da visão, portanto, 
nada melhor que um canal 
essencialmente visual para 
elevar o lucro. 

Embora as vendas conven-
cionais, tanto por lojas físicas 
como em sites de e-commerce 
funcionem de um modo satis-
fatório, vale a pena arriscar em 
uma rede social. Como ponto 
de vantagem estão as telas de 
computadores e smartphones 
que se tornaram vitrines vivas 
tanto para serviços e produ-
tos, quanto para os chamados 
infoprodutores (produtores 
de conteúdos). 

A verdade é que com o Ins-
tagram fi ca mais fácil trazer 
a essência e o propósito do 
negócio. Além da rede ser um 
canal democrático e de baixo 
custo, ele é mais efi ciente, 
capaz de atrair novos clientes 
e aproximar a relação de em-
presa e consumidor, ideias que 
tornam ele uma janela para um 
mundo ainda mais conectado 
- um verdadeiro caminho para, 
principalmente, pequenos e 
médios negócios entrarem no 
mundo digital. 

Um bom exercício, portan-
to, é se colocar no lugar do 
cliente e iniciar essa conexão 
em rede. Meu propósito é au-
xiliar essa entrada das marcas 
em outros canais, sobretudo 
das redes sociais, porque é 
preciso seguir as tendências 
tecnológicas, só assim serão 
capazes de se posicionarem e 
se consolidarem em uma era 
digital, totalmente transfor-
mada e conectada. 

Então, seja por um perfi l, 
pelo Shopping Instagram, 
IGTV, Close Friends ou uma 
conta corporativa, dê o pri-
meiro passo, porque por mais 
que uma compra não seja 
fechada nesses canais, essa 
rede é a nova protagonista que 
potencializa o tão sonhado au-
mento de lucro e a fi delização 
dos clientes. 

(*) - É CEO e fundador do Bume, 
plataforma de gestão, marketing e 

vendas nas redes sociais. 

Como o Instagram 
potencializa o lucro 

das empresas
Michel Ank (*)
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BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/ME 61.186.680/0001-74 - NIRE 3530046248-3

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Ex-
traordinária (“AGE” ou “Assembleia”), a realizar-se no dia 6 de janeiro de 2020, às 10 (dez) horas, na sede da Companhia, 
localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º an-
dar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifí-
cio São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: (A) a alteração do Estatuto Social da Companhia para: (i) alterar a redação do caput do 
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, para refl etir o aumento do capital social deliberado na Reunião do Conselho 
de Administração realizada em 24 de outubro de 2019, dentro do limite do capital autorizado, bem como o reestabeleci-
mento do capital autorizado previsto anteriormente a tal aumento no artigo 6º do Estatuto Social da Companhia; (ii) re-
tifi car a numeração do parágrafo único do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia; (iii) alterar a redação do caput do 
artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, para aumentar o número mínimo de membros que compõem o Conselho de 
Administração da Companhia, de 4 (quatro) para 5 (cinco) membros; (iv) excluir o artigo 21 e o seu parágrafo primeiro 
do Estatuto Social da Companhia, pelo fato de estarem duplicados e equivocadamente inseridos entre o caput do artigo 
20 e seu parágrafo primeiro;  (v) alterar a redação do parágrafo segundo do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia, 
para aprimorar os critérios de independência aplicáveis aos conselheiros independentes da administração da Companhia, 
em linha com boas práticas de governança corporativa; (vi) alterar a nomenclatura do cargo de “Diretor Executivo Geral” 
para “Diretor Presidente”, realizando a consequente alteração dos artigos 20, parágrafo quinto, artigo 25, caput, parágra-
fos primeiro e segundo, artigo 26, artigo 27, artigo 29 caput e parágrafo único, e artigo 30, parágrafos primeiro e segun-
do do Estatuto Social da Companhia, para compatibilizá-los com a nova denominação do cargo; (vii) modifi car a redação 
do parágrafo terceiro do artigo 21 do Estatuto Social da Companhia, para estabelecer que as deliberações do Conselho 
de Administração da Companhia serão tomadas por maioria dos presentes, salvo quando a lei exigir quórum especial e 
nas demais hipóteses indicadas no referido artigo; e (viii) alterar a denominação do Comitê de Crédito e do Comitê de 
Ativos e Passivos da Companhia para, respectivamente, “Fórum de Crédito” e “Fórum de Ativos e Passivos”, realizando a 
consequente alteração do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia para compatibilizá-lo com essas novas denomina-
ções. (B) a consolidação do Estatuto Social da Companhia, caso aprovadas as reformas a que se refere o item (A) acima; 
e (C) a ratifi cação de que os 3 (três) atuais membros independentes do Conselho de Administração da Companhia aten-
dem aos critérios de independência da forma proposta pelo item (1)(v) acima, caso tais critérios venham a ser aprovados 
na Assembleia. Informações Gerais: 1. O Manual para Participação na Assembleia (“Manual”), contendo a Proposta 
da Administração e orientações detalhadas para participação na AGE, bem como todos os documentos pertinentes às ma-
térias a serem deliberadas na AGE, encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na sede social da Com-
panhia, no seu website de relações com investidores (www.bancobmg.com.br/ri), bem como nos websites da Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). 2. A participação do Acio-
nista poderá ser pessoal ou por procurador devidamente constituído, sendo que as orientações detalhadas acerca da do-
cumentação exigida constam do Manual. Sem prejuízo das informações detalhadas no Manual, a Companhia destaca as 
seguintes informações acerca das formas de participação na Assembleia: • Participação Pessoal: O Acionista deverá 
comparecer à Assembleia munido de documentos que comprovem (i) a titularidade das ações pelo acionista, e (ii) no 
caso de (a) pessoa física, a sua identidade, e (b) no caso de pessoa jurídica e/ou fundos, a sua devida representação, apre-
sentando os documentos societários dos mesmos e atos que investem o seu representante de poderes bastantes, bem 
como o documento de identidade do representante, sendo certo que, para fi ns de apresentação dos documentos neste 
item, deverão ser observadas pelo Acionista todas as formalidades indicadas no Manual. • Participação por Procura-
dor: As procurações poderão ser outorgadas de forma física, observado o disposto no artigo 126 da Lei nº 6.404/76 e no 
Manual. O representante legal do Acionista deverá comparecer à Assembleia munido da procuração e demais documen-
tos indicados no Manual, além de documento que comprove a sua identidade. Para uma melhor organização da Assem-
bleia, a Companhia solicita que, se possível, os documentos indicados no item 2 acima sejam entregues à Companhia até 
30 de dezembro de 2019, nos termos descritos no Manual. A administração da Companhia esclarece que somente as 
ações ordinárias de sua emissão possuem direito a voto com relação à Assembleia.

São Paulo, 20 de dezembro de 2019.
ANA KARINA BORTONI DIAS 

Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

ILUMATIC S.A. ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA

CNPJ nº 61.276.226/0001-04 - NIRE nº 35.3.0003166-1 - Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Local e Data: na sede social da Companhia, na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, altura do Km 14,7 da Rodovia Raposo
Tavares, na cidade de São Paulo - SP, dia 30 de maio de 2019,  às 16 (dezesseis) horas. Presenças: acionistas representando
a totalidade das ações com direito a voto. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação em razão de todos os
acionistas estarem presentes na assembleia. Publicações: O Relatório da Administração, balanço e demais demonstrações
financeiras e Relatório dos Auditores Independentes Audilink & Cia. Auditores, CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP, relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2018, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo em data de 09.05.2019
e Jornal Empresas e Negócios, em datas de 11.05.2019 a 13.05.2019.  Mesa: Sr. Edson D’Arrigo, CPF nº 327.757.410-53,
Presidente – em representação da acionista majoritária Intral S.A Indústria de Materiais Elétricos, e Sr. Marcus Antonio
D’Arrigo, CPF nº 178.732.150-91, Secretário. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Tomar as contas dos
Administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras e o respectivo relatório dos auditores independentes,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018; 2) Deliberar sobre a destinação resultado do exercício; Em Assembleia
Geral Extraordinária: 1) Fixar a remuneração global mensal dos diretores, válida até a próxima assembleia ordinária da
Companhia. 2) Apreciar e deliberar sobre a proposta da administração para reformar o Estatuto Social da Companhia em
relação às seguintes matérias: 2.1) acrescentar no objeto social as atividades operacionais de: a) instalação e manutenção
elétrica; b) montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e
aeroportos; c) locação de material elétrico, iluminação e afins.  2.2) reestruturar o capítulo referente ao capital e ações, em
especial no tocante às limitações à circulação de ações; 2.3) dispor em cláusula estatutária própria que o prazo de gestão
da Diretoria se estende até a investidura dos novos diretores eleitos; 2.4) ajustar o artigo 30 do Estatuto Social quanto às
disposições sobre a base de cálculo do dividendo obrigatório anual mínimo e juros sobre capital próprio; 2.5) consolidar as
alterações estatutárias preexistentes. 3) Sendo aprovadas as reformas, consolidar o Estatuto Social, nele efetuando os
ajustes estruturais e de redação necessários; 4) Outros assuntos de interesse social.  Deliberações Tomadas na Assembleia:
Aprovação unânime e sem reservas da lavratura desta ata na forma de sumário, consoante autoriza o §1º do artigo 130 da
Lei 6.404/1976. Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovação das Contas da Administração: Aprovação unânime,
sem reservas, das contas apresentadas pela Administração e do seu Relatório Anual, do Balanço Patrimonial e das demais
Demonstrações Financeiras, as quais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base
na Lei das Sociedades por Ações, já contemplando as alterações estabelecidas pela Lei 11.638/2007 e Relatório dos
Auditores Independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2018. 2) Destinação do Resultado:
Aprovação unânime e sem reservas da destinação do prejuízo do exercício, no valor de R$ 1.237.791,00 (um milhão,
duzentos e trinta e sete mil, setecentos e noventa e um reais) para a conta de prejuízos acumulados. Em Assembleia
Geral Extraordinária: 1) Remuneração dos Administradores: Fixada, por unanimidade e sem reservas, a remuneração
global mensal dos administradores no valor de até R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) válida pelo período a contar da eleição
até a próxima assembleia ordinária da Companhia. 2) Reforma do Estatuto Social: Aprovação unânime e sem reservas da
proposta da Administração para reformar o Estatuto Social da Companhia, a qual se operou através da aprovação unânime
e sem reservas de todas as matérias constantes do item 2 e respectivos subitens da Ordem do Dia, submetidas à deliberação
dos acionistas. 3) Consolidação do Estatuto Social: Tendo em vista as modificações estatutárias aprovadas, e a necessidade
de adaptação da redação do Estatuto Social, a fim de atender aos interesses da Companhia, foi aprovada, por unanimidade
e sem qualquer oposição ou ressalva a reforma e a consolidação do Estatuto Social, que passa a viger, a partir desta data,
com a redação constante do Anexo I a esta Ata. Encerramento: Como nada mais houve a ser tratado, a assembleia foi
encerrada e lavrada a ata que, lida, foi tida conforme em todos os seus termos, sendo assinada por todos os presentes,
passando a constar do livro nº 03 próprio da Companhia, folhas, 02 a 08. Acionistas Presentes: Intral S.A Indústria de
Materiais Elétricos representada por seu Diretor Presidente Sr. Edson D’Arrigo, AGD Administração e Participações Ltda,
representada por seu Administrador Sr. José Francisco D’Arrigo Administrador, Sr .Marcus Antonio D’Arrigo e Sr. Edson
D’Arrigo. São Paulo – SP, 30 maio de 2019. Edson D’Arrigo, Presidente, Marcus Antonio D’Arrigo, Secretário. Edson D’Arrigo,
Presidente. Marcus Antonio D’Arrigo, Secretário. ESTATUTO SOCIAL - CAPÍTULO I - DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJETO
SOCIAL E DURAÇÃO: Artigo 1º: A ILUMATIC S. A. ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA é uma sociedade anônima
de capital fechado, inscrita no CNPJ sob o nº 61.276.226/0001-04 e no NIRE nº sob o nº 35.3.0003166-1, regida pelo
presente Estatuto e pelas disposições legais aplicáveis. Artigo 2º: A Companhia tem sua sede e foro na cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Telmo Coelho Filho, n.º 120, Bairro Butantã, CEP.: 05.543-020, podendo, por deliberação
da Diretoria, criar e extinguir filiais, postos de compra e venda, agências e escritórios, no pais ou no exterior. Artigo 3º: A
Companhia tem por objeto social: I) a industrialização e o comércio de produtos e equipamentos elétricos, eletrônicos e
metalúrgicos, além de equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos produtos relacionados ao seu objeto
social, bem como a respectiva exportação; II) o comércio de componentes, de aparelhos de sua fabricação, de acessórios
para iluminação, bem como, outros produtos para revenda; III) importação de matérias-primas, componentes, materiais
para revenda, máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de material para iluminação; IV) a prestação de serviços
de instalação e manutenção elétrica e de montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização
em vias públicas, portos e aeroportos; V) a locação de prestação de serviços de instalação e manutenção elétrica e de
montagem e instalação de sistemas e material elétrico, iluminação e afins; VI) a prestação de serviços de intermediação de
compra e venda de bens imóveis, de processamento de dados para terceiros e de serviços de corte, dobra, estampagem e
pintura; VII) a prestação de serviços de administração, locação. arrendamento, loteamento e incorporação de bens imóveis;
VIII) a participação no capital social de outras empresas, como sócia ou cotista ou acionista, mesmo quanto o objeto social
não coincida com o próprio, mediante a aplicação de recursos próprios ou decorrentes de incentivo fiscal; IX) Desenvolvimento,
fornecimento e manutenção de sistema informatizado (telegestão e/ou telemetria) e suporte técnico com hospedagem de
software; X) fabricação  de luminárias para iluminação e sua instalação; XI) comércio  atacadista de soja, cereais, leguminosas
e produtos alimentícios, sua importação e exportação. Artigo 4º: O prazo de duração da Companhia é indeterminado, tendo
iniciado suas atividades operacionais em 09 de fevereiro de 1962. CAPÍTULO II - DO CAPITAL E AÇÕES - Artigo 5º: O
capital social é de R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais), dividido em 200.000 (duzentas mil) ações ordinárias, todas
sem valor nominal. Parágrafo Único: A Companhia está autorizada a aumentar seu capital social independentemente de
reforma estatutária, por deliberação da Diretoria, até o limite de 400.000 (quatrocentas mil) ações ordinárias e 800.000
(oitocentas mil) ações preferenciais. Artigo 6º: As ações serão sempre nominativas. Artigo 7º: Cada ação ordinária
corresponde a um voto nas Assembleias Gerais. Artigo 8º: As ações preferenciais não terão direito de voto, mas gozarão da
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Companhia e participarão em igualdade de
condições com as ações ordinárias na distribuição de dividendos. Artigo 9º: A Sociedade poderá emitir ações preferenciais
até o limite de 2/3 (dois terços) do total das ações emitidas, seja por aumento de capital, seja pela conversão de ações
ordinárias. Artigo 10º: As ações serão sempre escriturais. Artigo 11º: A circulação das ações da Companhia é limitada, nos
termos do artigo 36 da Lei 6.404/76 e deste Estatuto, conforme parágrafos abaixo, podendo os acionistas firmar Acordos de
Acionistas sobre a matéria. Parágrafo Primeiro: As ações da Companhia não poderão ser vendidas, cedidas, transferidas,
ou de qualquer outra maneira alienadas ou prometidas alienar, direta ou indiretamente, gratuita ou onerosamente, sem que
seja dada, previamente e em igualdade de condições, na proporção do número de ações que possuírem, preferência aos
demais acionistas. Parágrafo Segundo: O acionista que pretender transferir suas ações deverá comunicar o fato à Diretoria,
por escrito, mediante apresentação de proposta de alienação das suas ações, contendo a quantidade de ações, o preço e
as condições de pagamento. Havendo proposta de aquisição das ações por terceiros, cópia de referida proposta deverá
acompanhar a comunicação apresentada pelo acionista ofertante. Parágrafo Terceiro: A Diretoria enviará aos demais
acionistas uma cópia individualizada da proposta feita pelo alienante e eventual proposta do terceiro interessado na aquisição
das ações. Os acionistas terão prazo de 60 (sessenta) dias para exercer seu direito de preferência, contados do recebimento
da proposta. Parágrafo Quarto: Encerrados os prazos para o exercício do direito de preferência sem que haja manifestação
expressa de interesse por parte dos acionistas, ficará o acionista alienante liberado a alienar suas ações a terceiros, pelo
mesmo preço e condições de pagamento propostos aos demais acionistas. Parágrafo Quinto: Os acionistas terão preferência
para a subscrição de ações no caso de aumento de capital, na proporção do número de ações que possuírem, direito o qual
deverá ser exercido no prazo decadencial de 30 (trinta) dias contados da data da comunicação do aumento pela Companhia.
Parágrafo Sexto: É permitida a livre circulação de ações entre o acionista e seus descendentes de primeiro grau em linha
reta, em caráter de exceção às limitações para circulação das ações da Companhia previstas neste artigo 11 do Estatuto
Social. Parágrafo Sétimo: As transferências das ações serão formalizadas no Livro de Transferência de Ações nominativas,
o qual ficará na sede da Companhia. Parágrafo Oitavo: A Companhia poderá suspender os serviços de conversão,
desdobramento, grupamento e transferência de ações pelo prazo máximo de 15 (quinze) dias consecutivos antes da realização
da Assembleia Geral ou por 90 (noventa) dias intercalados durante o ano. Artigo 12º: As limitações de circulação contidas
neste artigo e seus parágrafos somente se aplicará ao acionista que assim concordar, mediante pedido de averbação no
Livro de Registro de Ações Nominativas, conforme dispõe o parágrafo único do art. 36 da Lei 6.404/76. CAPÍTULO III - DA
ADMINISTRAÇÃO - Artigo 13º: A administração da companhia será exercida pela diretoria, cujos membros serão eleitos
pela assembleia geral para mandato de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos. Parágrafo Primeiro: A remuneração global
dos membros da diretoria e sua distribuição entre eles será fixada pela assembleia geral. Parágrafo Segundo: A investidura
dos membros da Diretoria far-se-á mediante a assinatura de termo lavrado no livro próprio respectivo, independentemente
de caução, continuando os mesmos no exercício dos seus cargos até a eleição de seus substitutos. Artigo 14º: Os
administradores deverão observar com o máximo rigor as normas contidas na Lei nº 6.404/76 e em especial, o previsto na
seção IV do capítulo XII. DA DIRETORIA Artigo 15º: A Diretoria será constituída de no mínimo 02 (dois) e no máximo 04
(quatro) membros, acionistas ou não, residentes e domiciliados no país, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato de 02
(dois) anos, admitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente e os demais sem designação. Parágrafo Primeiro: O prazo
de gestão da Diretoria se prorrogará até a investidura dos novos Diretores eleitos, na forma preceituada pelo artigo 150, §
4º da Lei 6.404/76. Parágrafo Segundo: No caso de impedimento ou vacância de cargo de diretor presidente ou de diretor,
sendo a diretoria composta por apenas dois membros, será convocada assembleia geral para preencher o(s) cargo(s)
vago(s). Art. 16º: A diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da sociedade assim exigirem, convocada pelo diretor
presidente ou por dois diretores. Art. 17º: As deliberações da diretoria serão tomadas mediante concordância do diretor
presidente e de um diretor, devendo sempre constar de atas circunstanciadas, lavradas em livro próprio. Contando a diretoria
com apenas dois membros, o diretor presidente e um diretor, o voto daquele basta para aprovar ou rejeitar a deliberação.
Art. 18º: Compete à diretoria, além das atribuições previstas em lei: (i) cumprir e fazer cumprir o presente estatuto social e
as deliberações da assembleia geral; (ii) fixar a orientação geral dos negócios da companhia, estabelecendo objetivos e
políticas a serem observadas pela mesma; (iii) convocar, por intermédio do seu diretor presidente ou, na sua ausência, por
todos os diretores, a assembleia geral; (iv) deliberar sobre a emissão de ações dentro do limite de autorização para aumento
de capital social, conforme disposto no parágrafo único do artigo 5° deste estatuto social; (v) escolher e destituir os auditores
independentes; (vi) aprovar a estrutura organizacional da companhia; (vii) manifestar-se sobre qualquer proposta a ser
encaminhada à assembleia geral; (viii) solicitar, examinar e aprovar planos de estudos e projetos, assim como traçar as
diretrizes comerciais, industriais, administrativas, econômico-financeiras e políticas da companhia; (ix) autorizar a aquisição
e a alienação de bens imóveis da companhia; (x) autorizar a constituição de ônus reais, investidos, imobilizados, operações
comerciais e a alienação de bens; (xi) efetuar o acompanhamento sistemático dos negócios sociais, de modo a assegurar
a consecução plena dos objetos da sociedade e o cumprimento de suas decisões; (xii) determinar o levantamento de
balanços semestrais ou intermediários e a distribuição de dividendos à conta dos resultados apurados nestes balanços ou
de lucros acumulados, observando o disposto no artigo 204 da lei nº 6.404/76; (xiii) autorizar a aquisição de ações de
emissão da companhia para cancelamento, permanência em tesouraria ou posterior alienação; (xiv) apresentar à assembleia
geral proposta de conversão de ações ordinárias em ações preferenciais; (xv) deliberar sobre e tomar mas medidas necessárias
para instalação, alteração ou extinção de filiais, postos de compras e de vendas, agencias, escritórios e outros
estabelecimentos necessários aos negócios sociais; (xvi) executar as funções atribuídas a cada um de seus membros,
conforme fixado na estrutura organizacional aprovada pela própria diretoria e dentro do previsto no presente estatuto; (xvii)
acompanhar e supervisionar permanentemente as atividades correntes da companhia, no melhor proveito da mesma; (xviii)
cumprir e fazer cumprir as políticas, objetivos, metas e deliberações estabelecidas; (xix) nomear, demitir ou transferir
funcionários, representantes e agentes estabelecendo-lhes a respectiva remuneração; (xx) planejar, organizar e controlar
as atividades sociais da companhia de modo a permitir uma gestão eficiente da mesma; (xxi) cumprir os preceitos legais e
fiscais estabelecidos na legislação vigente, de modo a evitar multas, perdas ou prejuízos para a companhia; (xxii) zelar pela
segurança dos bens da companhia, instituindo métodos e procedimentos que impeçam a possibilidade de fraudes e outras
irregularidades; (xxiii) elaborar estudos, projetos, planos e análises, assim como fornecer elementos para apreciação da
assembleia geral; (xxiv) elaborar periodicamente balanços, balancetes e outros demonstrativos financeiros que permitam
aferir os resultados e o desenvolvimento dos negócios da companhia, apurando separadamente, quando solicitado, os
resultados de cada setor industrial, filial ou agência  mantidos pela companhia e; (xxv) manter métodos de escrituração e
controle que evidenciem, a todo o momento, a entrada, saída e a existência dos bens da sociedade. Artigo 19º: A Companhia
será representada ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, pelo Diretor Presidente individualmente ou, na sua ausência,
por dois Diretores, ou um Diretor e um Procurador, ou, ainda, por dois Procuradores com poderes especiais. Parágrafo
Primeiro: Para a constituição de mandatários para representar a Companhia será necessária a assinatura do Diretor Presidente
individualmente, ou de quaisquer dois Diretores em conjunto, ocasião e que serão especificados no instrumento respectivo,
os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, que sendo para representação em juízo poderá ser por
prazo indeterminado. Parágrafo Segundo: É expressamente vedado aos Diretores e mandatários da Companhia usar a
denominação social em avais, fianças, endossos ou para quaisquer outros fins ou praticar atos de mero favor, alheios aos
fins sociais, sob pena de ineficácia de pleno direito em relação à Companhia. CAPITULO IV - DO CONSELHO FISCAL -
Artigo 20º: O Conselho Fiscal será composto por 03 (três) a 05 (cinco) membros eletivos e igual número de suplentes,
residentes no país, acionistas ou não, todos com as qualificações exigidas por lei. Artigo 21º: O Conselho Fiscal não terá
caráter permanente e será instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas que representem no mínimo, 1/10 (um
décimo) das ações com direito a voto ou 5% (cinco por cento) das ações sem direito a voto. Cada período de seu funcionamento
terminará na primeira Assembleia Geral Ordinária após sua instalação. Artigo 22º: A eleição, instalação, competência,
deveres e responsabilidades do Conselho Fiscal são os fixados em lei. Artigo 23º: A remuneração dos membros do Conselho
Fiscal, quando em funcionamento, será fixada pela Assembleia Geral que o eleger, respeitados os limites estabelecidos em
lei. CAPÍTULO V - DA ASSEMBLEIA GERAL - Artigo 24º: A Assembleia Geral reunir-se-á ordinariamente dentro dos 04
(quatro) meses seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais exigirem.
Artigo 25º: As Assembleias Gerais serão instaladas e presididas pelo Diretor Presidente ou por quem lhe substituir, e
secretariadas por um dos acionistas presentes e escolhido por aclamação. Artigo 26º: As deliberações da Assembleia
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria de votos, não se computando os votos em
branco. Artigo 27º: O acionista poderá ser representado nas Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de
um ano, que seja acionista, administrador da Sociedade ou advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do
Brasil. CAPÍTULO VI - DO EXERCÍCIO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS Artigo 28º: O exercício social encerar-
se-á em 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano. Artigo 29º: Ao fim de cada exercício social a Diretoria levantará balanço
geral e elaborará as demonstrações financeiras, o relatório anual e a proposta de destinação do lucro líquido do exercício,
submetendo-os à apreciação da Assembleia Geral. Parágrafo Único: Poderá a Diretoria, a qualquer tempo, realizar balanços
intermediários e, na existência de lucros, deliberar a antecipação de dividendos, ouvida a Assembleia Geral. Artigo 30º: Do
resultado do exercício serão deduzidos pela ordem e sucessivamente: a) Os prejuízos acumulados; b) A importância necessária
à formação da provisão de tributos sobre o lucro; c) A participação dos Diretores em até 10% (dez por cento) nos lucros,
observado o disposto no artigo 152 e §§1º e 2º da Lei nº 6.404/76, cabendo à Assembleia Geral a fixação do percentual de
participação e a sua individualização; Parágrafo Primeiro: O lucro líquido do exercício, formado pelo resultado do exercício
que remanescer depois de deduzidas as importâncias de que trata o “caput” deste artigo, terá a seguinte destinação: a)
Antes de qualquer outra destinação serão aplicados 5% (cinco por cento) para a constituição da Reserva Legal, que não
excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo obrigatório
aos acionistas, observado o disposto no parágrafo segundo deste artigo 32º e no caput do artigo 8º deste Estatuto; c) o
saldo que remanescer será levado a Reserva Especial de Lucros, a qual ficará à disposição da Assembleia Geral. Parágrafo
Segundo: Os acionistas têm direito de receber como dividendo obrigatório, em cada exercício, importância não inferior a
25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido apurado no mesmo exercício, ajustado pela diminuição ou acréscimo dos
valores especificados nas letras “a” e “b” do inciso I do Artigo 202 da Lei das S.A. e observados os incisos II e III do mesmo
dispositivo legal. Parágrafo Terceiro: Por deliberação da Diretoria, observadas as disposições legais aplicáveis, poderão
ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do dividendo obrigatório,
nos termos do Artigo 9º, §7º da Lei 9.249/1995, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia
para todos os efeitos legais. Artigo 31º: Os dividendos serão pagos dentro de 60 (sessenta) dias, a contar da data de
publicação da ata de Assembleia Geral que decidiu sobre a sua distribuição, observado o parágrafo 3º do artigo 205 da
Lei nº 6.404/76. Parágrafo Único: Os dividendos não reclamados dentro de 03 (três) anos, a contar da data que foram
postos à disposição, prescreverão em favor da Sociedade. CAPÍTULO VII - DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO - Artigo
32º: A dissolução e liquidação da Companhia processar-se-ão por deliberação da Assembleia Geral, especialmente
convocada para esse fim ou independente desta, nos casos previstos em lei. Artigo 35º: Compete à Assembleia Geral
estabelecer o modo de liquidação, eleger os liquidantes e o Conselho Fiscal, que deverão funcionar no período de
liquidação. CAPÍTULO VIII - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Artigo 36º: A Assembleia Geral poderá, a todo o tempo,
deliberar sobre a transformação do tipo jurídico da Sociedade em qualquer outro. Artigo 37º: Os casos omissos no
presente Estatuto serão resolvidos pela legislação em vigor. São Paulo – SP, 30 de maio de 2019. Junta Comercial do
Estado de São Paulo – JUCESP Protocolo, nº 2.267.600/19-5 – Secretaria de Desenvolvimento Econômico –JUCESP –
Certifico o registro sob o número 631.691/19-4 em 10 de dezembro de 2019. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

A.H.M Administração e Participações Eireli
CNPJ/MF nº 02.192.314/0001-69 - NIRE 35.600.987.565
Ata de Reunião Realizada em 20 de Dezembro de 2019

Data, hora e Local: Aos 20/12/2019, às 15 hs, na sede social da A.H.M Administração e
Participações Eireli (“Sociedade”), localizada em São Paulo/SP, na Avenida Marquês de
São Vicente, nº 506, Sala 01, Barra Funda, CEP 01139-000. Comparecimento: A “Sócia
Titular” da Sociedade, a saber: Aurivânia Constantino, brasileira, divorciada, empresá-
ria, RG nº 35.498.866-9 (SSP/SP), CPF/MF nº 262.487.866-15, residente e domiciliada em
Araçatuba/SP, na Rua Edgar Jardim Bastos, nº 292, Jardim Nova York, CEP 16018-410; e
João Batista de Morais, brasileiro, contador, casado sob o regime de comunhão parcial
de bens, RG nº 323668434 (SSP-SP), CPF/MF nº 135.376.101-06, residente e domiciliado
em Araçatuba/SP, na Rua José Blaya Mendes, nº 225, Jussara, CEP 16021-220. Convo-
cação: Dispensadas as formalidades de convocação nos termos do artigo 1072, § 2º, da
Lei nº 10.406 de 10/01/2.002 (“Código Civil”). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela
Sra. Aurivânia Constantino e secretariado pelo Sr. João Batista de Morais, ambos acima
qualificados. Ordem do dia: (i) redução do capital social da Sociedade no valor de
R$ 61.163,20, por julgá-lo excessivo em relação ao objeto da Sociedade, conforme facul-
tado pelo Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil; e (ii) a consequente alteração da Cláusula
5ª do Contrato Social da Sociedade. Deliberações: Instalada a Reunião e procedida à
leitura da Ordem do Dia, foram tomadas as seguintes deliberações, por unanimidade de
votos e sem quaisquer ressalvas: 1.1. Aprovar a redução do capital social da Sociedade
em R$ 61.163,20, passando o capital social de R$ 8.153.362,00 para R$ 8.092.198,80,
com base no artigo 1.082, inciso II do Código Civil, por ser excessivo para a consecução
de seu objetivo social. Mediante a redução de R$ 61.163,20, descrito anteriormente, a
Sociedade entregará à Sra. Aurivânia Constantino, acima qualificada, a título de reembol-
so pela redução do capital social, as 200.000 quotas que a Sociedade detém no capital
social da sociedade denominada Indústria, Comércio e Exportação de Água Millenar
Ltda., sociedade empresária limitada, com sede em Araçatuba/SP, na Rua Edgar Jardim
Bastos, nº 292, Sala 4, Jardim Nova York, CEP 16018-410, inscrita no CNPJ/MF sob nº
07.488.080/0001-15, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP sob o
NIRE 35.218.616.022. 1.2. Uma vez que a redução de capital da Sociedade tratada nesta
Ata passe a surtir efeitos, no prazo de 90 dias da data da publicação desta Ata, nos
termos do artigo 1.084 do Código Civil, a sócia titular averbará a respectiva alteração do
Contrato Social da Sociedade, refletindo que o “caput” de sua Cláusula 5ª passará a vigo-
rar com a seguinte nova redação: “Cláusula 5ª: Capital Social: O capital social da empre-
sa é R$ 8.092.198,80, subscrito por sua única Sócia, Sra. Aurivânia Constantino, brasi-
leira, divorciada, empresária, RG nº 35.498.866-9 (SSP/SP),CPF/MF nº 262.487.866-15,
residente e domiciliada em Araçatuba/SP, na Rua Edgar Jardim Bastos, nº 292, Jardim
Nova York, CEP 16018-410, e totalmente integralizado em moeda corrente nacional.”
1.3. As demais disposições do Contrato Social da Sociedade não alteradas neste ato
permanecerão em vigor em conformidade com os seus termos. 1.4. Fica a Administração
da Sociedade, na forma de seu Contrato Social, autorizada a providenciar e assinar toda
documentação necessária para efetivação do acima deliberado. Lavratura e Assinatura:
Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente
Ata que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada em 3 vias de igual
teor e forma. São Paulo, 20 de dezembro de 2019. Aurivânia Constantino - Presidente da
Mesa e Sócia Titular, João Batista de Morais - Secretário. Visto do Advogado: Almir
Spironelli Junior - OAB/SP nº 174.958.

INSTITUTO TÊNIS
CNPJ/ME nº 05.206.043/0001-41

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os Associados do Instituto Tênis, pessoa jurídica de direito privado
beneficente, sem fins lucrativos inscrita no CNPJ/ME sob o nº 05.206.043/0001-41
(“Instituto Tênis”), convocados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
no dia 6 de janeiro de 2020, às 10h00, na Rua Mari, nº 100, sala 02, Jardim Califórnia,
CEP 06409-020, cidade de São Paulo, estado de São Paulo, a fim de deliberar acerca
(i) do recebimento da renúncia do Sr. Cristiano Moysés Borrelli, ao cargo de Diretor
Executivo; e (ii) da eleição do novo membro que irá ocupar o cargo de Conselheiro
Administrativo e de Diretor Executivo do Instituto Tênis. Os Associados do Instituto
Tênis deverão comparecer na presente Assembleia Geral para exercer seus
respectivos direitos de voto, nos termos do Estatuto Social, que se encontra à
disposição na sede do Instituto Tênis. São Paulo, 27 de dezembro de 2019.

Hugo Eduardo Passarelli Scott - Conselheiro Administrativo.

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF nº 05.401.842/0001-79 - NIRE 35.300.384.954

Ata de Reunião de Diretoria. Data, Hora e Local: Ao 13/11/19, às 10h, na sede social na Avenida das Nações 
Unidas, 14.171, 11º andar, conjuntos 1102 e 1103, Brooklin Novo/SP. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação prévia face à presença da totalidade dos membros da Diretoria da Companhia, tendo sido convidada 
Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek para secretariar os trabalhos. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a abertura 
de conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A.. Deliberações: Após as discussões relativas às matérias constantes 
da Ordem do Dia, os Diretores, nos termos do item V do §3º do artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, 
aprovaram por unanimidade (i) a abertura de conta corrente junto ao Banco Bradesco S.A., autorizando que sejam 
adotadas todas as providências necessárias para a abertura das referidas contas correntes. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos até a lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a presente 
ata lida e aprovada, tendo sido assinada por todos os presentes. SP, 13/11/2019. Assinaturas: Presidente da Mesa, 
Ryo Miyajima. Secretária da Mesa, Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Jucesp nº 623.619/19-2 em 09/12/2019.

CAF - BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - NIRE 35300154479

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2019.
Ao décimo nono dia do mês de novembro de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 
81, 10º andar, Itaim Bibi, CEP.: 04533-010, na Cidade de São Paulo/SP, reuniram-se os  
acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia: 1 - Construc-
ciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.710.258/0001-03, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espa-
nha, com sede e foro na cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na Rua José Mi-
guel Iturrioz, nº 26; e 2 - CAF Diversified Business Development, S.A., inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente 
sob as leis da Espanha, com sede e foro em Zaragoza, na  cidade de Beasain, província 
de Guipúzcoa, na Rua José Miguel Iturrioz, nº 26, ambas neste ato representadas por 
seu procurador Sr. José Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito 
nos Quadros da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 149.578, e no CPF/
MF sob o nº 175.976.708-50, com escritório profissional nesta capital, na Avenida Angé-
lica nº 688, conjunto 401, Higienópolis, CEP.: 01228-000. Observada à presença da to-
talidade dos acionistas e dispensadas a convocação prévia pela imprensa facultada 
pelo § 4º, artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi convidado para Presidente da mesa o Sr. 
Renato de Souza Meirelles Neto que, para secretariar a reunião, convidou a mim, Fábio 
Roberto Lotti, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos Quadros da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 142.444, inscrito no CPF/MF sob o nº 640.604.706-
00 para, após verificada a regularidade de instalação da sessão, deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: 1) Deliberar sobre o aumento 
de capital social da Companhia, mediante emissão de ações ordinárias que serão subs-
critas pela acionista CAF Diversified Business Development, S.A; 2) Deliberar sobre 
a alteração do artigo 5º, caput, do Estatuto Social da Companhia para refletir a delibera-
ção conforme o item (1) da ordem do dia; 3) Deliberar sobre a consolidação do Estatuto 
Social da Companhia; e 4) Deliberar sobre a outorga de instrumento público de manda-
to, por um prazo de 1 (um) ano, aos Drs. Marco Antônio Lotti, brasileiro, casado, advo-
gado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP), sob 
o número 98.089, inscrito no CPF/MF sob o n.º 074.174.828-21; Fábio Roberto Lotti, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de 
São Paulo (OAB/SP) sob o número 142.444, inscrito no CPF/MF sob o n.º 640.604.706-
00; José Rogério Lima De Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção São Paulo (OAB/SP) sob o número 149.578, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 175.976.708-50; e Rodolfo Silveira da Silva, brasileiro, casado, ad-
vogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP) 
sob o número 323.467, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.550.968-40, todos domiciliados 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Angélica, 
número 688, 4º andar, unidade 401, CEP 01228-000, membros do escritório Lotti e 
Araújo - Sociedade de Advogados, para que em seu nome e representação, atuando 
conjunta ou individualmente, independentemente da ordem de nomeação representem 
a Outorgante perante o/a: Agencias Previdenciárias da Receita Federal do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas dos Estados, Prefeitu-
ras Municipais e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia dos Estados. Para 
início, acompanhamento e encerramento de quaisquer procedimentos administrativos, 
ou assuntos de interesse da Outorgante, bem como solicitar, cadastrar senha de uso na 
plataforma web de órgãos públicos, alvará, realizar, alterar ou encerrar inscrição munici-
pal ou estadual, obtenção de informações, vistas em processos e obtenção de quais-
quer certidões expedidas pelos órgãos públicos, acompanhamento de processos, ob-
tenção de fotocópias, podendo para tanto, praticar todos e quaisquer atos extrajudiciais, 
requerer, alegar, apresentar documentos legalmente exigidos e comprobatórios de re-
gularidade de situação, pedir restituição de DARE ou DAE, assinar documentos e reque-
rimentos diversos, inclusive ART, CAT, RAE, requerer a inclusão, alteração e baixa de 
Responsável Técnico, retificar, ratificar, para tanto usando de todos os recursos legal-
mente permitidos, bem como praticar, enfim todos os atos necessários ao completo e 
fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o seu substabelecimento; Delibera-
ções: 1) Foi aprovada, por unanimidade de votos, o aumento do capital social da Com-
panhia no valor total de R$ 132.451.200,00 (cento e trinta e dois milhões e quatrocentos 
e cinquenta e um mil e duzentos reais), passando o capital social da Companhia dos 
atuais R$ 629.374.720,00 (seiscentos e vinte e nove milhões, trezentos e setenta e 
quatro mil, setecentos e vinte reais) para R$ 761.825.920,00 (setecentos e sessenta e 
um milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte  reais), mediante a 
emissão de 132.451.200 (cento e trinta e dois milhões e quatrocentos e cinquenta e um 
mil e duzentas) novas ações ordinárias, sendo o preço de emissão das ações de R$ 
1,00 (um real) cada uma, de acordo com o artigo 5º do Estatuto da Companhia, total-
mente subscritas e integralizadas, nesta data, pela acionista CAF Diversified Business 
Development, S.A., conforme boletim de subscrição que integra a presente ata na for-
ma do Anexo I. 2) A acionista Construcciones Y Auxiliar De Ferrocarriles, S.A renun-
cia aos seus direitos de preferência para a subscrição do aumento de capital ora delibe-
rado. 3) Em razão das deliberações acima o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia 
passa a vigorar com a seguinte redação: Capítulo II-Do Capital Social e Ações- Artigo 
5º - O Capital Social é de 761.825.920,00 (setecentos e sessenta e um milhões e oito-
centos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte  reais), totalmente integralizado, dividido 
em 761.825.920 (setecentos e sessenta e um milhões e oitocentos e vinte e cinco mil e 
novecentos e vinte) ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um 
real) cada uma, conforme a seguinte composição: R$7.425.000,00 (sete milhões quatro-
centos e vinte e cinco mil reais), correspondentes a 7.425.000 (sete milhões quatrocen-
tas e vinte e cinco mil) ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Auxiliar de 
Ferrocarriles S.A., R$ 754.400.920,00 (setecentos e cinquenta e quatro milhões e qua-
trocentos mil e novecentos e vinte reais), correspondentes a 754.400.920 (setecentos e 
cinquenta e quatro milhões e quatrocentos mil e novecentos e vinte) ações, pertencen-
tes à acionista Caf Diversified Business Development,S.A Acionista: Número De 
Ações: Preço De Emissão R$: % De Participação: Construcciones Y Auxiliar de Fer-
rocarriles S.A.: 7.425.000, 7.425.000,00, 0.9746321049302182%; Caf Diversified Busi-
ness Development, S.A.: 754.400.920, 754.400.920,00, 99.02536789506978%; Total: 
761.825.920, 761.825.920,00, 100%. 4) Em razão das modificações estatutária, as acio-
nistas acordam consolidar a versão vigente do Estatuto da CAF - Brasil Indústria e Co-
mércio, S.A., a qual se transcreve integralmente no Anexo II da presente Ata. 5) Foi 
aprovada, por unanimidade de votos, a outorga de instrumento público de mandato, por 
um prazo de 1 (um) ano, aos Drs. Marco Antônio Lotti, brasileiro, casado, advogado, 
inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP), sob o 
número 98.089, inscrito no CPF/MF sob o n.º 074.174.828-21; Fábio Roberto Lotti, 
brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de 
São Paulo (OAB/SP) sob o número 142.444, inscrito no CPF/MF sob o n.º 640.604.706-
00; José Rogério Lima De Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção São Paulo (OAB/SP) sob o número 149.578, inscrito no 
CPF/MF sob o n.º 175.976.708-50; e Rodolfo Silveira da Silva, brasileiro, casado, ad-
vogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Secção de São Paulo (OAB/SP) 
sob o número 323.467, inscrito no CPF/MF sob o nº 305.550.968-40, todos domiciliados 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Angélica, 
número 688, 4º andar, unidade 401, CEP 01228-000, membros do escritório Lotti e 
Araújo - Sociedade de Advogados, para que em seu nome e representação, atuando 
conjunta ou individualmente, independentemente da ordem de nomeação representem 
a Outorgante perante o/a: Agencias Previdenciárias da Receita Federal do Brasil, Caixa 
Econômica Federal, Juntas Comerciais, Secretarias de Fazendas dos Estados, Prefeitu-
ras Municipais e Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia dos Estados. Para 
início, acompanhamento e encerramento de quaisquer procedimentos administrativos, 
ou assuntos de interesse da Outorgante, bem como solicitar, cadastrar senha de uso na 
plataforma web de órgãos públicos, alvará, realizar, alterar ou encerrar inscrição munici-
pal ou estadual, obtenção de informações, vistas em processos e obtenção de quais-
quer certidões expedidas pelos órgãos públicos, acompanhamento de processos, ob-
tenção de fotocópias, podendo para tanto, praticar todos e quaisquer atos extrajudiciais, 
requerer, alegar, apresentar documentos legalmente exigidos e comprobatórios de re-
gularidade de situação, pedir restituição de DARE ou DAE, assinar documentos e reque-
rimentos diversos, inclusive ART, CAT, RAE, requerer a inclusão, alteração e baixa de 
Responsável Técnico, retificar, ratificar, para tanto usando de todos os recursos legal-
mente permitidos, bem como praticar, enfim todos os atos necessários ao completo e 
fiel cumprimento deste mandato, sendo vedado o seu substabelecimento. Posteriormen-
te foi dada a palavra aos presentes na Assembleia, a quem dela quisesse fazer uso; não 
tendo ninguém se manifestado, foi encerrada a ordem do dia. Encerramento - Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrados os trabalhos, suspendendo 
antes a sessão, para que se lavrasse a presente Ata, em livro próprio, que depois de lida 
e aprovada foi assinada por todos os Acionistas presentes. São Paulo (SP), 19 de no-
vembro de 2019. Acionistas presentes: Construcciones Y Auxiliar de Ferrocarriles, 
S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; CAF Diversified Business Development, S.A., 
p.p. José Rogério Lima de Araújo. Diretor Geral: Sr. Alessandre Edo Toso (Diretor Geral). 
Certifico que a presente é cópia fiel da Ata lavrada em livro próprio. Construcciones y 
Auxiliar de Ferrocarriles, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo; Caf Diversified Bu-
siness Development, S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo. Alessandre Edo Toso - 
Diretor Geral; Fábio Roberto Lotti - Secretário. JUCESP n° 621.812/19-5 em 
06/12/2019, Gisela Simiema Ceschin-Secretária Geral. Anexo I - CAF - Brasil Indús-
tria e Comércio S.A. CNPJ/MF Nº 02.430.238/0001-82 - Boletim de Subscrição - Ata 
da Assembleia Geral Extraordinária, Realizada em 19 de Novembro de 2019. CAF 
Diversified Business Development, S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
05.542.324/0001-75, Companhia anônima organizada e existente sob as leis da Espa-
nha, com sede e foro em Zaragoza, na  cidade de Beasain, província de Guipúzcoa, na 
Rua José Miguel Iturrioz, nº 26, neste ato, representada por seu procurador Sr. José 
Rogério Lima de Araújo, brasileiro, casado, advogado, inscrito nos Quadros da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB/SP) sob o nº 149.578, e no CPF/MF sob o nº 
175.976.708-50, com escritório profissional nesta capital, na Avenida Angélica nº 688, 
conjunto 401, Higienópolis, CEP.: 01228-000, subscreve e integraliza, nesta data, 
132.451.200 (cento e trinta e dois milhões e quatrocentos e cinquenta e um mil e duzen-
tas) ações ordinárias, nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. Total 
de Ações Subscrita e Integralizadas: 132.451.200; Valor Total de Ações Subscritas e 
Integralizadas: R$ 132.451.200,00; Forma de Integralização: Moeda Corrente Nacional. 
São Paulo (SP), 19 de novembro de 2019. Caf Diversified Business Development, 
S.A. p.p. José Rogério Lima de Araújo. Anexo II- Ratificação e Consolidação do Esta-
tuto Social da CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A. Consolidado Conforme Age 
de 19 de Novembro de 2019 - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração 
- Artigo 1º - Sob a denominação de CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., fica consti-
tuída uma Companhia Anônima que se regerá por este Estatuto e pela legislação vigen-
te que lhe for aplicável. Artigo 2º - A Companhia terá sua sede e foro na Cidade de São 
Paulo/SP, CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0001-82, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar, 
Itaim Bibi, CEP: 04533-010, podendo abrir filiais, depósitos ou escritórios em qualquer 
parte do território nacional, a critério da Diretoria. §1º: A Companhia possui filial na Ci-
dade de São Paulo/SP, CNPJ/MF sob o nº 02.430.238/0004-25, situada na Rua Bresser, 
s/nº, Abrigo Engenheiro São Paulo, Edifício 2, Parte 1 - Brás, CEP.: 03053-000. §2º: A 
Companhia possui filial na Cidade de Hortolândia/SP, CNPJ/MF sob o nº 
02.430.238/0006-97, situada na Avenida Ytamaraka, s/n°, Gleba A - Sítio Sant’ana, Boa 
Vista, CEP.: 13184-852. §4º: A companhia possui filial localizada na Cidade de São 
Paulo/SP, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0009-30, situada na Avenida Raimundo Perei-
ra de Magalhães, 200 (parte) Pátio da CPTM Lapa BP 420.3730 - Lapa, CEP.: 05092-
040. §5º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Jaboatão dos Guararapes/
PE, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0010-73, situada na Rua São José, 860 - Cavaleiro, 
CEP.: 54210-570. §6º: A companhia possui filial localizada na Cidade de Osasco/SP, 
CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0012-35, situada na Rua General Manoel Azambuja Bri-
lhante, nº 55, Parte, Presidente Altino, CEP.: 06010-160. §7º: A companhia possui filial 
localizada na Cidade de Cuiabá/MT, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0001-54, na Avenida 
Historiador Rubens de Mendonça, nº 1894, Sala 1006, GAR 107, Edifício Maruanã, Bos-
que da Saúde, CEP: 78050-000. §8º: A companhia possui filial localizada no município de 
Belo Horizonte/MG, CNPJ/MF sob o n° 02.430.238/0013-16, situada na Avenida Risole-
ta Neves, nº 570, Providência, CEP.: 31814-463. Artigo 3º - O objeto da Companhia 

será: (i) Fabricação, construção, industrialização, transformação, reparação, manuten-
ção, instalação, montagem, modernização, compra, venda, aquisição, alienação, impor-
tação e exportação, transmissão, cessão, distribuição, arrendamento, projetos, explora-
ção ou qualquer outra forma de comercialização: (i.1) de todo e qualquer tipo de trem, 
locomotiva, vagão, veículos, ferroviários e metroviários em geral; (i.2) de todo tipo de 
componentes, elementos, peças, acessórios, equipamentos, materiais fixos ou móveis e 
bens destinados a realização de atividade de transporte e mobilidade de qualquer tipo, 
inclusive simuladores (cabine e sistemas de informática para treinamento de conduto-
res); (i.3) de todo tipo de comissionamento, integrações, sistemas e operação de siste-
mas ferroviários e metroferroviários em geral, bem como de seus componentes, inclusi-
ve sinalização e componentes; (i.4) de todo tipo de produtos, bens e elementos próprios 
das indústrias metalúrgicas, siderúrgicas, plásticas, de caldeiraria e carpintaria; (i.5) de 
todo tipo de maquinário industrial, máquinas-ferramentas, maquinário de obras públicas; 
(i.6) de todo tipo de produtos, bens e elementos relacionados a atividade e as indústrias 
elétricas, eletrônicas de informática e de defesa; (i.7) de todo tipo de elementos, e bens 
materiais que tenham o caráter de auxiliares, complementares ou derivados das ativida-
des compreendidas nos §s anteriores. (ii) Prestação de serviços de todos os tipos e, em 
geral os de estudo, assessoria, engenharia, treinamentos; (iii) A realização de todos os 
tipos de atividades industriais, comerciais financeiras, de serviços que tenham relação 
direta ou indireta com as atividades descritas nos itens anteriores; (iv) A participação em 
outras Companhias, comerciais ou civis, como sócia, acionista ou quotista; (v) Aquisição, 
a qualquer título, de direitos para exploração, desenvolvimento, operação, administração, 
de empresas comerciais ou industriais, incluindo todo tipo de fábrica, planta, armazém e 
negócios em geral; (vi) Representação de terceiros, como agente comercial, represen-
tante, distribuidor, agente mediador, relativo a todo e qualquer tipo de bens e produtos; 
(vii) Aquisição, a qualquer título, de direitos sobre marcas e patentes, desenhos e mode-
los industriais, nomes comerciais, bem como prestação de serviços e assistência técnica 
relativa aos conceitos deste inciso; (viii) Prestação de serviços, assessoria comercial e 
assistência técnica dentro e fora do território nacional para todo e qualquer tipo de trem, 
locomotiva, vagão, veículos ferroviários em geral, bem como de seus componentes, pe-
ças, acessórios e equipamentos; (ix) Prestação de serviços de locação por conta própria 
ou por conta de terceiros; e (x) Prestação de serviços de construção, recomposição, re-
cuperação, manutenção preventiva, preditiva ou corretiva de infraestrutura de vias per-
manente de tráfego ferroviário, metroferroviário ou rodoviário. Artigo 4º - A Companhia 
terá duração por prazo indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social e Ações- Artigo 
5º - O Capital Social é de R$ 761.825.920,00 (setecentos e sessenta e um milhões e 
oitocentos e vinte e cinco mil e novecentos e vinte reais), totalmente integralizado, divi-
dido em 761.825.920 (setecentos e sessenta e um milhões e oitocentos e vinte e cinco 
mil e novecentos e vinte) ações ordinárias nominativas, com o valor nominal de R$ 1,00 
(um real) cada uma, conforme a seguinte composição: R$ 7.425.000,00 (sete milhões 
quatrocentos e vinte e cinco mil reais), correspondentes a 7.425.000 (sete milhões qua-
trocentas e vinte e cinco mil) ações, pertencentes à acionista Construcciones Y Auxiliar 
de Ferrocarriles S.A., R$ 754.400.920,00 (setecentos e cinquenta e quatro milhões e 
quatrocentos mil e novecentos e vinte reais), correspondentes a 754.400.920 (setecen-
tos e cinquenta e quatro milhões e quatrocentos mil e novecentos e vinte) ações, perten-
centes à acionista Caf Diversified Business Development, S.A. §1º: As ações poderão 
ser representadas por certificados, assinados por 2 (dois) diretores em exercício, poden-
do haver certificado múltiplo de ações. §2º: Adotado o sistema de emissão de certifica-
dos para representar as ações, fica estabelecido que as ações ordinárias serão sempre 
nominativas.§3° Caberá ao Conselho de Administração, se houver, autorizar a manuten-
ção das ações ordinárias em conta de depósito na instituição financeira que designar. 
§4º: Os acionistas terão direito de preferência para a subscrição do aumento de Capital 
Social, na proporção do número total de ações que possuírem. Tal direito deverá ser 
exercido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da primeira publicação da deliberação do 
aumento. Não sendo observado o prazo, o acionista decairá nesse direito. Artigo 6º - As 
ações são indivisíveis e cada ação ordinária dá direito a um voto nas deliberações das 
Assembleias Gerais. Capítulo III - Da Administração da Companhia - Artigo 7º - A 
Companhia será administrada por 2 (dois) membros, acionistas ou não, todos residentes 
no país, eleitos e destituíveis a qualquer tempo por Assembleia Geral, na forma da lei, 
para um mandato de 2 (dois) anos, permitida a reeleição, sendo um Diretor Presidente e 
um Diretor Econômico-Financeiro, observados os poderes indicados no artigo 9º a se-
guir. §1°: Os Diretores poderão ser reeleitos e a investidura no cargo será feita por termo 
lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria, assinada pelo respectivo Diretor. 
§2º: Os Diretores poderão receber uma remuneração, a título de honorários ou pró-labo-
re, a ser fixada pela Assembleia Geral. Artigo 8º - Ocorrendo vacância do cargo de Di-
retor da Companhia, o substituto, acionista ou não, será designado pelos demais Direto-
res, servindo até o término do mandato do Diretor substituído. Artigo 9º - Compete ao 
Diretor Presidente: (i) a representação da Companhia de forma institucional; (ii) dissemi-
nar os valores e a cultura da Companhia para todos os níveis funcionais; (iii) zelar e 
responder pela imagem institucional da Companhia dentro e fora do seu segmento; e (iv) 
representar a Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou 
especiais, em todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e 
Administrações públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração 
pública direta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas pri-
vadas, podendo assinar escrituras de qualquer natureza, contratos em geral, assumir 
obrigações e quaisquer documentos ou atos que exonerem a Companhia de obrigações 
para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad judicia” a advogados, para 
representação da Companhia nas esferas judicial e administrativa junto aos órgãos pú-
blicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante autorização expressa das 
acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou fac-símile; outor-
gar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre mediante autorização 
expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-mail ou 
fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. §1° - Compete ao 
Diretor Econômico-Financeiro, nos limites deste Estatuto Social, a representação da 
Companhia, em juízo ou fora dele, em todos os tribunais, ordinários ou especiais, em 
todas as instâncias, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros e Administra-
ções públicas federais, estaduais e municipais, autarquias da administração pública di-
reta ou indireta, empresas públicas em geral, inclusive perante empresas privadas, po-
dendo assinar escrituras de qualquer natureza, letras de câmbio, cheques, ordens de 
pagamento, contratos em geral, assumir obrigações, emitir, endossar, caucionar, des-
contar, sacar, avalizar títulos de emissão da Companhia, abrir e encerrar contas bancá-
rias, efetuar saques e movimentação bancária, assinar, enfim, todos os papéis de inte-
resse social, inclusive emitir cheques e quaisquer outros documentos ou atos que 
importem em responsabilidade ou obrigação para a Companhia ou que exonerem a 
Companhia de obrigações para com terceiros, outorgar procurações com cláusula “ad 
judicia” a advogados, para representação da Companhia nas esferas judicial e adminis-
trativa junto aos órgãos públicos federais, estaduais e municipais, sempre mediante au-
torização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, por carta, e-
mail ou fac-símile; outorgar procurações “ad negotia” aos agentes aduaneiros, sempre 
mediante autorização expressa das acionistas detentoras da maioria do Capital Social, 
por carta, e-mail ou fac-símile; receber citações ou intimações judiciais ou extrajudiciais. 
§2° - Os atos a seguir relacionados deverão ser previamente submetidos à aprovação 
dos acionistas em Assembleia: (i) Aprovação do Plano Anual de Negócios que fixará as 
diretrizes internas da Companhia; (ii) Revisão e deliberação anual das contas e demons-
trações financeiras preparadas pelos administradores da Companhia; (iii) Aprovação de 
incorporação, fusão, cisão, transformação, assim como a dissolução e liquidação, elei-
ção e destituição de liquidantes e julgamento de suas contas; (iv) Elaboração de propos-
tas de aplicação dos resultados e divisão de dividendos, incluindo os dividendos perce-
bidos como resultado do exercício; (v) Assinatura de contratos entre a Companhia e 
qualquer dos acionistas ou seus familiares; (vi) Prestação de fianças, avais, garantias ou 
qualquer outro ato em favor de terceiros em nome da Companhia; (vii) Outorga de pro-
curações em nome da Companhia, as quais deverão mencionar expressamente os po-
deres conferidos e terão período de validade indeterminado, salvo quando o documento 
expressamente o dispuser, contado a partir de sua outorga, com exceção daquelas para 
fins judiciais, que poderão ser outorgadas pelos membros da Diretoria nos termos do 
item “(i)” do §1° deste artigo; (viii) Compra e venda de imóveis de qualquer natureza, 
prédios, terrenos, casas, apartamentos, independentemente do valor envolvido; (ix) 
Aquisição e venda de ações ou quotas, bem como qualquer tipo de investimento em 
outras Companhias; e, (x) Pedido Judicial de Recuperação Judicial ou Falência. Artigo 
10º - A Diretoria terá todos os poderes e atribuições que a Lei e o Estatuto Social lhe 
conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Compa-
nhia. Artigo 11° - A Diretoria reunir-se-á todas as vezes que for necessário ou conve-
niente, lavrando-se as atas de suas deliberações nos livros competentes. Capítulo IV - 
Do Conselho Fiscal - Artigo 12º - A Companhia terá um Conselho Fiscal não 
permanente, o qual somente será instalado, pela Assembleia Geral, a pedido dos acio-
nistas, na forma da legislação vigente. §1°: No caso de sua instalação, a Assembleia 
Geral elegerá três membros efetivos a três suplentes, acionistas ou não, para comporem 
o Conselho Fiscal, o qual terá as atribuições definidas em lei. §2° As remunerações dos 
membros do Conselho Fiscal serão fixadas pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 
13º - Os membros do Conselho Fiscal, no exercício das funções que lhes são atribuídas 
em lei, perceberão os honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Capítulo 
V - Da Assembleia Geral-Artigo 14º - A Assembleia Geral Ordinária reunir-se-á anual-
mente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses após o termino do exercício social, para 
discutir e deliberar sobre as contas da Diretoria, balanço e parecer do Conselho Fiscal, 
quando houver, relativos ao exercício findo, e eleger os membros da Diretoria, quando 
for o caso. Artigo 15º - A Assembleia Geral Extraordinária será convocada em todos os 
casos para os fins previstos em lei, além daqueles previstos neste Estatuto, especial-
mente os do artigo 9º, §1º. Artigo 16º - As Assembleias Gerais serão instaladas e presi-
didas pelo Diretor-Presidente, que convidará para secretário um dos acionistas presen-
tes e, no caso de ausência, por quem a Assembleia designar. Capítulo VI - Do Exercício 
Social, Lucros e sua Distribuição - Artigo 17º - O exercício social terminará em 31 de 
dezembro de cada ano. Artigo 18º - Os lucros líquidos do exercício, regularmente apu-
rados no balanço geral levantado no término do exercício, feitas as necessárias dedu-
ções de amortizações e depreciações dos bens fixos e das provisões, serão assim dis-
tribuídos: (i) 5% (cinco por cento) para o fundo de Reserva Legal até atingir 20% (vinte 
por cento) do Capital Social; (ii) gratificação à Diretoria, satisfeito o disposto pelos artigos 
152 e 202 da Lei nº 6.404/76; (iii) dividendos anuais nos termos fixados em Assembleia 
Geral, excluídos o valor constituído para o fundo de reserva legal e a gratificação à Dire-
toria. § Único - A Companhia poderá levantar Balanços intermediários em períodos infe-
riores a um ano, inclusive mensalmente. Os lucros líquidos dos períodos inferiores ao 
exercício, regularmente apurados no balanço geral levantado no término do período, 
feitas as necessárias deduções de amortizações e depreciações dos bens fixos e das 
provisões, serão distribuídos entre reservas, remuneração de Diretores e dividendos aos 
acionistas, de acordo com o previsto no Artigo 18 do presente estatuto. Capítulo VII - Da 
Liquidação da Companhia - Artigo 19º - A Companhia será liquidada nos casos pre-
vistos em lei e por determinação da Assembleia Geral. Artigo 20º - A Assembleia Geral 
que decidir a liquidação determinará sua forma, elegendo os liquidantes e o Conselho 
Fiscal que funcionará nesta fase, fixando os respectivos honorários. Capítulo VIII - Dis-
posições Gerais e Transitórias - Artigo 21º - As questões omissas neste estatuto serão 
decididas de acordo com o disposto na Lei nº 6.404/76 e demais leis em vigor. Capítulo 
IX - Da Cláusula de Desimpedimento - Artigo 22º - Para os efeitos do disposto no Inci-
so III do Artigo 38, da Lei nº. 4.726, de 13.07.1965, bem como do contido no Inciso IV do 
Artigo 53 do Decreto nº 1.800, de 30.01.1996 e dos §s 1º e 2º do Artigo 147, da Lei nº. 
6.404, de 15.12.1976, com as alterações propostas pela lei 9.457, de 5 de maio de 1997, 
os acionistas, seus representantes legais e os diretores declaram, através deste instru-
mento, não estarem envolvidos em qualquer ação criminal ou violação legal que impeça 
o exercício, por qualquer deles, de atividade mercantil, firmando, todos, o presente instru-
mento e a declaração dele constante, cientes de que, em caso de sua comprovada falsi-
dade, será nulo de pleno direito perante o registro do comércio o ato a que se integra esta 
declaração, bem como os atos subsequentes, nela baseados, sem prejuízo das sanções 
penais a que estiverem sujeitos os que falsamente declararam seu desimpedimento. 
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Especial

Em relação ao estudo 
realizado por Sharot, 
Susana Martínez-Conde 
diz que: “Ouvimos o que 
queremos ouvir e não 
aquilo que realmente 
ouvimos. Não damos o 
mesmo peso às opiniões 
que nos contradizem. 
O problema do viés de 
confirmação é muito mais 
amplo e profundo que as 
posições ideológicas”.

Os investigadores da 
Universidade de Londres 
estudaram um caso em 
que a disposição para 
aceitar dados que nos 
contradizem, quando 
esses mesmo dados su-
portam aquilo em que 
queremos acreditar.

Em agosto de 2016, os 
cidadãos norte-america-

nos foram questionados 
sobre quem venceria 
as eleições desse ano, 
a maioria apostava em 
Hillary Clinton. Quando 
era mostrada uma pes-
quisa que apoiava essa 
mesma ideia, não exis-
tiam grandes alterações 
de opinião. 

No entanto, ao ser apre-
sentada uma pesquisa em 
que Donald Trump apa-
recia como vencedor das 
eleições, os republicanos 
estavam dispostos a mu-
dar de opinião. Embora 
acreditassem que Clinton 
seria a eleita, o seu desejo 
era que Trump vencesse.

Neste caso, o cérebro 
recebeu bem os argumen-
tos contrários às suas 
convicções .

Carlos Barria/Reuters

Com relação a Trump, o cérebro recebeu argumentos 
contrários às suas convicções. 

Trump como 
caso de Estudo

O cérebro rejeita uma informação 
que contradiz aquilo que já 
sabemos, o que, na maioria dos 
casos, signifi ca que funciona bem, 
porque à partida essa informação 
está correta. No entanto, quando um 
argumento é bom, o cérebro tem-no 
em consideração? 

(RTP/ABr)

Um grupo de cientistas estudou uma área do cérebro 
que pode infl uenciar a forma como assimilamos 
opiniões contrárias. A neurocientista Tali Sharot 

fez uma investigação para tentar responder as perguntas 
como “porque é que desenvolvemos um cérebro que des-
carta informações válidas quando estas informações não se 
encaixam na visão do mundo? Será uma falha na evolução 
humana?”.

Para tentar responder a estas questões, Sharot realizou um 
conjunto de experiências para tentar mostrar que o cérebro 
se recusa a aceitar a opinião de alguém que o contradiga, 
por mais convincente e válida que esta possa ser. No estu-
do, a pesquisadora colocou os participantes para jogar a 
um gênero de Preço Certo, com o valor de vários imóveis, 
em que estes recebiam um preço e precisavam de decidir 
se é mais alto ou mais baixo e determinar se apostariam 
um valor mais alto ou mais baixo, entre um a 60 centavos.

O objetivo seria avaliar o grau de confi ança das decisões 
de cada um. Em seguida, foram mostradas as decisões 
dos companheiros do jogo e era dada a opção de mudar 
a quantia apostada. Para os cientistas, os resultados não 
foram surpresa. Quando um sujeito dava razão, o outro 

Cientistas estudam poder do cérebro 
para aceitar opiniões contrárias

shutterstock

aumentava a aposta. E, se existisse alguém muito seguro 
da aposta que fez, então havia muito mais apostas a serem 
alteradas.

O mesmo não acontecia quando alguém apostava o con-
trário. “Descobrimos que quando as pessoas discordam, 
os cérebros não conseguem registar a força da opinião da 
outra pessoa, o que lhes dá menos motivos para mudarem 
de opinião”, contou Andreas Kappes, investigador da Uni-
versidade de Londres e coautor do estudo.

“As nossas descobertas sugerem que mesmo que os ar-
gumentos sejam muito elaborados do outro lado, não vão 
convencer as pessoas mais motivadas, porque a discordância 
é sufi ciente para rejeitá-la. O não cumprimento da quali-
dade do argumento torna menos provável a mudança de 
pensamento”, acrescenta Kappes. Citada por El País, Tali 
Sharot afi rma que os cientistas deram um grande passo na 
compreensão do funcionamento do cérebro.

A equipa de cientistas, liderada por Sharot, observou a 
atividade cerebral dos participantes recorrendo a resso-
nâncias magnéticas. A área estudada foi concentrada na 
região do córtex pré-frontal, que é ativada quando se fala 
em confi ança ou qualidade dos argumentos apresentados, 
o que nos pode levar a mudar de opinião ou de crenças. 

Kappes explica que, se um indivíduo ouvir um médico 
muito confi ante a sugerir um tratamento, o cortéx pré-
-frontal rastreia a confi ança do médico e leva o indivíduo 
a ajustar a sua opinião de acordo com a crença que tem 
em relação à forma como se deve tratar.

O cientista afi rma que o estudo ainda não está completo, 
uma vez que ainda não foi possível perceber por que motivo 
“as pessoas discordam e o cérebro não, dando às pessoas 
poucas razões para mudarem de ideias”. “A tendência 

comportamental de descartar informações discrepantes 
tem implicações signifi cativas para os indivíduos e para 
a sociedade, porque pode gerar a polarização e facilitar a 
manutenção de falsas crenças”, conclui Kappes.

Susana Martínez-Conde, especialista em autoenganos 
da mente, contou a El País que “este estudo é um bom 
primeiro passo para estudar os mecanismos de viés de 
confi rmação, porque eles encontram uma correlação com 
as diferenças dessa região do cérebro, mas isso ainda não 
explica a discrepância entre a nossa opinião e as evidências 
que nos contradizem”.

Cientistas estudaram uma área do cérebro que pode 
infl uenciar como assimilamos opiniões contrárias.
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O jogo da memória
Rosana Paulino (São Paulo, 1967) opta por tratar de temas 

sensíveis, tais como, questões sociais, de gênero e raciais, jo-
gando com diversas imagens e diferentes técnicas – das mais 
simples (vindas do mundo doméstico) às mais sofi sticadas 
(que exigem tecnologia e experimentação). Como expor as 
cicatrizes da escravidão, por exemplo, de modo delicado e po-
ético? Há muitas soluções, porém a artista escolhe o caminho 
dos afetos, memórias e histórias que emergem da bricolagem.

Ao empregar o desenho, a 
gravura, a tecelagem e a foto-
grafi a, coloca o passado colonial 
e, acima de tudo, a escravidão, 
no debate de nossos dias, po-
rém, sem aparente agressivida-
de, valorizando o lúdico. A cada 
trabalho existe uma brincadeira 
de cortar e colar – assim como se 
fossem memórias fragmentadas 
e remontadas que despertam 
a sensibilidade e dão novos 
sentidos às suas obras. Essas 
imagens trazem a “fotografi a 
antropológica”, o registro da 
fauna e da fl ora da “nova terra”, 
suturas grosseiras e colagens 
desconcertantes – todos es-
ses elementos juntos narram 
memórias silenciadas pela história ofi cial. De modo especial, 
evocam-se duas obras plenas de joguetes: Atlântico vermelho 

e ¿História natural?

Atlântico vermelho presta referência à obra de Paul Gilroy, 
Atlântico negro: modernidade e consciência dupla (Har-
vard University Press, 1993). No livro, Gilroy aborda uma 
cultura negra do Atlântico com raízes africanas, americanas, 
britânicas e caribenhas. O trabalho de Rosana está para além 
da assimilação cultural; ele converge para uma das metáforas 
mais sensíveis aos afrodescendentes: a travessia (a diáspora). 
Mar e caravelas assinalam esse imaginário, contudo, a viagem 
de navio tumbeiro pelo desconhecido marca defi nitivamente 
a privação dos escravizados. O Atlântico dela é vermelho, 
tingido pelo sangue que jorra entre África e Brasil. Os escritos 

são rubros, assim como as marcas sobre os lindos azulejos 
portugueses. Por três séculos, a captura e a venda de homens 
e mulheres os destituíram de humanidade, lançando-os à 
condição de “coisas naturais”.

Na composição das imagens, esses homens e mulheres sur-
gem sem rosto, com os olhos encobertos ou ainda sobrepostos 
por ícones que transitam entre o lembrar e o esquecer o que 

há de humano. Compartilham 
a superfície do trabalho com 
fl ores e animais exóticos, colo-
ridos e exuberantes, quebran-
do a aspereza das gravuras e 
das fotos em preto e branco.

Já ¿História natural? (des-
te jeito mesmo, como dúvida) 
é um livro de artista com 12 
pranchas que remetem aos 
volumes enciclopédicos – re-
conhecidos pela tentativa de 
ordenação dos reinos animal 
e vegetal. Motivada por en-
tender a lógica colonialista, 
Rosana dedica-se à pesquisa 
das teorias da classifi cação 
das raças; subverte e sutura 
imagens e argumentos, mos-

trando o avesso desse discurso – tudo isso por uma ótica 
suave. Através da gravura e das colagens, a artista oferece 
imagens borradas, sujas e costuradas como se nos mostrasse 
que aquela história, legitimada pelo discurso moral, religioso 
e pseudocientífi co, é falsa; tornou-se grande trapaça.

Em resumo, esses trabalhos, a partir da recombinação de ima-
gens, palavras e suturas, questionam, de modo afetivo e lírico, 
a história instituída pela sociedade patriarcal brasileira. Através 
do jogo de memórias, suas obras denunciam que o preconceito é 
resultante de uma construção e como tal pode ser desconstruído. 
Foram séculos aprendendo sob a cartilha do racismo e, agora, 
chega a vez da inevitável revisão da história e dos papéis sociais.

(Fonte: Por Alecsandra Matias de Oliveira, doutora em Artes Visuais pela ECA/USP 
e membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte (ABCA)/Jornal da USP.

Uma das imagens da série Atlântico vermelho, de 
2016, com impressão sobre tecido, linóleo e costura
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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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Refl exões
VIDA CONSCIENTE

 Inspiração Diária de Kate Spreckley

Todas as ações sempre se completam, à 
medida que as Leis Universais de equilíbrio 
são sempre respeitadas. É nossa respon-
sabilidade incorporar essas leis sagradas 
e demonstrá-las de maneira positiva para 
criar uma realidade que honre toda a vida. 
Para fazer isso, devemos estar presentes 
no momento e aceitar que tudo está em 
ordem.

Reserve um tempo para analisar o que 
está por trás de sua experiência atual de 
vida. Reveja os valores, crenças e padrões 
que são refl etidos em suas escolhas da vida 
diária. Estes se equiparam com quem você 
é hoje e quem está se tornando? Eles estão 
alinhados com a sabedoria e a verdade da 
sua alma? Que mudanças você precisa 
fazer para se alinhar totalmente ao fl uxo 
de energia universal? Obter um entendi-
mento mais profundo o ajudará a deixar 
de lado o que não lhe serve mais e a criar 
uma nova maneira de viver consciente.

Muito amor, Kate

 http://www. playingwiththeuniverse.com/

Tradução: Regina Drumond

reginamadrumond@yahoo.com.br.
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PM
HORMONIOS

BOAPINTA
REGENCIA
AMAROMR
DIAAAA

VENERARE
TENLACA
ONTEMAT
LCTIARA
SITESEC

STARCACA
OEPAAM

LIAMROSA

Mulher
que 

pratica
bruxaria

Que é a
melhor
possível

Dois dos
maiores
desertos
do mundo

Estradiol,
insulina e
prolactina

(?) Ketu,
grupo
baiano

Adorar; 
reveren-

ciar 
Entrada
(abrev.)

É deles que
elas gos-
tam mais

(dito)
Top (?): a
lista dos

dez
melhores

O dia que
já ficou

para trás
Ari Toledo,

piadista

Locais de
pesquisa

na
internet

"(?) Wars",
série de

filmes dos
EUA

Erasmo
Carlos, o 
"Tremen-

dão"

(?)
Diegues,
cineasta

Exami-
navam 
o texto

Interjei-
ção que
designa
espanto

Amplitude
Modulada

(sigla)

A cor da
carne do
salmão

Ministério da Cultura
(sigla)Acionar;

manobrar 

(?) laríngea: o pomo
de adão

"Anna Karenina"
(Lit.)

A "pilha
palito"

Odor de
perfumes

Resina
vegetal

Sufixo de
"joguete"

Mitra do
pontífice
Veículo 

ferroviário

Pessoa
bonita
(pop.)

Ato prati-
cado pelo
maestro
O sabor
do fel

Acalento

3/ten. 4/nino — star. 5/amaro — sites.

 Distrito - Guaianazes
Benedito Aparecido Morelli - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CASSIO JOSE DA SILVA, profi ssão: atendente de call center, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Suzano, SP, data-nascimento: 28/01/1990, residente e 
domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Heleno Jose da Silva e de Maria 
Margarida do Nascimento Peixoto Silva. A pretendente: EVELYN CRISTINE GOMES 
DE ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 29/02/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Claudio Pereira de Araujo e de Luciana Gomes da Silva.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: autônomo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Ribeiro 
Silva e de Claudete da Silva. A pretendente: ANGELICA DOS SANTOS MARTINS 
PEREIRA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 07/10/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rudnei Martins Pereira e de Flavia Regina dos Santos.

O pretendente: THIAGO THOMAZETTI, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1988, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Thomazetti e de Rosangela Kanasiro 
Thomazetti. A pretendente: ANA CLAUDIA MENEGUIDES, profi ssão: monitora 
de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/02/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geraldo José 
Meneguides e de Otilia Aparecida Rodrigues Meneguides.

O pretendente: DEIVISON DE SOUZA OLIVEIRA RAMOS, profi ssão: repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Várzea Nova, BA, data-nascimento: 12/12/1996, 
residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Edvaldo Tito Ramos e de Jozivania 
de Souza Oliveira. A pretendente: DEISE CRUZ OLIVEIRA, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/05/1995, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Antonio de 
Oliveira e de Maristela Cruz Oliveira.

O pretendente: MARCOS ANTONIO CARVALHO DOS SANTOS, profi ssão: 
autônomo, estado civil: solteiro, naturalidade: Santa Cruz da Vitória, BA, data-
nascimento: 31/12/1985, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Cosme José dos Santos e de Joana Maria de Carvalho. A pretendente: RENATA 
APARECIDA GUEDES GOMES, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 12/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Rodrigues Gomes e de Adeilda Apolonio Guedes Gomes.

O pretendente: JOÃO PEREIRA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/07/1963, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manuel Pereira e de Helena Maria da Conceição. 
A pretendente: LUCIA HELENA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/03/1960, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gumercindo da Silva e de Isolina dos Santos Silva.

O pretendente: IGOR SILVA DA ROCHA, profi ssão: ajudante de padeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Palmeira dos Indios, AL, data-nascimento: 02/05/1999, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hildo Manoel Claudino da Rocha 
e de Cleonice Maria Silva da Rocha. A pretendente: VIVIANE CANUTO CARDOSO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Palmeira dos Indios, AL, data-
nascimento: 30/10/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Genivaldo Alves Cardoso e de Edjane dos Santos Canuto.

O pretendente: VALDIR JOSÉ DA SILVA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 12/12/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Laranjeira da Silva e de Josefa Maria da Silva. A 
pretendente: LUCILIA VALÉRIA PEREIRA SANTOS, profi ssão: auxiliar de limpeza, 
estado civil: solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 09/12/1962, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Milton dos Santos e de Dinalva Pereira.

O pretendente: MARCELO ANDRÉ LOPES, profi ssão: vigilante de patrimônio, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1969, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adriano Lopes e de Geni Thomaz Lopes. 
A pretendente: ADRIANA NEVES PINHEIRO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Bauru, SP, data-nascimento: 20/03/1974, residente e domiciliada 
em Bauru, SP, fi lha de Alcides Pinheiro e de Maria Ilda Neves Pinheiro.

O pretendente: MARCOS GARCIA BRUNELLI, profi ssão: controlador de materiais, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 07/02/1986, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Antonio Carlos Brunelli e de Ernesta Garcia Brunelli. 
A pretendente: KEISA TRINDADE PINTO, profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1994, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adriano Carlos Pinto e de Marlene Gomes Trindade Pinto.

O pretendente: ELSO MARQUES DE ARAUJO, profi ssão: cuidador social, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1970, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Elias Marques de Araujo e de Neuza 
Gomes dos Santos Araujo. A pretendente: ROSANA MARIA RIBEIRO, profi ssão: 
analista de contas médicas, estado civil: solteira, naturalidade: Araucária, PR, data-
nascimento: 07/03/1969, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Miguel Ribeiro e de Matilde Gonçalves da Silva.

O pretendente: ANDRÉ CANGUÇU DE SOUZA, profi ssão: porteiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: João Pessoa, PB, data-nascimento: 08/08/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alveci Canguçu de Souza e de Maria 
de Fátima da Conceição Souza. A pretendente: SUELEN APARECIDA DA SILVA, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: Mogeiro, PB, data-
nascimento: 20/05/1991, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha 
de José Pedro da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: JOHNATA PERERIA LIMA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Zé Doca, MA, data-nascimento: 26/10/1993, residente 
e domiciliado neste Distrito, 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 nesta Capital, SP, fi lha de Wilson Alex Rodrigues e 
de Edna Santos Neves Rodrigues.

O pretendente: TIAGO BARBOSA ALENCAR, profi ssão: ajudante de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1990, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Barbosa 
Alencar e de Cleusa Adão da Silva. A pretendente: SHIRLEI ROSA DOS SANTOS, 
profi ssão: assistente de escritura físcal, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 12/06/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de 
Elizeu Souza dos Santos e de Lusia Alves Rosa dos Santos.

O pretendente: ALFREDO DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ponta Porã, MS, data-nascimento: 07/11/1971, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Euclides Oliveira dos Santos e de Élida Chimenez. 
A pretendente: GILCIÊGLES DE ARAUJO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: Recife, PE, data-nascimento: 29/03/1977, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Glaudis de Araujo e de Gilcicleide Maria da Silva Araujo.

O pretendente: ALVIMAR ALVES DE ALMEIDA, profi ssão: aposentado, estado civil: 
viúvo, naturalidade: Carolina, MA, data-nascimento: 14/12/1957, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emiliano Alves Bezerra e de Maria Chaves de 
Almeida. A pretendente: MARLUCE SÃO PEDRO DA CRUZ ARAUJO, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Itacaré, BA, data-nascimento: 29/06/1957, 
residente e domiciliada em Biritiba-Mirim, SP, fi lha de Osvaldo José de Araujo e de 
Jandira da Cruz Araujo.

O pretendente: AMILTON REIS DE SENA FERREIRA, profi ssão: pedreiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Queimadas, BA, data-nascimento: 06/01/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josenilton da Silva Ferreira e de 
Sônia Lima de Sena Ferreira. A pretendente: FABIANE DE SOUZA LIMA, profi ssão: 
operadora de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Queimadas, BA, data-
nascimento: 29/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
João Ferreira Lima e de Maria Irene Rocha de Souza.

O pretendente: DOMINGOS APARECIDO LEPRE, profi ssão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 14/01/1951, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natalino Lepre e de Laura Guiselin 
Lepre. A pretendente: SUIENE FERREIRA DA SILVA, profi ssão: promotora de venda, 
estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 03/12/1956, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carmelita Ferreira da Silva.

O pretendente: EULER ANTONIO CAMPANHA RODRIGUES, profi ssão: autônomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/11/1988, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jones de Oliveira 
Rodrigues e de Dalva Campanha Rodrigues. A pretendente: TAMIRIS ANDRADE 
DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 28/04/1989, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Cloves José da Silva e de Lucineide Tomé de Andrade.

O pretendente: LUCAS GONÇALVES DUARTE, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/11/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Caninde de Melo Duarte 
e de Marinalva Gonçalves Pereira Duarte. A pretendente: LYANDRA FERNANDES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
30/06/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Leandro 
Fernandes e de Maria Angela Fernandes.

O pretendente: AFONSO SALES NORONHA DE OLIVEIRA, profi ssão: auxiliar 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1997, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jocildo 
Noronha de Oliveira e de Rosineide de Sales Rodrigues Noronha de Oliveira. A 
pretendente: TAWANE COUTINHO SAMPAIO, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/10/1997, residente e domiciliada 
nesta Capital, SP, fi lha de Valdinar Feitoza Sampaio e de Jucelma Coutinho Sampaio.

O pretendente: RENATO ISAIAS DO NASCIMENTO, profi ssão: auxiliar de 
serviços gerais, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
27/01/1989, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosil 
Isaias do Nascimento e de Maria Lucia Batista do Nascimento. A pretendente: 
THALITA CORDEIRO, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cleide Cordeiro.

O pretendente: LUIZ DE BARROS AQUINO, profi ssão: rebobinador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Arujá, SP, data-nascimento: 13/12/1982, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Tomaz de Aquino e 
de Lindolfa de Barros Aquino. A pretendente: SABRINA DOS SANTOS SILVA, 
profi ssão: carteira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/08/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Benildo Jose da Silva e de Conceição Aparecida dos Santos Silva.

O pretendente: CLÁUDIO LUIZ DO NASCIMENTO, profi ssão: marceneiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Salgueiro, PE, data-nascimento: 15/01/1973, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nestor Luiz do Nascimento e 
de Maria do Socorro da Silva Nascimento. A pretendente: CLÁUDIA FRANCISCA 
ISIDÓRIO, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, naturalidade: 
Salgueiro, PE, data-nascimento: 08/05/1978, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Isidório e de Francisca Isidório da Conceição.

O pretendente: THIAGO RAFAEL TEODORO DA FONSECA, profi ssão: 
controlador de acesso, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 23/10/1991, residente e domiciliado nesta Capital, SP, fi lho de Sebastião 
Fonseca Gomes e de Teodora Salvador Rafael. A pretendente: ALINE BARBOSA 
SOARES, profi ssão: operadora de telemarkiting, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 25/10/1994, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Ailton Barbosa Soares e de Maria Natalia de Almeida.

O pretendente: GILSON AMARAL DE LIMA, profi ssão: extrusor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Petrolina, PE, data-nascimento: 05/01/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Romildo Amaral de Lima 
e de Anailza Leal de Lima. A pretendente: MARINALVA BAHIA DE CARVALHO, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
07/07/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Nascimento de Carvalho e de Maria Ercilda Bahia de Carvalho.

O pretendente: FERNANDO MARCELO SILVESTRE DA SILVA, profi ssão: 
auxiliar de enfermagem, estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 19/11/1982, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Onofre Januario da Silva e de Olga Silvestre da Silva. A pretendente: ESTELA 
MARIS ANTONIO, profi ssão: técnica Higiene Bucal, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/04/1969, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rubens Antonio e de Maria Antonia de Souza 
Antonio.

O pretendente: DENILSON RIBEIRO VASCONCELOS, profi ssão: ajudante de 
produção, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
26/01/1999, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Reinilson Neres Vasconcelos e de Sueli Rosa Ribeiro Rocha. A pretendente: LAIS 
GONÇALVES DA SILVA, profi ssão: auxiliar técnico de educação, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/02/1992, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Antonio da Silva e de 
Rosemeire Gonçalves da Silva.

O pretendente: DENILSON CAETANO BEZERRA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/05/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Serafi m Bezerra e de Helena 
Ana Caetano Bezerra. A pretendente: PAMELA MELO DA SILVA, profi ssão: 
autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/09/1996, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Genival 
Alves da Silva e de Jocimeire Melo da Silva.

O pretendente: VICTOR RODRIGUES MONTEIRO, profi ssão: supervisor operacional, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Araguari, MG, data-nascimento: 15/04/1998, 
residente e domiciliado em Uberlândia, MG, fi lho de Sérgio Alves Monteiro e de 
Eliete Rodrigues dos Santos Monteiro. A pretendente: JHULLYA VIEIRA SARAIVA, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos, SP, 
data-nascimento: 11/03/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Francisco Aurélio Saraiva e de Francisca Vieira Saraiva.

O pretendente: RAFAEL DUTRA PIRES, profi ssão: Advogado, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/06/1989, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Dutra Pires e de 
Marly de Fatima Almeida Dutra. A pretendente: KELLY SUELEN DE ARAUJO, 
profi ssão: cirurgiã dentista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/12/1987, residente e domiciliada nesta Capital, SP, fi lha de Ronaldo 
de Araujo e de Solange Maria de Araujo. 

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: ALEX SOUZA DA CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Salvador, BA, no dia 20/08/1977, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Amorim da Conceição e de Cristina Dias 
Souza da Conceição. A pretendente: BRUNO DE SOUZA QUEIROZ, estado civil 
solteira, profi ssão cuidadora de idoso, nascida em São Paulo, SP (Registrada em 
Itapevi, SP), no dia 16/07/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, 
fi lha de Anselmo Macedo Queiroz e de Rosaria de Souza Queiroz.

O pretendente: ANDERSON ALVES MÜLLER, estado civil solteiro, profi ssão 
biomédico, nascido em Porto Alegre, RS (Registrado na 3ª Zona), no dia 29/12/1983, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Müller e de 
Maria de Assis Alves Müller. A pretendente: FERNANDA GALLO VILLARINHOS, 
estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida nesta Capital, Bela Vista, SP, no 
dia 04/12/1983, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Paulo 
Roberto Villarinhos e de Jane Aparecida Gallo Villarinhos.

O pretendente: PAULO GONÇALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profissão assistente administrativo, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 
07/12/1995, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Flaventino da Silva de Oliveira e de Alexsandra Cristina Gonçalves. A pretendente: 
NATHALIA DOS SANTOS RODRIGUES, estado civil solteira, profissão caixa, 
nascida nesta Capital, Bom Retiro, SP, no dia 29/04/1999, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Palo, SP, filha de Emerson Aparecido Rodrigues e de 
Valdicelia dos Santos Lima.

O pretendente: ROBERTO DURAN CADAKA JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profissão técnico em refrigeração, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no 
dia 24/02/1975, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de 
Roberto Duran Cadaka e de Marlene de Lima Cadaka. A pretendente: SIMONE 
FELINTRO DOS ANJOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nascida nesta 
Capital, Saúde, SP, no dia 03/02/1976, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, filha de Maria Felintro dos Anjos.

O pretendente: GUILHERME PADILLA GIORDANO, estado civil solteiro, 
profissão programador, nascido nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia 19/01/1994, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Nelson Eduardo 
Giordano e de Isabel Alejandra Padilla. A pretendente: MYRELLA PRADO INÁCIO, 
estado civil divorciada, profissão professora, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, 
no dia 19/04/1980, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, filha de 
Antonio Carlos Inácio e de Janete Ribeiro do Prado Inácio.

O pretendente: LEONEL SILVA BATISTA DE JESUS, estado civil solteiro, 
profissão autônomo, nascido nesta Capital, Consolação, SP, no dia 22/06/1995, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de José Batista 
de Jesus e de Claudia Batista da Silva. A pretendente: LARISSA MARZOTTO 
FRANCISCO, estado civil solteira, profissão balconista, nascida nesta Capital, Vila 
Matilde, SP, no dia 26/11/1998, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, 
SP, filha de Celio Martins Francisco e de Jucileide Otilia Marzotto Francisco.

O pretendente: BRUNO SOARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
assistente jurídico, nascido em Brasília, DF (Registrado no 3º Ofício de Notas, 
Registro Civil e Protesto de Títulos Taguatinga), no dia 30/05/1988, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, filho de Gilberto Luiz de Oliveira e 
de Maria das Graças Soares de Oliveira. A pretendente: THAIS GANDARELA 
LIMA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profissão enfermeira, nascida nesta 
Capital, Santana, SP, no dia 20/10/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, filha de Raimundo Lima Conceição e de Eliete Gandarela Lima 
Conceição.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: MARCOS HENRIQUE SOUZA NUNES, profi ssão: auxiliar de expedição, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/05/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de João Celino Guardiano Nunes e de 
Arleide Souza Nunes. A pretendente: NAYANE REIS CESÁRIO, profi ssão: escrituraria, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/12/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domingo Cesário e de Solange Reis 
Ferreira.

O pretendente: CESAR CAIQUE NASCIMENTO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1994, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Debora Cristiane Nascimento. A pretendente: 
GABRIELA APARECIDA FIGUEIREDO VIEIRA, profi ssão: operadora de cobrança, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1994, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Paulo Henrique Vieira e de Lucinéia 
Figueiredo Vieira.

O pretendente: BRUNO MARCELO DE SOUZA DEZA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/11/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gutierrez Deza e de Celina de 
Souza. A pretendente: ELIANA DA SILVA SOUZA, profi ssão: autônoma, estado 
civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 07/11/1994, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Adeilton Veneno de Souza e de Maria 
Aparecida da Silva Souza.

O pretendente: ROGERIO DONIZETTE MARTINS, profi ssão: enfermeiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Santos, SP, data-nascimento: 18/09/1969, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco de Assis Martins e de Ana Claudete 
Leme. A pretendente: RUBIA FERREIRA DA ROCHA SOUZA, profi ssão: vendedora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 31/05/1988, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Apolinario de Souza e de Neide 
Ferreira da Rocha Souza.

O pretendente: MARCELO SERCUNDINA DE MERELES, profi ssão: porteiro, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/10/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Genilda Sercundina de Mereles. A pretendente: 
ELISÂNGELA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/10/1979, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Apolinário Pereira dos Santos e de Maria Joana dos Santos.

O pretendente: VAGNER RIBEIRO DA SILVA, profi ssão: pintor de automóvel, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1985, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Juraci Ribeiro da Silva e de Darci Ferreira da 
Silva. A pretendente: VALERIA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: Caruaru, PE, data-nascimento: 01/10/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Antonio Oliveira da Silva e de Vera Lucia 
dos Santos.

O pretendente: ELVIS FERNANDES MANGEL MARTINS, profi ssão: técnico de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
24/08/1982, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Mangel Martins 
e de Maria Aparecida Fernandes. A pretendente: SILENE DE SOUZA CUSTODIO, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteira, naturalidade: Biritiba Mirim, SP, data-
nascimento: 27/06/1984, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Moises da 
Silva Custodio e de Silvia Almeida de Souza Custodio.

O pretendente: GABRIEL DE OLIVEIRA ANDRADE, profi ssão: treinador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Botucatu, SP, data-nascimento: 15/05/1997, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adenilson de Andrade e de Valquiria Andréia de 
Oliveira Andrade. A pretendente: SARA FERNANDA CAETANO, profi ssão: balconista, 
estado civil: solteira, naturalidade: Itapetininga, SP, data-nascimento: 06/11/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Joel Benedito Caetano e de Leda 
Aparecida Fernandes Caetano.

O pretendente: DJEFFERSON SANTOS DE ARAUJO, profi ssão: radiologista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Surubim, PE, data-nascimento: 29/09/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Januário de Araujo e de Maria José 
dos Santos. A pretendente: AMANDA APARECIDA SANTOS BARRETTO, profi ssão: 
radiologista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
11/07/1988, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Benedito Aparecido 
Barretto e de Maria Milza Santos Barretto.

O pretendente: JOSÉ ALEXANDRE DE CARVALHO AQUINO, profi ssão: balconista 
medicamentos, estado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel, RN, data-nascimento: 
11/09/1991, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Alexandre de 
Aquino e de Maria do Socorro de Carvalho. A pretendente: LAIANE MACÊDO DOS 
SANTOS ALVES, profi ssão: atendente de loja, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Raimundo Nonato, PI, data-nascimento: 30/12/1992, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Paes Alves e de Valdete Macêdo dos Santos Alves.

O pretendente: GUSTAVO DE SOUSA PIMENTEL, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/06/2000, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Alexandre Pimentel da Silva e de Irene de Sousa. 
A pretendente: BEATRIZ DE LIMA SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/11/2001, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Ednezio da Silva Santos e de Adelma de Lima Silva.

O pretendente: DAVID FERNANDO DE ALMEIDA SILVA, profi ssão: autônomo, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/09/1986, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernando Silva e de Maria Teresa de 
Almeida Silva. A pretendente: FABIANA DA FONSECA VAZ, profi ssão: auxiliar de 
vendas, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/08/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José João Vaz Vieira e de Vera Lucia 
Gonçalves da Fonseca Vaz.

O pretendente: GUSTAVO MESQUITA MOLLA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Resende, RJ, data-nascimento: 28/04/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Adolfo Molla Morales e de Giovannina Maria 
Mesquita Molla. A pretendente: PALOMA DE JESUS ALMEIDA, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/03/1989, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Roque Pereira de Almeida e de 
Teresa Maria de Jesus.

O pretendente: REGINALDO DOS SANTOS, profi ssão: operador de injetora, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Guaianases, SP, data-nascimento: 28/05/1967, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Manoel dos Santos e de 
Carmelita Maria dos Santos. A pretendente: PATRÍCIA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/09/1976, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Alis Domingos da Silva e de Maria 
da Guia dos Santos Silva.

O pretendente: EDMUNDO GOMES DE BEZERRA, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 02/03/1949, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Gomes Bezerra e de Dulce Barbosa 
Bezerra. A pretendente: JUSSINEIDE ALVES, profi ssão: prendas domésticas, estado 
civil: divorciada, naturalidade: Campo Alegre Lourdes, BA, data-nascimento: 17/11/1967, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de João Jose Alves e de Maralice Dias Paes.

O pretendente: OZIOMA GOODNEWS EGBON, profi ssão: comerciante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Boji Boji Owa-Nigeria, data-nascimento: 24/07/1986, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Albert Egbon e de Amaka Egbon. A pretendente: 
PALOMA BARROS FIGUEIREDO, profi ssão: costureira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/01/1986, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de José Figueiredo Filho e de Maria do Carmo Barros.

O pretendente: GESSIO DA SILVA, profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Itaquera, SP, data-nascimento: 02/03/1960, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto da Silva e de Irene Mota da Silva. A 
pretendente: CECILIA MARIA MEDRADO DA SILVA, profi ssão: cuidadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 12/02/1960, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Gerson José da Silva e de Joana Medrado da Silva.

O pretendente: ODAIR SAULO VELOSO, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 10/02/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Veloso e de Maria José Veloso. A pretendente: DARIANE 
DA SILVA SOUZA, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 06/04/1990, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de João Alves de Souza Filho e de Loriene Jovelina da Silva.

O pretendente: MATHEUS DOS SANTOS BONFIM, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/01/1999, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Heliecio Conceição Bonfi m e de Luzia Edna dos 
Santos Bonfi m. A pretendente: EMILLY GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: Mato Verde, MG, data-nascimento: 21/04/1997, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edimilson Prates de Oliveira e de 
Eidinária Gomes.

O pretendente: RODOLFO FERREIRA SAMPAIO, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/08/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marisa Ferreira Sampaio. A pretendente: 
GISSELE OLIVEIRA DA SILVA, profi ssão: autônoma, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo, SP, data-nascimento: 18/10/1986, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Luiz da Silva e de Maria Cleuza da Silva.

O pretendente: TIAGO DE LIRA JOSÉ, profi ssão: enfermeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 09/04/1982, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Hermes José Filho e de Maria Alves José de Lira. 
A pretendente: INGRID DA SILVA SANTOS, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/09/1990, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Benedito dos Santos e de Marlene Silva 
dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON SEVERIANO BALEEIRO, profi ssão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/08/1985, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Fernandes Baleeiro e de Nilza 
Severiano de Paes. A pretendente: ELIENE DOS SANTOS FERREIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/08/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Genesio Ferreira e de Zelinda dos 
Santos.

O pretendente: AGNALDO PEREIRA LIMA, profi ssão: microempresário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 01/03/1984, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Laurindo Pereira Lima e de Antonia Maria 
Lima. A pretendente: KÁTIA AGUIAR MARTINS, profi ssão: executiva de contas, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/04/1987, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose dos Santos Martins e de Floraci Maria de 
Aguiar Martins.

O pretendente: TIAGO DOS SANTOS OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 13/07/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias Oliveira e de Leilma dos Santos Oliveira. 
A pretendente: ROSIMAR DA CRUZ FERREIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Domingos Maranhão, MA, data-nascimento: 25/07/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edmar Figueiredo Ferreira e de 
Rosilda da Cruz Ferreira.

O pretendente: ROMÁRIO BARRETO SANTOS, profi ssão: retifi cação mecânico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 30/07/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Edisio Barbosa Santos e de Sônia Barreto de 
Souza. A pretendente: AIANE BRITO DE SOUZA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ipiaú, BA, data-nascimento: 28/07/1992, residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Wellington Barreto de Souza e de Maria Madalena de Brito.

O pretendente: HENRIQUE BENTO SILVA, profi ssão: copeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Arapiraca, AL, data-nascimento: 20/02/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Elio Lourenço da Silva e de Maria Aparecida Bento da Silva. A 
pretendente: THAIS IZABEL ESTEVES DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 21/02/1998, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Otacilio Pereira da Silva e de Maria Geralda da Silva.

O pretendente: WESLLEY CHAVES DA SILVA, profi ssão: assistente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/11/1995, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Romes Chaves da Silva e de Rosineide Ferreira 
da Silva. A pretendente: KARINA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: op.de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/01/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dijalma Ferreira da Silva e de Maria 
Dias Machado Silva.

O pretendente: NICOLA DOS SANTOS ROSA, profi ssão: técnico de manutenção, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 18/06/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Nicola Rosa e de Jandira Candida 
dos Santos Rosa. A pretendente: CRISTIANE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 01/12/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Evangelista Pereira da Silva e de 
Maria Gloria Pereira da Silva.

O pretendente: ANDERSON ALMEIDA SANTOS, profi ssão: monitor aquatico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/08/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jeremias Alves dos Santos e de Maria de Lourdes 
Martins de Almeida Santos. A pretendente: FERNANDA NERI DA SILVA, profi ssão: 
atendente, estado civil: solteira, naturalidade: Castro Alves, BA, data-nascimento: 
10/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Edivaldete Pereira da 
Silva e de Maria do Carmo Neri da Silva.

O pretendente: IVAN PRATES NASCIMENTO, profi ssão: lider de produção, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 01/06/1995, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Everaldo Prates Santos e de Eunice dos Santos Nascimento. 
A pretendente: LARISSA PEREIRA FERNANDES, profi ssão: escrituraria, estado 
civil: solteira, naturalidade: Campinas, SP, data-nascimento: 08/12/1995, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luciano de Lima Fernandes e de Ellen dos 
Santos Pereira.

O pretendente: JONATHAN LÚCIO FERNANDES FERREIRA, profi ssão: consultor 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/08/1991, 
residente e domiciliado em SP, fi lho de Alvaro Lucio Ferreira e de Edilene Fernandes 
da Rocha. A pretendente: MARY BRIGETTE TEJERINA PANIAGUA, profi ssão: 
maquiadora, estado civil: solteira, naturalidade: Santa Cruz-Bolivia, data-nascimento: 
08/01/1999, residente e domiciliada em SP, fi lha de Luis Tejerina Vaca e de Mary Luz 
Paniagua Callau.

O pretendente: GABRIEL MARTINS PIRES, profi ssão: securitario, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/03/1988, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Gilberto Pires e de Edna Regina Martins Pires. A pretendente: 
MILENA DE AZEVEDO BARBOSA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/05/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Marcial da Cruz Barbosa e de Edite de Azevedo Barbosa.

O pretendente: HEITOR DE SOUZA QUEIROS, profi ssão: agente de organização 
escolar, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/03/1996, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Solonesio Pinheiro de 
Queiros e de Roseli Pereira de Souza Queiros. A pretendente: GIOVANNA PAULA DE 
MORAIS ALVES, profi ssão: designer gráfi co, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 05/12/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Vicente de Paula Alves e de Eliete Nunes de Morais.

O pretendente: CARLOS ROBERTO DOS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 08/11/1957, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Gonçalino Izabel dos Santos. A pretendente: 
SONIA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: 
Sertãozinho, SP, data-nascimento: 30/03/1966, residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de João Izabel dos Santos e de Luzia Emilia Roberto dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ RICARDO DA SILVA SANTOS, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
17/10/1989, residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Eliana da Silva Santos. 
A pretendente: CAMILA CONCEIÇÃO FREIRE, profi ssão: oeprador de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/04/1991, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Freire e de Josete Maria 
Conceição de Souza.

O pretendente: BRUNO ARAÚJO DE MELLO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/12/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto de Mello e de Waléria Rosado 
Araújo. A pretendente: CAROLINA SANTANA JULIÃO, profi ssão: analista de farmaco 
vigilancia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
06/06/1996, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Vecino Julião e 
de Jane Alves Santana Julião.

O pretendente: JONATHAN CUNHA DE ARAUJO, profi ssão: aux.processamento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 04/10/2000, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luis Batista de Araujo e de Crecileide 
Maria da Cunha. A pretendente: LAUANE NUNES BATISTA DE ABREU, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Batista de Abreu e de Rita de 
Cassia Nunes do Nascimento.

O pretendente: WILLIAM RICARDO CHRISTOFOLETTI, profi ssão: policial militar, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Rio Claro, SP, data-nascimento: 19/09/1979, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de José Roberto Christofoletti e de 
Elisabete Aparecida Fanti Christofoletti. A pretendente: ANDRÉIA TONIN DO AMARAL, 
profi ssão: policial militar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 27/01/1976, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jivan 
Gomes do Amaral e de Maria Irene Tonin do Amaral.

O pretendente: KEMY PAYOUTE, profi ssão: auxiliar I, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Thomazeau - Haiti, data-nascimento: 04/05/1996, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Cassane Payoute e de Ysmanie Valleus. A pretendente: ALANDE SYLVAIN, 
profi ssão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Croix-Des-Bouquets-Haiti, 
data-nascimento: 19/05/1993, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jean 
Saint-Vilus Sylvain e de Marie Elida Vitalus.

O pretendente: JEFFERSON FREITAS DE LIMA, profi ssão: técnico em enfermagem, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/01/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio Cardoso de Lima 
e de Marinalva de Freitas Viana Lima. A pretendente: THAÍS SILVA DOS SANTOS, 
profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, 
data-nascimento: 19/12/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dalmo 
José dos Santos e de Marcia Gomes Silva dos Santos.

O pretendente: MICHAEL OLUMUYIWA OWATUNDE, profi ssão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Lagos, Nigéria, data-nascimento: 07/04/1987, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Abayomi Owatunde e de Kudirat Owatunde. A 
pretendente: MARIA DO CARMO ALVES CAVALCANTE, profi ssão: costureira, estado 
civil: solteira, naturalidade: Fortaleza, CE, data-nascimento: 15/12/1972, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Antonio Gonçalves Cavalcante e de Maria 
Neurice Alves Cavalcante.

O pretendente: FELIPE SANCHES MIRA GONÇALVES FOGAÇA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/07/1990, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Fábio Tadeu Gonçalves Fogaça e 
de Adriana Sanches Mira Gonçalves Fogaça. A pretendente: LETICIA LIMA NEVES, 
profi ssão: do lar, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
01/01/1989, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Airton Ferreira das 
Neves e de Silvana Lima Neves.

O pretendente: JOSÉ MOACIR PARENTE FONSECA JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 28/04/1991, programador, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de José Moacir Parente Fonseca 
e de Antonia Jacinto Lima Fonseca; A pretendente: MONICA MARIA DE PAULA, 
brasileira, solteira, nascida aos 04/05/1990, supervisora operacional, natural de 
Brotas de Macaúbas - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Vandevino Bispo de Paula e de Sueli Maria do Nascimento.

O pretendente: JOSÉ LUIS DOS SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
08/06/1985, gerente comercial, natural de Ouricuri - PE, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Francisco Raimundo da Silva e de Mercedes 
Damiana dos Santos Silva; A pretendente: JUELITA GOMES DE SOUZA DOS 
SANTOS, brasileira, viúva, nascida aos 30/09/1971, vendedora, natural de Ser-
rolândia - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José 
Gomes de Souza e de Edelzuita Fagundes Cirqueira.

O pretendente: EDNEI DE LIMA GOULART, brasileiro, solteiro, nascido aos 
13/04/1999, garçom, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Sideney da Silva Goulart e de Marly de Lima 
Goulart; A pretendente: AMANDA ROCHA SOUSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 08/04/1999, recreacionista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio Marcos Alves Sousa e de Maria de 
Fatima Teles Rocha.

O pretendente: DOUGLAS SILVA SANTOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/01/1991, repositor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Josenilton Santana dos Santos e de Ana Maria da 
Silva Santos; A pretendente: QUEILA CRISTINA DA SILVA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 10/03/1988, técnica de enfermagem, natural de São Paulo - SP, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Maria Antonia da Silva.

O pretendente: ALEX ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 01/10/1996, 
eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, filho de Valdemir Jose da Silva e de Maria Elisabethe Alves; A preten-
dente: AMANDA RAPHAELLE MATOS DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 14/01/1988, analista, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco José Vitor Pereira da Silva e de Jacimeire 
Sant' Ana Matos da Silva.

O pretendente: BRUNO BRIAN SA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
04/10/1991, analista comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Antonio Augusto Costa  e de Josefa de Jesus 
Sa Costa; A pretendente: RENATA VIRGINIO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida 
aos 28/03/1994, auxiliar de enfermagem, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Antonio José da Silva Filho e 
de Rosilda Virginio dos Anjos.

O pretendente: FRANCISCO JOSE DE MORAIS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 09/01/1984, açougueiro, natural de Paulistana - PI, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jose Pedro de Moraes e de Aldenora Maria 
de Morais; A pretendente: CLAUDIANE DUARTE DA SILVA, brasileira, soltei-
ra, nascida aos 25/03/1987, do lar, natural de Barra do Choça - BA, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Claudionor Luz da Silva e de 
Carmen Duarte da Silva.

O pretendente: TIEGO DA CONCEIÇÃO SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 05/11/1999, auxiliar de loja, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Francisco dos Santos e de Reginalda 
da Conceição Santos; A pretendente: LUCIMARA BATISTA GOMES, brasileira, 
solteira, nascida aos 25/10/1999, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelcimar Gonçalves Gomes e de 
Maria de Fátima Alves Batista.

O pretendente: AVAIR PRUDENCIO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
09/02/1973, cozinheiro, natural de Domingos Mourão - PI, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Prudencio Canuto da Silva e de Maria Luisa da Silva; A 
pretendente: MARILENE DE OLIVEIRA RAMOS, brasileira, divorciada, nascida aos 
25/06/1979, atendente, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Laura de Oliveira Ramos.

O pretendente: FILIPE VELOSO DE SOUZA, brasileiro, solteiro, nascido aos 22/06/1993, 
estoquista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Iselias Quirino de Souza e de Maria José Veloso; A pretendente: THAIS 
RODRIGUES DE JESUS, brasileira, solteira, nascida aos 29/09/1996, balconista, natural 
de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Djalma Antonio de Jesus e de Maria Rodrigues dos Santos.

O pretendente: EVERTON SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/12/1995, cabeleireiro, natural de Penedo - AL, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Cícero Cruz da Silva e de Gildete Santos; A pretendente: 
JOSICLÊNIA FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 27/06/1995, 
operadora de caixa, natural de Penedo - AL, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Ferreira dos Santos e de Gilvanete dos Santos.

O pretendente: CRISTIANO JOSÉ DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/02/1990, motorista, natural de Picos - PI, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Avelar José de Sousa e de Maria Moura Castro Sousa; A pretendente: 
ADRIANA CORDEIRO DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 27/09/1985, gerente 
comercial, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Jose Corceiro da Silva e de Zeferina Maria dos Santos Silva.

O pretendente: ALISON ASSUNÇÃO SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 09/01/1995, 
assistente administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jorge Luis Gonçalves da Silva e de Iraneide Lira de Assunção 
Silva; A pretendente: VITÓRIA PAULA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 15/02/1999, 
estudante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha de Fernando Gonçalves da Silva e de Rosangela Gonçalves da Silva.

O pretendente: PATRICK SOUZA SOARES, brasileiro, solteiro, nascido aos 23/06/1989, 
auxiliar de manutenção, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Soares e de Silvânia de Souza Soares; A pretendente: 
JOYCE SILVA NASCIMENTO, brasileira, solteira, nascida aos 21/12/1997, enfermeira, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
José Wilson do Nascimento e de Maria Lúcia da Silva Nascimento.

O pretendente: RAUL ZIRALDO DO NASCIMENTO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
10/01/1990, engenheiro mecânico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Bento do Nascimento e de Cybele Barbara 
Simões do Nascimento; A pretendente: CAMILA RODRIGUES GOMES PEIXOTO, 
brasileira, solteira, nascida aos 05/11/1989, atendente, natural de Taubaté - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Gomes Peixoto e de Noemia 
Rodrigues Gomes Peixoto.

O pretendente: JOHN EVERSON NOGUEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 17/04/1990, meio ofi cial ferramenteiro, natural de São Paulo - SP, residente e dom-
iciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivaldo Nogueira da Silva e de Maria da 
Conceição de Oliveira Soares; A pretendente: THAITA CRISTIANE ALVES, brasileira, 
divorciada, nascida aos 01/06/1988, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Leonardo Alves e de Margarida 
de Fatima Alves.

O pretendente: IVALDO DE SANTANA SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/03/1996, açogueiro, natural de Ruy Barbosa - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Damião Figuerêdo dos Santos e de Cleide Maria 
de Santana Santos; A pretendente: RENATA JESUS DA SILVA, brasileira, solteira, 
nascida aos 02/12/1998, babá, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Francisco Belarmino da Silva e de Selma de Jesus.

O pretendente: SERGIO SANTOS DE CAMPOS, brasileiro, divorciado, nascido 
aos 23/08/1968, supervisor financeiro, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Taciano de Campos e de Cira 
Alves dos Santos; A pretendente: SILVIA MARIA PEREIRA, brasileira, divorciada, 
nascida aos 05/09/1971, de serviços domésticos, natural de Mauá - SP, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Jozias Gonçalves Pereira e de 
Benedita Domiciana Pereira.

O pretendente: JOSÉ ODINEI DE JESUS SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/02/1988, pedreiro, natural de Olindina - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Olávio da Silva e de Josefa Nunes de Jesus; A pretendente: 
LEGIANE NASCIMENTO NUNES, brasileira, solteira, nascida aos 02/02/1988, do 
lar, natural de Olindina - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
filha de Agustinho Nunes e de Celice do Nascimento Nunes.

O pretendente: WASHINGTON FERREIRA FIALHO, brasileiro, solteiro, nascido 
aos 07/02/1991, atendente, natural de Belo Horizonte - MG, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Celso Eustáquio Fialho e de Joana Ferreira 
Souto; A pretendente: IVYNA ASSUNÇÃO CARNEIRO, brasileira, solteira, nascida 
aos 13/06/1994, atendente, natural de Turiaçu - MA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Rosildo Carneiro e de Zilda Assunção.

O pretendente: GABRIEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO CARVALHO, brasileiro, 
solteiro, nascido aos 01/04/1998, copeiro, natural de Canoas - RS, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Raimundo Matias de Carvalho e 
de Euride Pereira da Conceição; A pretendente: BENIA FRANCO DE MORAES, 
brasileira, solteira, nascida aos 16/12/1997, operadora de caixa, natural de Itapece-
rica da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Orlando Vieira de Moraes e de Solange Conceição Franco.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: TOMÁS CAMPOS WERNECK MUNIZ, de nacionalidade brasileira, produtor, 
divorciado, nascido em Formosa, GO, no dia (19/01/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cláudio Werneck Muniz e de Maria de Fátima Campos Werneck 
Muniz. A pretendente: PAOLA GUALANDI, de nacionalidade italiana, tradutora, solteira, 
nascida em Gênova - Itália, no dia (13/10/1995), residente em Gênova - Itália e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Paolo Gualandi e de Irena Martello.

 7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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:
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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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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

Página 9São Paulo, sexta-feira, 27 de dezembro de 2019

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
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 

PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: FABIO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
pedagogo, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabio Pereira de Oliveira e de Elaine Batista Braga. A pre-
tendente: DANIELA ANDRADE EVANGELISTA, estado civil solteira, profi ssão estagiária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Evangelista da Silva Filho e de Sheylla de Souza Andrade.

O pretendente: ARIENY JUNYENT RAIMUNDO, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de maquinas, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/07/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Raimundo e de Maria Dolores 
Junyent Colominas Raimundo. A pretendente: CAMILA SANT'ANA CHAMADOURO 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cabelereira, nascida em Itapevi, SP, no dia 
(10/10/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos 
dos Santos e de Maria Cristina Sant'Ana Chamadouro dos Santos.

O pretendente: MARCOS RAIMUNDO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico de desentupimento, nascido em Aracaju, SE, no dia (01/10/1981), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Raimundo do Nascimento e 
de Maria das Graças Nascimento. A pretendente: CRISTIANE ANDRADE DE JESUS, 
estado civil divorciada, profi ssão micro empreendedora, nascida em Monte Alegre, SE, 
no dia (28/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
Silva de Jesus e de Maria de Fátima Vieira de Andrade.

O pretendente: MARCELO FLORENTINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
frentista, nascido em Osasco, SP, no dia (16/11/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Florentino dos Santos Filho e de Esmeralda Guerra dos San-
tos. A pretendente: IVONE DE PAULA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1977), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Mendes de Oliveira e de Maria de Paula Oliveira.

O pretendente: ALLAN MARCOS MOURA PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de administração, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/07/1997), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Diane Adriane Moura 
Passos. A pretendente: BRUNA CAROLINE PEREIRA BATISTA, estado civil soltei-
ra, profi ssão atendente, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/06/1999), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio Campos Batista e de 
Neide do Santo Pereira.

O pretendente: AILTON RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Itarantim, BA, no dia (18/09/1973), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosimiro Rodrigues dos Santos e de Tereza Al-
ves Pereira. A pretendente: SALETE MACHADO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão cozinheira, nascida em Campo Novo, RS, no dia (19/02/1972), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Araujo dos Santos e de Teresa 
Machado dos Santos.

O pretendente: CLAUDIONOR CORREIA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão cortador, nascido em Recife, PE, no dia (26/03/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Mario do Nascimento e de Josefa Correia 
do Nascimento. A pretendente: PRISCILA DA SILVA DIAS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/02/1983), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Santana Dias e de Divina Aparecida da Silva Dias.

O pretendente: ADRIANO CAVALCANTE DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
biomedico, nascido em Filadélfi a, BA, no dia (13/12/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abelardo de Jesus e de Nilza Cavalcante de Jesus. A 
pretendente: RAFAELA DA SILVA ALVES, estado civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/07/1998), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Luis da Silva Alves e de Francisca Santos da Silva.

O pretendente: DOUGLAS ANSELMO GALVANI, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (23/05/1996), residente e domiciliado 
em Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de Geraldo Emanuel Galvani e de Raquel Anselmo de 
Sousa. A pretendente: ISABEL BERNARDO RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Canindé, CE, no dia (20/03/2000), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Francisca Bernardo Ribeiro.

O pretendente: JOÃO ANTÔNIO FEITOZA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão au-
tonomo, nascido em Brasilia, DF, no dia (26/02/2000), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fábio dos Santos Dias e de Maria de Fátima Feitoza. 
A pretendente: JENNIFER RIBAS VIANA, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Taboão da Serra, SP, no dia (28/05/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Batista Viana e de Simone 
Ribas da Silva Viana.

O pretendente: MANDEEP SINGH, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Meerganj-India, no dia (12/07/1998), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Nishan Singh e de Sarvjeet Kaur. A pretendente: JOSIANE DE SOUZA 
SOARES, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em Nova Iguaçu, RJ, 
no dia (01/12/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo 
Sergio Soares e de Suely Maria de Souza.

O pretendente: JOSÉ MISSIAS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/11/1978), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Ivanildo Missias de Lima e de Ana Maria de Lima. A pretendente: ADRIANA 
TEIXEIRA VIEIRA, estado civil viúva, profi ssão professora de educação infantil, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (04/11/1973), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Jose Vieira e de Lindaura Teixeira Vieira.

O pretendente: MARINESIO FLOR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Areia, PB, no dia (13/07/1971), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Genario Flor da Silva e de Maria Jacinta da Silva. A pretendente: 
ISIS REGINA SILVANO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (18/11/1981), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Robson Moura dos Santos e de Leocadia Silvano.

O pretendente: VITOR OLIVEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/05/1998), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Felix de Souza Irmão e de Sonia Parente de 
Oliveira. A pretendente: KATARINE COSTA BISPO, estado civil solteira, profi ssão 
autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/02/1999), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gildeon Ressurreição Bispo e de Miraildes 
Alves Costa Bispo.

O pretendente: THIAGO LUCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor 
externo, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1986), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Lucio da Silva Irmão e de Maria das Dores Ferreira 
da Silva. A pretendente: AMANDA DA SILVA ANDRADES, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo, SP, no dia (14/07/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Belem Andrades e de Maria Cicera Costa da 
Silva Andrades.

O pretendente: ISMAEL FELIX COSTA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1991), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Costa e de Ligia Maria Gonçalves Costa. A pretendente: 
VITORIA VIANA FRANCO, estado civil solteira, profi ssão operadora comercial, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (22/05/2000), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Antonio Carlos Quintanilia Franco e de Vera Lucia Viana.

O pretendente: LEANDRO BEZERRA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/01/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino de Farias Moreira e de Maria do 
Socorro Bezerra. A pretendente: BEATRIZ DE JESUS SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão autonomo, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/07/1997), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Rosa de Souza e de Maria 
Nilza de Jesus Santos.

O pretendente: ADRIANO SOUZA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/04/1993), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel da Conceição e de Lucia Maria de Souza da Con-
ceição. A pretendente: ARIANA LESTINGE, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Vicente Lestinge e de Vandete Gonçalves Lestinge.

O pretendente: DANIEL RIBEIRO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de conferente, nascido em Itabuna, BA, no dia (27/12/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nilo Ponciano Ribeiro e de Maria Matilde de Je-
sus. A pretendente: GRACILENE DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
encarregada junior, nascida em São João de Meriti, RJ, no dia (14/08/1980), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Adilson dos Santos e de Lizete 
de Souza Santos.

O pretendente: ERIK GABRIEL FORTUNATO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de equipe, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (17/01/2000), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fabiano da Silva Santos e de Katia 
Aparecida Fortunato Reis Santos. A pretendente: ADRIELLY DOS SANTOS JOZINO, 
estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/09/1997), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jozino Neto e de 
Adriana dos Santos Jozino.

O pretendente: ALEXANDRE MACHADO GUIMARÃES, estado civil solteiro, profi ssão 
tecnico eletrotecnico, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1985), residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ataide Lucio Guimarães e de Marilene 
Freitas Machado. A pretendente: NORMA MARIA RODRIGUES LOIOLA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de autenticação, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, 
no dia (29/05/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro 
Gonçalves Loiola e de Maria de Fatima Rodrigues Loiola.

O pretendente: VALMIR DE ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão psicologo, nascido em Rio de Janeiro, RJ, no dia (03/07/1955), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Cirino de Oliveira e de 
Néa Castorino do Nascimento de Miranda. A pretendente: MARIA IVONE PIONÓRIO 
PAIVA, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida em Curaçá, BA, no dia 
(27/04/1962), residente e domiciliada em Juazeiro, BA, fi lha de Cornelio Simões de Paiva 
e de Eulina Pionório Paiva.

O pretendente: GABRIEL FÉLIX DE GOIS, estado civil solteiro, profi ssão monitor de 
sistemas eletronicos, nascido em João Pessoa, PB, no dia (23/09/1995), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Gois de Oliveira e de Jaracie-
ma Felix dos Santos. A pretendente: NAYARA SANCHES LOPES, estado civil solteira, 
profi ssão caixa, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/03/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sérgio de Andrade Lopes e de Solange de Souza 
Sanches Lopes.

O pretendente: WELLINGTON MORENO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxi-
liar de rede, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1994), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Francisco Silva e de Sonia Moreno 
Silva. A pretendente: ANDREZA RIBEIRO DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/07/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alexandre Pereira de Lima e de Maria Amelia Ribeiro 
Nascimento.

O pretendente: CARLOS VANZELLI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão opera-
dor de tele atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/2000), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Alexssandro Rodrigues da Silva e de 
Michele Cleonice Vanzelli da Silva. A pretendente: TAMIRES TORQUATO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/07/2001), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joseildo Ferreira da Silva 
e de Rosangela Torquato de Vasconcelos.

O pretendente: JOHN LENON GOUVEA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/01/1990), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eugenio Pereira de Araujo e de Elisete de Oliveira Gouvea de 
Araujo. A pretendente: FERNANDA MAÍRA DA SILVA JOAQUIM, estado civil solteira, profi ssão 
assistente social, nascida em Guarulhos, SP, no dia (01/07/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elizeu Joaquim e de Valéria Pereira da Silva Joaquim.

O pretendente: RENAN LUCAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (14/09/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria de Lurdes Lucas. A pretendente: ANGÉLICA ALVES SILVA 
DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão educadora, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (24/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dilson 
Alves dos Santos e de Maria Alves Silva dos Santos.

O pretendente: FERNANDO APARECIDO GONÇALVES DE SALES, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/05/1994), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cristiano Correia de Sales 
e de Angela Aparecida Parra Gonçalves de Sales. A pretendente: GEZÉLIA WELIDA 
SANTOS SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (23/01/1997), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Claudemir Ferreira de Sousa e de Adriana de Almeida dos Santos Sousa.

O pretendente: WESLEY DA SILVA RUFINO, estado civil solteiro, profi ssão polidor au-
tomotivo, nascido em São Roque, SP, no dia (20/01/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Rufi no e de Adriana Fermino da Silva. A pretendente: 
PALOMA ROSA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Itanhaém, SP, no dia (22/12/1995), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro de Souza e de Carmem Lucia Rosa.

O pretendente: RAFAEL AMADOR DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1994), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arcangelo Ferreira de Carvalho e de Marlete Soares Amador. 
A pretendente: IONARA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão jovem 
aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/11/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tania Maria Gomes dos Santos.

O pretendente: DARCI RODRIGUES DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão motorista pres-
tador de serviços, nascido em Malacacheta, MG, no dia (22/01/1961), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tertulino Rodrigues da Silva e de Clemencia Saude da 
Cruz. A pretendente: MARIA ORISMILDA DA SILVA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão 
depiladora, nascida em Iguatu, CE, no dia (01/01/1975), residente e domiciliada neste dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Francisca Franceli Amorim da Silva.

O pretendente: JOHNATAN RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão marmo-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marco Aurelio de Souza e de Adriana Rodrigues. A pretendente: JÉSSICA 
GRACIANO, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(18/06/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sueli Graciano.

O pretendente: JACKSON PAULA DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/07/1980), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel José da Costa e de Ilza de Paula. A pretendente: FERNANDA 
VIDAL DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Descalvador, 
SP, no dia (30/05/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Jairo Rodrigues de Souza e de Ana Cristina Vidal.

O pretendente: JÔNATAS LUIZ SARAIVA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão bombeiro 
civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/12/1987), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião do Carmo Barbosa e de Luciana Aparecida Saraiva Barbosa. A 
pretendente: JULYANY LEITE DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão conta-
dora, nascida em São Paulo, SP, no dia (02/08/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ricardo Alexandre do Nascimento e de Elaine Leite da Silva Nascimento.

O pretendente: WELLINGTON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Arapiraca, AL, no dia (10/10/1989), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Salete da Silva. A pretendente: CLAUDIANA SANTOS DE 
BRITO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Itabuna, BA, no 
dia (08/04/1978), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Agenor 
Andrade de Brito e de Raimunda Santos de Brito.

O pretendente: RAMON BARONETTI, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (28/01/1989), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Aparecido Baronetti e de Leonidia da Silva Bastos Baronetti. A pretendente: 
DANIELE APAREIDA DA SILVA CRUZ, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (19/03/1984), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Severino Galdino da Cruz e de Carmenlucia da Silva Barbosa.

O pretendente: MAURICIO SILVA DE MEDEIROS RAMOS, estado civil solteiro, profi ssão 
marcineiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/09/1994), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Roberto Silva Ramos e de Eliane Silva de Medeiros. A 
pretendente: GIOVANNA CAVALCANTE ASSUNÇÃO, estado civil solteira, profi ssão estu-
dante, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/04/1996), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Rubens dos Santos Assunção e de Claudia de Jesus Cavalcante.

O pretendente: RONI RIBEIRO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão polidor, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (22/04/1988), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Enoque Ribeiro Dias e de Rute Ribeiro Xavier. A pretendente: MARIANA DA 
ROCHA PORTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritorio, nascida em Suzano, 
SP, no dia (05/10/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Ivan da Rocha Porto e de Gidalva Pereira da Silva.

O pretendente: SÉRGIO PEREIRA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/01/1970), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Aparecido Alves e de Magdalena Vera Pereira Alves. A pretendente: 
ISOLDA MIRANDA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (08/12/1980), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Miranda da Silva e de Maria Conceição Miranda da Silva. 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: CÍCERO LOPES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
folguista, nascido em Araripina, PE, no dia (30/10/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antônio Petronilo do Nascimento e de Celina Lopes 
Ferreira. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA CRUZ, estado civil divor-
ciada, profi ssão operadora de máquinas, nascida em Rio Grande do Piauí, PI, no dia 
(08/12/1969), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gomes 
da Cruz e de Enedina Pereira da Cruz.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE LIMA MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão estu-
dante, nascido em Dianópolis, TO, no dia (16/06/1999), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aldair Muniz dos Santos e de Eliane Pereira Lima Muniz. 
A pretendente: THAIS MEDEIROS SARAIVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (13/02/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Alberto Saraiva Pinto e de Rosana Dativo Bento de Medeiros.

O pretendente: NELSON JORGE DO NASCIMENTO JÚNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão empacotador, nascido em Esperança, PB, no dia (05/04/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nelson Jorge do Nascimento e de 
Andrea de Paula Andrade do Nascimento. A pretendente: RAIANE FELÍCIO SANTOS 
NUNES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (05/02/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vanderlei Costa Nunes e de Vandisse Felício dos Santos Nunes.

O pretendente: GILBERTO BENEDITO FRANCO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/05/1967), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Domício Benedito Franco e de Isabel Krista Franco. A 
pretendente: CLAUDIA XAVIER FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (27/09/1968), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Claudomiro Xavier Ferreira e de Maria do Carmo da Silva.

O pretendente: CARLOS JOSE SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
de rede, nascido em Carapicuíba, SP, no dia (22/04/1990), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Jose Silva e de Valdirene da Silva. A pretendente: 
PATRICIA APARECIDA DE FREITAS SILVA, estado civil solteira, profi ssão cuidadora 
de idosos, nascida nesta Capital, SP, no dia (03/08/1978), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Thales de Mileto Silva e de Terezinha de Freitas Silva.

O pretendente: LÁZARO RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
multifuncional, nascido em Felisburgo, MG, no dia (25/12/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Amaro Fonseca de Souza e de Marli Ribeiro dos 
Santos. A pretendente: JENIFER ANDRADE DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (19/12/1999), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ediron Quaresma do Nascimento e de 
Lucinéia da Silva Andrade.

O pretendente: ALTINO ARANTES LARA, estado civil viúvo, profi ssão pedreiro, nascido 
em Rosário Oeste, MT, no dia (08/02/1950), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Simão de Lara e de Sebastiana Francisca de Almeida. A pre-
tendente: NEUZA LOURENÇO DE QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão costureira, 
nascida em Uraí, PR, no dia (02/08/1961), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Antonio Lourenço de Queiroz e de Irene Maria dos Santos de Queiroz.

O pretendente: MAURO UEMURA, estado civil divorciado, profi ssão técnico mecânico, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (30/11/1969), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Kunishige Uemura e de Akemi Uemura. A pretendente: MARIA 
LUIZA ARAUJO DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (20/07/1964), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Gonçalves de Oliveira e de Terezinha Maria de Jesus Oliveira.

O pretendente: RONALDO VICENTE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de jardinagem, nascido em Boqueirão, PB, no dia (25/05/1966), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Florentino Vicente da Silva e de 
Rosa Maria da Conceição. A pretendente: MARINA DOMINGUES RODRIGUES, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Paranapanema, SP, no dia (07/11/1958), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Honorato Rodri-
gues e de Olivia Domingues.

O pretendente: JERONIMO FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em Manga, MG, no dia (13/04/1973), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Francisco Vitor da Silva e de Carmelina Ferreira de Souza. A pretenden-
te: SENARA MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida em Salvador, BA, no dia (05/09/1976), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Evangelista de Jesus e de Josefa Evangelista de Jesus.

O pretendente: JOÃO MIGUEL DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Bom Jardim, MA, no dia (15/01/1967), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Benerval Dantas de Oliveira e de Maria Miguel de Oliveira. A 
pretendente: MARIA IZABEL TAMARINDO DA CRUZ, estado civil solteira, profi ssão 
diarista, nascida em Curaça, BA, no dia (10/03/1978), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Marques da Cruz e de Maria Tamarindo da Cruz.

O pretendente: HENRIQUE PINHEIRO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão metalur-
gico, nascido nesta Capital, SP, no dia (09/11/1991), residente e domiciliado em Franco da 
Rocha, SP, fi lho de Homero Pinheiro de Sousa e de Hosana Maria de Santana de Sousa. 
A pretendente: KEILIANE SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão atendente de 
lanchonete, nascida nesta Capital, SP, no dia (09/11/1991), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edimar Barbosa de Sousa e de Bernardina Chagas da Silva.

O pretendente: MATHEUS BORGES RODRIGUES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente administrativo, nascido em Recife, PE, no dia (30/07/1990), residente e domi-
ciliado em Praia Grande, SP, fi lho de Flavio Rodrigues do Nascimento e de Clotilde Borges da 
Silva Nascimento. A pretendente: AMANDA IMPERIAL DE CAMPOS, estado civil divorciada, 
profi ssão esteticista, nascida em Piedade, SP, no dia (11/04/1990), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Henrique Silveira de Campos e de Kátia Imperial de Campos.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: LEONARDO MARINHO DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão supervisor de obras, estado civil solteiro, nascido em Ribeirão Preto - SP, no 
dia (01/06/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaime 
Tavares de Carvalho e de Maria Gorete Marinho de Carvalho. A pretendente: ANDREIA 
PINHEIRO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, estado civil solteira, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (09/02/1982), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Haroldo Pinheiro da Silva e de Maria de Lourdes Pinheiro da Silva.

O pretendente: MARCIO ANTONIO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
segurança, estado civil solteiro, nascido em Umuarama - PR, no dia (01/12/1968), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adalgiza Oneida da 
Silva. A pretendente: VANÊSSA MAIA ANTUNES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
administradora, estado civil divorciada, nascida em Curitiba - PR, no dia (17/11/1975), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Oscar de Sá Antunes 
e de Eliane Maia de Almeida Antunes.

O pretendente: GUSTAVO NASCIMENTO ELIAS DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão tutor de ensino a distância, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia (09/11/1993), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo 
Elias da Costa Junior e de Cristina Cezario Nascimento Elias da Costa. A pretendente: MA-
RINA LESSA PRESA, de nacionalidade brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil solteira, 
nascida em Porto Alegre - RS, no dia (03/09/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcio Ricardo Kerber Presa e de Márcia Maria Machado Lessa.

O pretendente: RICARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, estado 
civil divorciado, nascido em Santo André - SP, no dia (09/03/1972), residente e domiciliado em 
Santo André - SP, fi lho de Nelson Berto da Silva e de Regina Caldeira da Silva. A pretendente: 
FABIANA QUEIJO CAPELL, de nacionalidade brasileira, profi ssão comerciante, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (24/01/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de João Pedro Queijo e de Maria Aparecida da Costa Queijo.

O pretendente: KAIQUE TORRALVO CUNHA, de nacionalidade brasileira, profi ssão empresário, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/04/1994), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alves Cunha e de Lucineia Aparecida Torralvo 
Cunha. A pretendente: YANCA DA SILVA NOGUEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/12/1996), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Pinto Nogueira e de Maria Helena 
Ferreira da Silva Nogueira.

O pretendente: WILLIANS TELPIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão administrador, estado 
civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (07/12/1992), residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Davilson Telpis e de Maria Gonçalves Telpis. A 
pretendente: VITORIA DELAIN DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auditora, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/09/1997), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Undemberg Silva de Oliveira e de Rosangela Apa-
recida Delain de Oliveira.

O pretendente: EDER DE PAULA NUNES, de nacionalidade brasileira, profi ssão arquiteto e 
urbanista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (12/06/1990), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Dario Ernesto Nunes e de Maria Cristina 
de Paula Ferreira Nunes. A pretendente: PRISCILA ALVES RODA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão gerente de marketing, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
(23/06/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valter Roda 
e de Suely Alves Roda.

O pretendente: CESAR AUGUSTO TESSER GIMENES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (03/08/1982), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ariovaldo Trombini Gimenes e de Maria 
Lucia Tesser Gimenes. A pretendente: DANIELE TEDESCO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão professora, estado civil solteira, nascida em Passo Fundo - RS, no dia (04/10/1984), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Germano Tedesco e de 
Rosana Antunes Tedesco.

O convivente: ANTONIO CARLOS DO ESPIRITO SANTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentado, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/02/1954), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João do Espirito Santo e de Rozaria de 
Oliveira Espirito Santo. A convivente: BETINA SALADINI CIOLI, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil divorciada, nascida em Ourinhos - SP, no dia (23/10/1968), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Amauri Cioli e de Maria Helena Saladini 
Cioli. Obs.:  Conversão de união estável em casamento.

 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS 

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

5º Subdistrito - Santa Efi gênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Ofi cial Interino

O pretendente: GABRIEL VELOSO VIANA, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Campos dos Goytacazes - RJ, data-nascimento: 01/12/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edilson Cordeiro Viana e de Edina Maria 
Barreto Veloso Viana. A pretendente: AMANDA CAROLINE DE ARAUJO PEDROSO, 
profi ssão: bacharel em direito, estado civil: solteira, naturalidade: Itaituba - PA, data-
nascimento: 19/02/1995, residente e domiciliada em Macapá - AP, fi lha de Marcos David 
Moura Pedroso e de Sudelma do Socorro de Araujo Pedroso. R$12,90

O pretendente: ALEXANDRE ALVES DE ABREU, profi ssão: caseiro, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/06/1978, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Obedio Alves de Abreu e de Clemencia Ma-
ria de Abreu. A pretendente: TEREZINHA LIZIER AQUINO DE OLIVEIRA, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Pau dos Ferros - RN, data-nascimento: 
04/01/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Moacir Vicente de 
Oliveira e de Maria Fernandes de Queiroz. R$12,90
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

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

Jornal Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
FÁBIO MEIRA DE VASCONCELLOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/114.FLS.126V-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e setenta e um (16/01/1971), residente e 
domiciliado Avenida Professor João Batista Conti, 920, bloco A, apartamento 42, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edison Meira de Vascon-
cellos e de Marianete Souto de Vasconcellos. LIA AMANDA ZEFERINO DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Jundiaí, neste Estado (CN:LV.A/026.
FLS.222V GUAIANASES/SP), Jundiaí, SP no dia oito de março de mil novecentos e cin-
quenta e seis (08/03/1956), residente e domiciliada Avenida Professor João Batista Conti, 
920, bloco A, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distito, São Pau-
lo, SP, fi lha de Manoel Cordeiro dos Santos e de Elisa Zeferino dos Santos.

FRANCISCO APARECIDO FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de agência, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/039.FLS.073-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e três (14/10/1983), resi-
dente e domiciliado Rua Briosa, 836, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo José de Freitas e de Maria Silene de Sousa Freitas. 
FERNANDA DAMIANA DE SOUSA SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Assaré, Estado do Ceará (CN:LV.A/015.FLS.223-1º OFÍCIO DE ASSARÉ/CE), 
Assaré, CE no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e um (06/07/1991), residente 
e domiciliada Rua Briosa, 836, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Fernando Antonio de Siqueira e de Raimunda Rosalete de Sousa.

LUDIVALDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente de ven-
das, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/017.FLS.280 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia seis de janeiro de mil novecentos e setenta e oito (06/01/1978), residente e 
domiciliado Rua Rio das Contas, 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Valdeci Leal da Silva e de Edite Raimunda Rodrigues da Silva. FERNANDA ALVES 
SILVEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/020.FLS.054-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e um (24/08/1981), residente 
e domiciliada Rua Rio das Contas, 03, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilvan Alves da Silva e de Antonia Silveira Lima Silva.

DIOGO GOMES RAMÃO, estado civil solteiro, profi ssão operador de SAC, nascido em 
Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/159.FLS.317 LAPA/SP), São Paulo, SP no dia 
trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (31/10/1986), residente e domi-
ciliado Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco B, apartamento 145, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Romualdo de Barros Ramão e de Sandra Maria Gomes Ramão. 
CHRISTIANE GOMES, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de abril de mil novecentos e setenta e dois 
(10/04/1972), residente e domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 391, bloco B, apartamento 
145, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wilson Gomes e de Vilma Monteiro.

AMÓS GONÇALVES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, nascido em 
Timbaúba, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/016.FLS.047 ALIANÇA/PE), Timbaúba, PE 
no dia primeiro de maio de mil novecentos e oitenta e seis (01/05/1986), residente e 
domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 730, A, casa 04, Vila Taquari, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Candido Ferreira e de Edivalda Gonçalves Ferreira. 
MICHELE LAURINDA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
em neste Distrito (CN:LV.A/032.FLS.097V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
cinco de outubro de mil novecentos e setenta e oito (25/10/1978), residente e domicilia-
da Rua Francisco Rodrigues Seckler, 730, A, casa 04, Vila Taquari, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Laurindo de Moura e de Lucidalva Maria de Moura.

DANIEL COSTA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/024.FLS.138-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e dois de abril de mil novecentos e oitenta e dois (22/04/1982), residente e domi-
ciliado Rua José Mozart de Araújo, 400, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Costa Xavier e de Mariza Correia de Lima Xavier. LIDIANY DE MENEZES 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaim Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/136.FLS.092V-ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de 
junho de mil novecentos e noventa e sete (23/06/1997), residente e domiciliada Rua das 
Uajarás, 58, casa 02, Jardim São João, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
de Menezes Santos e de Maria Jose Gonçalves Santos.

DIEGO LUIZ DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/134.FLS.026V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de 
outubro de mil novecentos e noventa (06/10/1990), residente e domiciliado Rua Gentil 
Fabriano, 201, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Severino 
da Silva e de Rosicleide Clara da Conceição. MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em Triunfo, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/061.FLS.031-TRIUNFO/PE), Triunfo, PE no dia vinte e sete de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e seis (27/01/1986), residente e domiciliada Rua 
Gentil Fabriano, 201, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Silva de Oliveira e de Marineide Monteiro de Oliveira.

MARCELO VIEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em Poran-
gatu, Estado de Goiás (CN:LV.A/047.FLS.004 PORANGATU/GO), Porangatu, GO no dia 
cinco de março de mil novecentos e oitenta e cinco (05/03/1985), residente e domiciliado 
Rua Virgínia Ferni, 1758, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Vieira Doutor 
e de Sirlene Maria da Silva Vieira. SILVANA DA SILVA MELO, estado civil solteira, pro-
fi ssão empresária, nascida em Goiana, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/018.FLS.031V 
ITAQUITINGA/PE), Goiana, PE no dia dezoito de maio de mil novecentos e sessenta e 
nove (18/05/1969), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 1758, casa 03, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lha de Silvio Monteiro de Melo e de Maria das Dores da Silva Abreu.

RAFAEL LUIZ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro elétrico, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado, São Caetano do Sul, SP no dia dezoito de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (18/02/1981), residente e domiciliado Rua Salvador do Sul, 86, Vila 
Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aparecido Luiz da Silva e de Benta Costa 
da Silva. AMANDA DANIELA PEREIRA BELINELO, estado civil divorciada, profi ssão enfer-
meira, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos 
e oitenta e três (10/05/1983), residente e domiciliada Rua Salvador do Sul, 86, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Roberto Belinelo e de Elza Pereira Belinelo.

NERIVALDO DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em Itabuna, 
Estado da Bahia (CN:LV-A-037,FLS.248-2º OFÍCIO DE ITABUNA/BA), Itabuna, BA no 
dia dez de outubro de mil novecentos e sessenta e nove (10/10/1969), residente e do-
miciliado Rua Sebastião Ivo, 218, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Florentino de Souza e de Eunice Gomes Machado. ADRIANA CONCEIÇÃO, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Aratuípe, Estado da Bahia (CN:LV
-A-005,FLS.027-DISTRITO DE MARAGOGIPINHO/ARATUÍPE/BA), Aratuípe, BA no dia 
dezoito de agosto de mil novecentos e oitenta e dois (18/08/1982), residente e domici-
liada Rua Sebastião Ivo, 218, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rubens Conceição e de Marina Teixeira Conceição.

EDUARDO DE OLIVEIRA COUTO, estado civil divorciado, profi ssão empresário, 
nascido em Guaratinguetá, neste Estado, Guaratinguetá, SP no dia sete de março de 
mil novecentos e sessenta e cinco (07/03/1965), residente e domiciliado Rua Sena-
dor Georgino Avelino, 843, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Ribeiro 
Couto e de Maria Ignácia de Oliveira Couto. NEIDE MARIA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira aposentada, nascida em Álvares Machado, neste Estado 
(CN:LV.A/035.FLS.363-ÁLVARES MACHADO/SP), Álvares Machado, SP no dia vinte e 
sete de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (27/06/1964), residente e domici-
liada Rua Senador Georgino Avelino, 843, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Pedro Vitor de Souza e de Maria José Tofaneli de Souza.

BRUNO JOAQUIM DE CARVALHO, estado civil solteiro, profissão aprendiz, nas-
cido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/226.FLS.244V-VILA MA-
RIANA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e noventa 
e sete (04/07/1997), residente e domiciliado Rua Carmen Cardoso Bordini, 96, 
Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Joaquim Francisco de Carva-
lho e de Ana Celestino Ribeiro de Carvalho. TAMIRES FRANCISQUINI DUARTE, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em São Bernardo do Campo, neste 
Estado (CN:LV.A/118.FLS.179-2º SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAM-
PO/SP), São Bernardo do Campo, SP no dia vinte e três de julho de mil novecentos 
e noventa e oito (23/07/1998), residente e domiciliada Rua Adolfo Appia, 196, casa 
01, Jardim Cibele, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Reginaldo Duarte e de 
Georgia Aparecida Francisquini Duarte.

JONAS ZEFERINO DE LIRA JUNIOR, estado civil solteiro, profissão autônomo, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/628.FLS.009-SANTO AMARO/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e noventa e seis 
(29/04/1996), residente e domiciliado Rua Álvaro de Mendonça, 1250, bloco 02, 
apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jonas Zeferino de Lira e 
de Maria Salete da Silva. MAISA DA SILVA RINCO, estado civil solteira, profissão 
advogada, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/202.FLS.095-VILA PRUDEN-
TE/SP), São Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e noventa e seis 
(09/10/1996), residente e domiciliada Rua Álvaro de Mendonça, 1250, bloco 02, 
apartamento 11, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Dilhermando da Silva Rinco 
e de Maria Aparecida da Silva Rinco.

NAILTON SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, nascido em Tucano, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/036.FLS.066-TUCANO/BA), Tucano, BA no dia dez de 
outubro de mil novecentos e noventa e sete (10/10/1997), residente e domiciliado 
Travessa Gonzalo Martinez, 12, casa 04, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de João Silva de Souza e de Elza Silva Souza. MARIA LUCIMONE DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Belo Jardim, Estado 
de Pernambuco (CN:LV.A/006.FLS.047-BELO JARDIM/PE), Belo Jardim, PE no dia 
dezessete de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (17/02/1986), residente e 
domiciliada Travessa Gonzalo Martinez, 12, casa 04, Jardim Helian, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Nunes dos Santos e de Maria Luiz dos Santos.

SEBASTIÃO AVELINO DE CRISTO, estado civil solteiro, profissão aposentado, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/010.FLS.515 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e nove de julho de mil novecentos e cinquenta e dois (29/07/1952), 
residente e domiciliado Rua Acaiacá, 199, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Dorcelino Custódio José de Cristo e de Durcelina Jesus de Cristo. 
MARIA APARECIDA DA SILVA, estado civil viúva, profissão aposentada, nascida 
em Oriente, neste Estado, Oriente, SP no dia doze de setembro de mil novecentos 
e quarenta e oito (12/09/1948), residente e domiciliada Rua Acaiacá, 199, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antônio Pereira Bruno e de Ana Teo-
dora Leite Bruno.

REGINALDO DOS REIS GONÇALVES, estado civil solteiro, profissão garçon, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/011.FLS.296V TATUAPÉ/
SP), São Paulo, SP no dia quatro de dezembro de mil novecentos e setenta e 
sete (04/12/1977), residente e domiciliado Rua Arte do Sol, 28, Conjunto Habita-
cional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Gonçalves Vieira 
e de Doralice dos Reis Oliveira. TELMA MARIA BUJALDON, estado civil soltei-
ra, profissão costureira, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta Capital 
(CN:LV.A/008.FLS.144-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de junho de 
mil novecentos e setenta e seis (18/06/1976), residente e domiciliada Rua Arte do 
Sol, 28, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Gabriel Bujaldon e de Francisca Batista de Lima Bujaldon.

EDSON CORDEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão assistente financei-
ro, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/051.FLS.231-SÃO MI-
GUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos 
e setenta e oito (09/12/1978), residente e domiciliado Rua Ibiajara, 550, casa 42, 
Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Cordeiro da 
Silva e de Erbenia Miriam Ferreira de Lima. AURILEIDE ALVES LEITÃO, estado 
civil solteira, profissão farmaceútica, nascida em Trussu, Município de Acopiara, 
Estado do Ceará (CN:LV.A/007.FLS.552-TRUSSU-ACOPIARA/CE), Acopiara, CE 
no dia nove de março de mil novecentos e oitenta (09/03/1980), residente e do-
miciliada Rua Ibiajara, 550, casa 42, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Antonio Soares Leitão e de Raimunda Alves Leitão.

TIAGO MARTINS PINHEIRO, estado civil solteiro, profissão funcionário público, 
nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV.A/071.FLS.040V-2º 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, 
SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e noventa e três (20/08/1993), resi-
dente e domiciliado Rua Doutor Baeta Neves, 464, Baeta Neves, São Bernardo 
do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP, filho de Nelson Martins 
Pinheiro e de Shirlei Maria Lopes Manzano Martins Pinheiro. ROBERTA FERREI-
RA BENEDITO, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Mauá, neste 
Estado (CN:LV.A/068.209V-MAUÁ/SP), Mauá, SP no dia nove de abril de mil no-
vecentos e oitenta e seis (09/04/1986), residente e domiciliada Rua São Geraldo, 
1816, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Edenilson Valeriano Benedito e de Maria dos Anjos Ferreira Benedito.

ANDREW SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão atendente de SAC, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/232.FLS.073V LIBERDADE/SP), São Paulo, 
SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (30/12/1994), 
residente e domiciliado Rua Luís Pereira Brandão, 27, Vila Carmosina, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Fabio Rogerio Guimarães dos Santos e de Erika Silva 
Santos. ALINE ROODER, estado civil divorciada, profissão consultora de negócios 
junior, nascida em Diadema, neste Estado, Diadema, SP no dia trinta de maio de 
mil novecentos e noventa e três (30/05/1993), residente e domiciliada Travessa 
Santo Aleixo, 08, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Adriana Rooder.

WILSON JOSÉ GONÇALVES, estado civil divorciado, profissão contador, nascido 
em São Bernardo do Campo, neste Estado, São Bernardo do Campo, SP no dia 
sete de maio de mil novecentos e setenta e dois (07/05/1972), residente e domici-
liado Rua Bento Vieira de Castro, 83, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Azeny José Gonçalves e de Maria Terezinha Gonçalves. PAULA FERNAN-
DA DA SILVA, estado civil solteira, profissão analista de contratos, nascida em 
Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/026.FLS.161V-MOOCA/SP), São Pau-
lo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e dois (19/04/1982), re-
sidente e domiciliada Rua Bento Vieira de Castro, 83, Vila Santana, neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Antonio da Silva e de Maria Odila Amaro da Silva.

JOSÉ PAULO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em 
Subdistrito Tucuruvi, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.079V TUCURUVI/SP), São 
Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e sessenta (10/03/1960), residen-
te e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 1411, bloco 04, apartamento 24, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José de Oliveira e de Leonor Ramos de Oliveira. ELIZABETE 
SANTOS DA ROCHA, estado civil divorciada, profi ssão funcionária pública esta-
dual, nascida em Porecatu, Estado do Paraná, Porecatu, PR no dia dois de janeiro 
de mil novecentos e cinquenta e oito (02/01/1958), residente e domiciliada Rua Vir-
gínia Ferni, 1411, bloco 04, apartamento 24, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Sebastião Pereira da Rocha e de Sebastiana dos Santos da Rocha.

ALEX PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão advogado, nascido em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/391.FLS.010-SÃO MIGUEL PAULIS-
TA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (21/12/1994), residente e domiciliado Rua Francisco Garcia, 376, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ricardo Pereira da Silva e de Luiza 
Pereira dos Santos. MARIANA INGRID DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
contadora, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/196.FLS.082 
IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de novembro de mil novecen-
tos e noventa e seis (16/11/1996), residente e domiciliada Rua Eugênio Félix, 67, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alex 
Eduardo da Costa Silva e de Marcia Maria Andrade da Silva.

SILVIO MOISÉS ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão operador de empilhadei-
ra, nascido em neste Distrito (CN:LV-A-052,FLS.122 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de dezembro de mil novecentos e oitenta (19/12/1980), residente e 
domiciliado Rua Professor Brito Machado, 1424, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Severino Andrade e de Maria Andreza de Andrade. VANESSA JORDÃO DE OLIVEIRA 
VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de internação, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV-A 070,FLS.195-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de maio 
de mil novecentos e oitenta e três (13/05/1983), residente e domiciliada Rua Professor 
Brito Machado, 1424, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Emidio Jordão Vieira e de 
Ivanize de Oliveira Vieira.

DIEGO EUSTAQUIO AMARAL, estado civil solteiro, profi ssão monitor de qualidade, 
nascido em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/090.FLS.152V-ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta e seis 
(16/03/1986), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 144, apartamento 51-A, Con-
junto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Norberto Amaral 
Filho e de Geralda Eustaquio. DAYANE DOS SANTOS PINTO, estado civil solteira, 
profi ssão agente de back-offi  ce, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/229.FLS.166-
SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de julho de mil novecentos e oi-
tenta e sete (10/07/1987), residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 144, apartamento 
51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlito 
Domingos Pinto e de Marilene dos Santos Virgens Pinto.

THIAGO MINORU YOKOYAMA, estado civil divorciado, profi ssão engenheiro elétrico, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de se-
tembro de mil novecentos e oitenta e sete (07/09/1987), residente e domiciliado Rua 
Gervásio Mota da Vitória, 443, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Valter Yukio Yokoyama e de Rosa Keiko Morita Yokoyama. GABRIELE TARDIOLI DE 
ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão compradora, nascida em Subdistrito Ibirapue-
ra, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.101-IBIRAPUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois 
de julho de mil novecentos e noventa (02/07/1990), residente e domiciliada Rua São 
Severo, 275, Vila Ré, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Marco Antonio de Andrade 
e de Margarida Tardioli de Andrade.

THAUAN DA TRINDADE MORENO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de dados, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/130.FLS.029 VILA FORMOSA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de maio de mil novecentos e noventa e oito 
(21/05/1998), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 407, bloco C, apartamento 
133, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudinei Roberto Lopes da Sil-
va e de Elisangela da Trindade Moreno. BÁRBARA CRISTINI DE NÓBREGA FIRMO, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital 
(CN:LV.A/302.FLS.053-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de fevereiro 
de mil novecentos e noventa e oito (23/02/1998), residente e domiciliada Rua Garcia 
Paes, 09, Jardim Iguatemi, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Nóbrega Firmo 
e de Lucineide Leite da Silva Firmo.

LUIZ FERNNANDO CARDOSO CIARENCIO, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista fi nanceiro, nascido em Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV-A-423,-
FLS.122V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil 
novecentos e noventa e um (24/04/1991), residente e domiciliado Rua das Boas 
Noites, 351, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Ciarencio 
e de Luzia de Sousa Cardoso Ciarencio. LARISSA FERREIRA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceiro, nascida em Subdistrito Cambuci, ensta Capital 
(CN:LV-A 073,FLS.266-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia doze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e oito (12/01/1988), residente e domiciliada Rua das Boas Noi-
tes, 351, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mario Ferreira da Silva 
e de Sonia Maria da Silva.

REGINALDO VILA NOVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Be-
zerros, Estado de Pernambuco, Bezerros, PE no dia vinte e cinco de outubro de mil 
novecentos e sessenta e oito (25/10/1968), residente e domiciliado Rua Artur Cadore, 
165, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vila Nova e de Abigail 
Vila Nova. SUANE DE SOUSA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora 
de telemarketing, nascida em Lauro de Freitas, Estado da Bahia, Lauro de Freitas, BA 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (29/12/1992), 
residente e domiciliada Rua Rosário Tudda, 271, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Elielson Dionisio dos Santos e de Mirian de Sousa Santos.

ARLINDO INÁCIO SÉGALA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido em Uru-
cânia, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/024.FLS.157 URUCÂNIA/MG), Urucânia, MG 
no dia primeiro de fevereiro de mil novecentos e setenta e dois (01/02/1972), residente e 
domiciliado Rua Pedro Leopoldo, 14, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Gabriel Arcanjo Ségala e de Maria Marta Ségala. MARIA APARECIDA GOMES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/073.FLS.103V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de julho de mil novecentos e sessenta e nove (24/07/1969), residente e domiciliada 
Rua Pedro Leopoldo, 14, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Iracy 
Gomes da Silva.

ANDRÉ RIBEIRO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/023.FLS.290-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dez de agosto de mil novecentos e setenta e 
sete (10/08/1977), residente e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 02, apar-
tamento 82, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Simões do 
Nascimento e de Eldir Ribeiro do Nascimento. WILIAN PEREIRA SAMPAIO, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de comércio exterior, nascido em Subdistrito Vila 
Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/029.FLS.180V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezessete de junho de mil novecentos e oitenta e três (17/06/1983), residente 
e domiciliado Rua Baltazar Nunes, 600, bloco 02, apartamento 82, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Galhote Sampaio e de Suely Pereira 
Galhote Sampaio.

MARCELO MOURICIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão projetista, nascido em 
Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia dezoito de abril de mil novecentos e 
oitenta e um (18/04/1981), residente e domiciliado Rua Rochedo, 61, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Cabral da Silva e de Maria Madalena da 
Silva. DIANA APARECIDA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão engenheira eletricis-
ta, nascida em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia quinze de outubro 
de mil novecentos e noventa (15/10/1990), residente e domiciliada Avenida João Varin, 
346, Vila Assis Brasil, Mauá, neste Estado, São Paulo, SP, fi lha de José Mauro Vieira 
e de Valdirene Maria da Silva Vieira. Cópia Enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das 
Pessoas Naturais de Mauá, neste Estado.

PAULO CORDEIRO COSTA, estado civil divorciado, profi ssão promotor lider, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia oito de abril de mil novecentos e setenta 
e seis (08/04/1976), residente e domiciliado Estrada Itaquera-Guaianazes, 1005, casa 
03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Cordei-
ro Costa e de Eurides Leite Costa. MARIA ANA LIGIA SILVA SANTOS, estado civil 
divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em Mairiporã, neste Estado, Mairiporã, SP 
no dia quatro de maio de mil novecentos e setenta e sete (04/05/1977), residente e 
domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 1005, casa 03, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Félise dos Santos e de Maria do Socorro 
Pereira da Silva.

EDUARDO SARAIVA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.071 MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e quatro (27/10/1984), residente 
e domiciliado Rua Virgínia de Miranda, 605, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Maria do Carmo Saraiva da Silva. REGINA CÉLIA DE CARVALHO, esta-
do civil solteira, profi ssão analista de crédito, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/084.
FLS.037V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos 
e oitenta e cinco (15/08/1985), residente e domiciliada Rua Virgínia de Miranda, 605, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ribamar de Carvalho e de 
Maria Valnilia Fernandes de Carvalho.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: FERNANDO RODRIGUES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão repositor, 
nascido em Itaipé - MG, no dia (11/04/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Rivando da Silva Júnior e de Maria Angela Rodrigues Ferreira. A preten-
dente: LUCIENE PASSOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida 
em Itaipé - MG, no dia (18/03/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Jesué Gomes dos Santos e de Valair Luiz de Passos Santos.

O pretendente: KAIKE MARIN DA SILVA, estado civi l solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, 
nascido nesta Capital, Cambuci - SP, no dia (07/03/1995), residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Bernardino da Silva e de Marisa Segura Marin da Silva. 
A pretendente: BRUNA RUBIO ANTUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (29/ 06/1996), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Jeff erson Antunes dos Santos e de Emili Rubio Paes.

O pretendente: CESAR DOS SANTOS GOMES ANDRÉ, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (31/03/1997), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo- SP, fi lho de Geraldo Magela André e de Filomena dos Santos 
Gomes. A pretendente: AMANDA RUBIO MACENA ANGELO, estado civil solteira, profi s-
são professora, nascida em Peruibe - SP (Registrada em Itariri - SP), no dia (17/07/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fábio Angelo e de Sonia 
Maria Rubio Macena Dias.

O pretendente: LEONARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (20/01/1983), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Alcantara Cordeiro dos Santos e de Maria José 
Elias dos Santos. A pretendente: SIMONE DIAS DOS SANTOS, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista de RH, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/11/1983), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wander Luiz Dias dos Santos e de 
Luiza Corrêa da Silva dos Santos.

O pretendente: DANIEL TAVARES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (07/02/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Tavares de Oliveira e de Val-
delice Tavares de Oliveira. A pretendente: LUCIANA APARECIDA FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão costureira, nascida em Osasco - SP (1º Subdistrito), no dia (10/12/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nataniel Ferreira e de 
Cristina Aparecida da Silva.

O pretendente: DJALMA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (06/09/1950), residente e domiciliado neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel dos Santos e de Sebastiana Soares dos Santos. 
A pretendente: IRACEMA MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
auxiliar de enfermagem, nascida em Caruaru - PE, no dia (17/09/1965), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Sebastião dos Santos e de 
Maria Leonor dos Santos.
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: GUILHERME SENA BERNARDES, estado civil solteiro, profi ssão metro-
viário, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 04/08/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Santos Bernardes e de Ana Maria do 
Socorro Sena Bernardes. A pretendente: LUMA CAVALCANTI FERNANDES, estado civil 
solteira, profi ssão jornalista, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (30/12/1992), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano Fernandes 
de Souza e de Ines Cavalcanti.

O pretendente: ANTONIO CARLOS LEITÃO, estado civil divorciado, profi ssão aposenta-
do, nascido nesta Capital, Saúde - SP, no dia 18/12/1962, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Leitão e de Idalina Augusta Rodrigues 
Leitão. A pretendente: IRENE BUENO NORGANG, estado civil divorciada, profi ssão 
bióloga, nascida em Embu-Guaçu - SP, no dia (05/06/1964), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dorival Norgang e de Adelina Bueno Norgang.

O pretendente: CARLOS CAVALCANTE TORQUATO JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 01/03/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Cavalcante 
Torquato e de Eliana Nadir dos Santos. A pretendente: HELEN MARIANE SANTOS 
PALHOTO, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Vila Mariana 
- SP, no dia (14/04/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Nuno Domingos Carbo Palhoto e de Elizete Nascimento Santos.

O pretendente: MARCELO FRANCISCO CRISTIANO DE ARRUDA, estado civil 
solteiro, profi ssão empresário, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 
27/12/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Pessoa de Arruda e de Ines Cristiano de Arruda. A pretendente: TAÍS HELENA 
LAURINDO RÍMOLI, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São 
Bernardo do Campo - SP (1º Subdistrito), no dia (14/08/1981), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Domingos Udde Rímoli e de Silvia Helena 
Moya Laurindo Rímoli.

O pretendente: ROBERTO BARRICELLI, estado civil solteiro, profi ssão jornalista, nas-
cido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 31/05/1987, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Nildo Barricelli e de Vera Lucia Lacerda 
Barricelli. A pretendente: SAMARA OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
jornalista, nascida em Fortaleza - CE (Registrada no Distrito Antônio Bezerra), no dia 
(23/05/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Isaias 
Lourenço Gomes e de Rubenilce Oliveira Gomes.

O pretendente: GREGORY WANDERLEY KIYOSHI KAGA, estado civil solteiro, profi s-
são empresário, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 10/12/1991, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Kiyoshi Kaga e 
de Sandra Regina Rodrigues Vanderlei Kaga. A pretendente: BIANCA FACETO DIAS, 
estado civil solteira, profi ssão técnica de saneamento, nascida nesta Capital, Ipiranga - 
SP, no dia (15/08/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Wilson Freire Dias e de Lusimeire Vieira Faceto.

O pretendente: ERICK DE JESUS BATISTA SOUSA PINHEIRO, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 23/05/1996, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Erivaldo de Jesus Pinheiro e de 
Cristiane Batista de Sousa Pinheiro. A pretendente: SARA CRISTINA DE MATOS GOMES, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no 
dia (24/07/1999), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Cesar Gomes e de Catia Regina Leal de Matos.

O pretendente: THIAGO GUTIERREZ MIADAIRA, estado civil solteiro, profi ssão fun-
cionário público, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia 06/07/1984, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Luiz Miadaira e de Maria 
Catalina Gutierrez Paez Miadaira. A pretendente: FABÍOLA ANALÚ ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Santo André - SP (1º Subdistrito), no dia 
(18/02/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Olivio 
Alves e de Zulene Mulato de Araujo.
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