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O futuro do dólar no Brasil

As variações do dólar 

comercial demonstram 

o quão pequeno é o 

mercado.

Qual o futuro do dó-
lar? Como economista 
atuante no mercado 

americano há mais de 30 anos 
posso afi rmar que esta é a 
pergunta que mais recebi ao 
longo deste tempo. 

Mais recentemente, devido 
aos fatos políticos inusitados 
relacionados ao STF bra-
sileiro e a possível ruptura 
da imparcialidade em temas 
relevantes para a sociedade, 
voltou a aumentar o número 
de brasileiros que nos procu-
ram para buscar informações 
sobre a confiabilidade no 
dólar.

Sempre registro algumas 
considerações com relação ao 
valor atual do dólar e o que 
pode variar. Primeiramente, 
vale destacar que o volume 
brasileiro de operações cam-
biais é muito pequeno, fi can-
do sujeitas às infl uências de 
fatores como a expectativas 
de venda das áreas de petró-
leo da Petrobras e do lança-
mento de um IPO de empresa 
em NY de pouco mais de $2 
bilhões mais recentemente.

As variações do dólar co-
mercial nestes dois eventos, 
bem demonstram o quão 
pequeno é o mercado e, em 
consequência, como ele pode 
ser afetado por pequenos 
fatores, que a nível interna-
cional, seriam periféricos. 
Em segundo lugar, há fatores 
reais a considerar: com a que-
da da taxa de juros no Brasil, 
há um forte movimento das 
empresas brasileiras, ou se-
diadas no Brasil, de trocarem 
seu endividamento externo, 
por interno, aproveitando os 
juros muito baixos o que não 
acontecia há décadas.

Por outro lado, nossos su-
perávits na balança comercial 
vêm diminuindo, o que coloca 
em risco nossas reservas que 
têm nele uma forte fonte de 
obtenção de recursos. Adicio-
nalmente, não está havendo 
entrada de recursos em forma 
de investimento, apesar da 
reforma da previdência, pois 
o investidor estrangeiro, não 
sente a segurança jurídica ne-
cessária no Brasil. O país caiu 

muitas posições no ranking 
de países confi áveis para se 
investir.

Fatores que os investidores 
externos podem estar con-
siderando são: o aparente 
enfraquecimento do combate 
à corrupção e a atuação do 
atual parlamento que segue, 
como sempre, mais voltado 
a interesses particulares do 
que públicos, permanecen-
do distante dos interesses 
da economia brasileira e da 
sociedade de modo geral.

Por último, apenas para 
simplifi car, com as taxas de 
juros atuais, não se torna 
atraente investir no Brasil em 
renda predeterminada de 6% 
ao ano, nas instituições fi nan-
ceiras, quando, nos EUA, há 
instituições de grande porte 
onde se pode conseguir 9% 
ao ano. É uma diferença bem 
considerável aos olhos dos 
investidores.

Esta foi a razão para a 
inteligente declaração do 
ministro Paulo Guedes sobre 
o câmbio brasileiro, tão mal 
interpretada pelos “experts”. 
Seguramente, quem analisa 
todos estes fatores acima, viu 
na declaração do ministro, 
uma forma clara de tentar 
atrair investimentos de longo 
prazo das empresas estran-
geiras, que possam instalar 
parques industriais no país. 

Que estas empresas sejam 
atraídas pela possibilidade 
de terem lucros mais signifi -
cativos na produção de pro-
dutos para serem vendidos 
no mercado externo. Isto 
ocorre, justamente, quando 
as fábricas americanas e 
de outras nacionalidades, 
instaladas na China, buscam 
novos locais para desenvolver 
sua produção, sabendo que 
esta “guerra” tem um senti-
do muito mais estratégico a 
longo prazo do que uma mera 
equação da balança comercial 
americana no curto prazo.

Assim, mesmo consideran-
do as incertezas do Brasil, não 
se deve esperar que ocorra 
uma baixa signifi cativa no 
valor do real frente ao dólar 
nos próximos meses.

(*) - Analista político e economista, 
formado em Economia e Direito com 

mais de 60 cursos de especialização, 
é presidente do Grupo Oxford, 

empresa de consultoria brasileira nos 
EUA (oxfordusa.com/).

Carlo Barbieri (*)
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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:
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Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ NATALÍCIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/12/1990, cozinheiro, natural de Limoeiro - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Francisco dos Santos Filho e de Edineide Maria de Santa-
na Santos; A pretendente: DANIELA PEREIRA RIOS, brasileira, solteira, nascida aos 
19/02/1993, auxiliar de cabeleireiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edna Pereira Rios.

O pretendente: EDER CHAVES DOS PASSOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/01/1983, auxiliar de eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Chaves dos Passos e de Luiza Inacio Chaves dos 
Passos; A pretendente: FABÍOLA ROSA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida 
aos 04/06/1994, esteticista, natural de Canarana - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gessivaldo de Souza Santos e de Vilma Rosa dos Santos.

O pretendente: JOÃO BALBINO DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, nascido aos 01/05/1948, 
metalurgico, natural de Tupã - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Balbino de Oliveira e de Maria Bereta; A pretendente: GERALDINA ALVES 
DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 27/09/1954, de serviços domésticos, natural 
de União dos Palmares - AL, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Ilda Alves da Silva.

O pretendente: BRUNO APARECIDO DOS SANTOS FERREIRA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 04/08/1995, jardineiro, natural de Orlândia - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Ferreira e de Fatima Aparecida dos Santos; 
A pretendente: THÁCILA BRITO VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 28/04/2001, 
do lar, natural de Itajibá - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Doalcei Oliveira Vieira e de Clelia da Silva Brito.

O pretendente: CARLOS THADEU COSTA MAGALHÃES, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 12/01/1991, vendedor, natural de Iracema - CE, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Salomão Paulino Magalhães e de Maria Lucia Costa 
Magalhães; A pretendente: VANINHA PINHEIRO CAMARGOS, brasileira, solteira, 
nascida aos 10/07/1987, de serviços domésticos, natural de Turmalina - MG, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Soares Camargos e de 
Paulina Pinheiro Camargos.

O pretendente: LUIS HENRIQUE SABATINE NUNES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/10/1995, empresário, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Ademir Aparecido Nunes e de Elisabete Sabatine Nunes; A pre-
tendente: STEFANY DE FREITAS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 09/04/1997, 
assistente de compras, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Batista dos Santos e de Tereza Paulino de Freitas Santos.

O pretendente: SÉRGIO SANTANA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 12/04/1990, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Quijingue - BA, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de José Cavalcante da Costa e de Aldina Maria de Santana; A 
pretendente: VALNEIDE DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 29/04/1984, 
cozinheira, natural de Itagi - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nelson Antônio dos Santos e de Elísia Maria dos Santos.

O pretendente: SILVÂNIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 03/08/1992, re-
positor, natural de Nova Cruz - RN, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José da Silva e de Maria Aparecida Mariano da Silva; A pretendente: GILMARA 
BEZERRA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 16/08/1994, do lar, natural de Nova 
Cruz - RN, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bezerra 
da Silva e de Josiana Antonio da Silva.

O pretendente: MAXSUEL DA SILVA AZEVEDO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
19/11/1995, peixeiro, natural de São Miguel dos Campos - AL, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Silva de Azevedo e de Claudinete Necí 
da Silva; A pretendente: SOLANGE NUNES DE SOUSA, brasileira, solteira, nascida 
aos 01/03/1984, vendedora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Correa de Sousa e de Odetina Nunes de Sousa.

O pretendente: CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/12/1989, administrador de empresas, natural de São Paulo - SP, residente e domicil-
iado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio José dos Santos e de Bebeli Maria 
Galhardo; A pretendente: JULIANA DE FATIMA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 13/09/1988, contadora, natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria de Fatima dos Santos.

O pretendente: ELIO NOVAIS DE SANTANA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
30/05/1957, encanador, natural de Japumirim - BA, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Erotildes Ribeiro de Santana e de Ana Maria de Novais; A pre-
tendente: CICERA JERONIMO DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 30/12/1976, 
do lar, natural de Mauriti - CE, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Jeronimo de Lima e de Severina Maria de Lima.

O pretendente: ADEMAR FERREIRA DE SOUSA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
15/07/1980, comerciante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Ferreira de Sousa e de Lidia Maria da Conceição; A 
pretendente: VANUSA DE MIRANDA SANTA ROSA, brasileira, solteira, nascida aos 
03/09/1983, do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Alves Santa Rosa e de Nazinha Neves de Miranda.

O pretendente: WILLIAM ALVES RAMOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 26/08/1983, 
técnico em engenharia clinica, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José dos Passos Pereira Ramos e de Joana Alves Ramos; 
A pretendente: ANDRÉIA GERALDO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
20/01/1986, agente de saúde, natural de Feira Grande - AL, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Ferreira dos Santos e de Geruza Maria da Conceição.

O pretendente: DANILO DA SILVA CYPRIANO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/12/1998, repositor, natural de Japeri - RJ, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Davi Borges Cypriano e de Palmira Cardoso da Silva Cypriano; A 
pretendente: BEATRIZ CRISTINA ALMEIDA DOS SANTOS, brasileira, solteira, na-
scida aos 14/03/1999, agente de atendimento, natural de São Roque - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alessandro Costa Bomfi m dos Santos 
e de Rosemeire Firmino de Almeida.

O pretendente: FELIPE NERY FILHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 19/12/1989, 
suchiman, natural de Patos - PB, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Felipe Nery Costa e de Jacylene Pereira Costa; A pretendente: ANA RAQUEL 
RODRIGUES LEITE, brasileira, solteira, nascida aos 26/05/1990, salgadeira, natural 
de Patos - PB, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo de 
Menezes Leite e de Maria Auxiliadora Rodrigues Leite.

O pretendente: PAULO SERGIO MACHADO JUNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
23/02/1997, Balconista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Sergio Machado e de Marlene Emmerich Machado; A pretendente: 
BARBARA SILVA ANDRADE MIGUEL, brasileira, solteira, nascida aos 07/05/1999, 
operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Camilo Claudio Miguel e de Daniela Aparecida Silva de Andrade.

O pretendente: LUÍS FERNANDO ESTEVÃO DA SILVA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
31/10/1988, consultor trainee, natural de Recife - PE, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Maria da Conceição Estevão da Silva; A pretendente: ANA PAULA 
SIQUEIRA GOMES, brasileira, solteira, nascida aos 28/12/1983, administrativo de técno-
logia da informação junior, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Severino Gomes e de Fatima Aparecida Marinho Siqueira Gomes.

O pretendente: MÁRIO CESAR RODRIGUES VIEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
11/10/1996, auxiliar mecânico, natural de Taubaté - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Cesar Lopes Vieira e de Noemi Ramos Rodrigues 
Vieira; A pretendente: NATASHA SANTOS OLIVEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
17/10/1997, estudante, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Bispo de Oliveira e de Cassia Maria dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MARCELO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/10/1965, eletricista, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de João Marcelo e de Maria Raimunda Marcelo; A pretendente: 
MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA, brasileira, solteira, nascida aos 08/12/1979, de 
serviços domésticos, natural de Lago Verde - MA, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel José Vieira e de Laura Rosa de Oliveira.

O pretendente: SIDNEI LEANDRO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
02/08/1977, farmacêutico, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Martins dos Santos e de Josenilda Ferreira dos 
Santos; A pretendente: DAIANE RIBEIRO DE LIMA, brasileira, solteira, nascida aos 
19/07/1987, maquiadora, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Silvia Ribeiro de Lima.

O pretendente: IDAEL DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 28/03/1977, 
comerciante, natural de Gandu - BA, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Gerson Firmino dos Santos e de Maria Lúcia dos Santos; A pretendente: 
ZAINE DA SILVA FEITOSA, brasileira, divorciada, nascida aos 03/05/1986, cabeleireira, 
natural de Santo Amaro - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Alves Feitosa e de Maria Luiza da Silva.

O pretendente: JORGE PAULO DOS ANJOS, brasileiro, divorciado, nascido aos 
03/09/1972, pedreiro, natural de Piritiba - BA, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Alcantara dos Anjos e de Angelina Silva dos Anjos; A preten-
dente: JOZIETE DE SOUZA BISPO, brasileira, divorciada, nascida aos 23/02/1982, 
auxiliar de serviços gerais, natural de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Almeida Bispo e de Elizete de Souza Bispo.

O pretendente: PAULO ROGÉRIO DOS ANJOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
25/12/1974, motoboy, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José do Carmo dos Anjos e de Maria da Conceição dos Anjos; 
A pretendente: LUCIANA DE PAULO, brasileira, divorciada, nascida aos 23/01/1974, 
do lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Carlos de Paulo e de Isaura Pedro Paulo.

O pretendente: EDICLEY SANTOS CERQUEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
07/11/1989, auxiliar de montagem, natural de Biritinga - BA, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lucilio Bispo de Cerqueira e de Edezia Soares Santos 
Cerqueira; A pretendente: THALITA DO NASCIMENTO GONÇALVES, brasileira, 
solteira, nascida aos 19/10/1989, engenheira civil, natural de Cambuí - MG, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mariano Francisco Gonçalves e de 
Ilsimara do Nascimento Gonçalves.

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: LEANDRO DA SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão con-
ferente, nascido em Paratinga, BA, no dia (21/05/1987), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilmar Rodrigues de Souza e de Eli Correia da Silva. A 
pretendente: ARIANE DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/12/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Mário Sérgio Batista de Souza e de Keli Cristina de Oliveira Souza.

O pretendente: HUGO LEVINO, estado civil solteiro, profi ssão analista de planejamento, 
nascido em Americana, SP, no dia (24/05/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Carlos Levino e de Meire Aparecida Bernardi Levino. A pretendente: 
VIVIANE MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão microempresaria, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (10/04/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Carlos Moreira dos Santos e de Elania Aparecida Moreira dos Santos.

O pretendente: JOÃO BATISTA FIRMO DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São João do Paraíso, MG, no dia (23/06/1969), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ireno Antonio de Sousa e de Joana 
Firmo da Rocha. A pretendente: VERA LUCIA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
diarista, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (21/04/1966), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Benedito da Silva e de Maria Lucia da Silva.

O pretendente: MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão 
estoquista, nascido em Serra do Ramalho, BA, no dia (21/02/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Vidal do Nascimento e de Neuza Rodrigues 
Oliveira. A pretendente: JAIRES NERY SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
atendente, nascida em Ipiau, BA, no dia (17/11/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jaime de Jesus Santos e de Iris Celia Nery dos Santos.

O pretendente: EDCARLOS DIAS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encanador, nascido 
em Piripá, BA, no dia (05/02/1983), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Deusdete Caires Lima e de Ana Novais Dias de Lima. A pretendente: LUZIA 
ROCHA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão lavradora, nascida em Caetité, BA, no 
dia (13/12/1991), residente e domiciliada em Piripá, BA, fi lha de Facília Rocha de Jesus.

O pretendente: JACKSON PEREIRA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (07/09/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Rufi no Pereira Rocha e de Ilda Pereira Rocha. A pretendente: 
ADRIANA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão agente comunitária de saúde, 
nascida em Palmeira dos Índios, AL, no dia (30/06/1981), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Cicero Vieira da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: JAILSON JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Osasco, SP, no dia (01/12/1994), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Manoel da Silva e de Maria Zeni da Silva. A pretendente: RUTHE 
ANA DA CONCEIÇÃO ANDRE, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em 
Osasco, SP, no dia (02/05/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Luis Andre e de Ana Maria da Conceição.

O pretendente: NILSON NÉLIO DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
professor de educação física, nascido em Boquira, BA, no dia (17/10/1992), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Genivaldo Bispo de Souza e de Neli 
Maria de Oliveira. A pretendente: LUANA GABRIELA DA CRUZ MELO, estado civil 
solteira, profi ssão analista fi nanceira, nascida nesta Capital, SP, no dia (01/02/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Santana de Melo e 
de Maria do Socorro da Cruz Melo.

O pretendente: ELIAS GOMES BALTAZAR, estado civil solteiro, profi ssão analista de siste-
mas, nascido nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (21/06/1982), residente e domiciliado 
em Guarulhos, SP, fi lho de João Gomes Baltazar e de Diná Ferreira dos Anjos Baltazar. A 
pretendente: MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Afrânio, PE, no dia (16/08/1976), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Manoel Rodrigues de Andrade e de Francisca Pereira de Brito Rodrigues.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

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

O pretendente: WALTER SEGALA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia 10/11/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Walter Segala e de Marlene 
Maria da Conceição Segala. A pretendente: ANDRESSA PIRES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (17/07/1990), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Abel da Silva e 
de Valdineia Agnelo Pires da Silva.

O pretendente: ISMAEL REIS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Suzano - SP, no dia 12/09/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manuel Lopes de Oliveira e de Luzia Reis de Oliveira. A pretendente: 
BRUNA TALIA MAGNO QUINTINO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Pinhão - PR, no dia (13/09/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jeff erson Reis Magno e de Mara dos Santos Quintino.

O pretendente: FELIPE PORTERO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão ge-
rente comercial, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 26/09/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Amorim de Oliveira 
e de Loreni Portero Amorim de Oliveira. A pretendente: MARINA DOVIGO DE SOUZA, 
estado civil solteira, profi ssão internacionalista, nascida em São Carlos - SP (Registrada 
no 1º Subdistrito), no dia (14/09/1990), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ailton Pedroso de Souza e de Claudia Izabel Dovigo de Souza.

O pretendente: PABLO ALLAN DE SOUZA FACIOLI, estado civil solteiro, profi ssão ana-
lista de sistemas, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 08/05/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ronaldo Pereira Facioli e de 
Claudia Renta de Souza Facioli. A pretendente: DÉBHORA FERNANDES DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida nesta Capital, Cambuci - SP, no 
dia (01/11/1992), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fabio 
Luis Carnaiba de Oliveira e de Eliane Fernandes de Oliveira.

 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: CARLOS GELMIRE ALVES RIBEIRO, profi ssão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Camocim - CE, data-nascimento: 02/08/1984, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Augusto Ribeiro e de Maria Estela Alves 
Felix Ribeiro. A pretendente: LIDIANE DE ARAÚJO VERAS, profi ssão: garçonete, es-
tado civil: solteira, naturalidade: Parnaíba - PI, data-nascimento: 19/12/1991, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Batista Veras e de Maria da Luz Pereira 
de Araújo. R$12,90

O pretendente: RAINER FELIPPE JOBSTRAIBIZER DA CUNHA, brasileiro, solteiro, 
nascido aos 29/11/1988, coordenador de atendimento, natural de Pederneiras - SP, res-
idente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Gama da Cunha 
e de Marli de Fatima Jobstraibizer da Cunha; A pretendente: ELUEIDE ALMEIDA DE 
AMORIM, brasileira, solteira, nascida aos 06/03/1986, auxiliar de atendimento, natural 
de Miguel Calmon - BA, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Domingos Félix de Amorim e de Irani Almeida de Amorim.

O pretendente: MATHEUS DOS SANTOS ALVES, brasileiro, solteiro, nascido aos 
30/07/1999, porteiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Adielson dos Santos Alves e de Maria da Gloria dos Santos Alves; 
A pretendente: JULIANA SILVA ARAUJO, brasileira, solteira, nascida aos 07/12/1998, 
analista de sac, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Benedito Araujo e de Vania Maria Silva.

O pretendente: EDSON ALVES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, nascido aos 
22/10/1979, pintor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Marcionila Alves dos Santos; A pretendente: VIVIANE ROSA BATISTA, 
brasileira, solteira, nascida aos 18/06/1977, auxiliar de limpeza, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rita Rosa de Oliveira.

Rovena Rosa/ABr

Transporte por aplicativo 
lança curso de combate 
ao assédio

A 99, empresa de trans-
porte urbano por aplicativo, 
lança a partir desta semana 
um pacote de cursos online e 
presencial de conscientização, 
com enfoque em tolerância 
e cidadania, para seus mo-
toristas cadastrados. Serão 
cinco módulos educacionais: 
assédio, racismo, diversidade 
sexual, respeito e boas práti-
cas de atendimento.

“A plataforma educacional vai 
promover mais segurança para 
os usuários, sejam eles passa-
geiros ou motoristas”, diz Stella 
Brant, diretora de Marketing da 
empresa. “Como empresa de 

tecnologia que conecta dife-
rentes pessoas, temos o papel 
social de promover diversidade 
e respeito dentro e fora do app”, 
acrescentou.

O projeto foi desenvolvido em 
parceria com a Younder, empre-
sa especializada em educação 
digital, com a consultoria Think 
Eva, que trabalha com proje-
tos relacionados a igualdade 
de gênero, e com Ana Bavon, 
consultora e conferencista 
em diversidade e inclusão. A 
empresa tem cerca de 600 mil 
motoristas cadastrados e 18 mi-
lhões de passageiros em mais de 
1,6 mil cidades no país (ABr).

A empresa tem cerca de 600 mil motoristas cadastrados em mais 

de 1,6 mil cidades no país. 
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