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Mercado de eventos vive o 
crescimento dos investimentos

Termômetro da 

economia, o setor de 

feiras de negócios 

viveu o otimismo e 

o crescimento dos 

investimentos em 2019.

Passado o período elei-
toral de 2018, sempre 
marcado por incer-

tezas, o primeiro semestre 
foi de boas expectativas em 
relação à economia, que con-
taminaram positivamente o 
ambiente das feiras. Essa 
resposta, tanto dos exposi-
tores, quanto dos visitantes, 
resultou em eventos extre-
mamente bem-sucedidos. 

A Agrishow, por exemplo, 
gerou volume de R$ 2,9 bi-
lhões em negócios, um cres-
cimento de 6,4% em relação 
ao ano anterior, enquanto a 
Plástico Brasil, contou com 
mais de 100 novos exposi-
tores e aumento de 20% na 
área de exposição. O avanço 
do PIB no segundo trimestre 
em 0,4%, acima do esperado 
pelo mercado, reforçou ainda 
a importância de observar as 
feiras de negócios para ma-
pear o mercado econômico. 

Neste resultado, a indús-
tria de transformação, que 
inclui setores como o de 
alimentos e bebidas, por 
exemplo teve alta de 2%. 
Crescimento que também 
foi observado nas feiras do 
segmento como Fispal Tec-
nologia e FiSA, por exemplo. 
Já a indústria da construção 
civil, que cresceu 1,9% no 
período, é um mercado cada 
vez mais explorado pelas 
feiras de negócios e que deve 
crescer ainda mais nos pró-
ximos anos por seu caráter 

promissor em mercados em 
expansão.

No segundo semestre, 
apesar de mais conservador 
em relação às expectativas, 
o mercado de eventos seguiu 
em alta e provou seu papel 
fundamental para geração de 
negócios e fortalecimento da 
economia. Pesquisa divulga-
da pela União Brasileira dos 
Promotores de Feiras, em 
parceria com a NewSense, 
demonstrou que o valor 
do impacto anual gerado 
em eventos de negócios no 
Estado de São Paulo supe-
rou os R$ 305 bilhões. Algo 
equivalente a 4,6% do PIB 
Nacional. 

O estudo também revelou 
que somente no estado de 
São Paulo foram investidos 
por expositores e visitantes 
quase R$ 16,6 bilhões com 
foco na geração de negócios. 
Mais importante do que isso, 
conforme o levantamento, 
a cada R$ 1 investido pelas 
empresas em eventos, R$ 
35 são gerados em retorno, 
o que comprova o papel 
fundamental da cadeia de 
eventos no fortalecimento 
da economia do País. 

Com atualizações positivas 
do mercado em relação a 
projeção do PIB para 2020, 
podemos esperar um próxi-
mo ano ainda mais repleto 
de conquistas para o mer-
cado de feiras de negócios. 
Gerando um novo ciclo de 
crescimento e desenvolvi-
mento para o País.

(*) - É presidente da Informa Markets.

Marco Basso (*)

A Câmara dos Deputados do 
Chile aprovou nesta quarta-fei-
ra (18) o projeto de lei que con-
voca um plebiscito em abril de 
2020 para a população decidir 
se quer uma nova Constituição. 
Em um tenso debate, que durou 
mais de oito horas, o projeto 
passou com 127 votos a favor, 
18 contra e cinco abstenções.

O texto ainda precisa ser 
aprovado no Senado. O pro-
cesso foi acordado entre 
governo e oposição em no-
vembro, com o objetivo de 
encerrar a crise política que 
paralisou o país nos últimos 
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A expansão da energia so-
lar no Brasil aumentou, 
por um lado, a demanda 

por sistemas fotovoltaicos e, 
por outro, a procura por parte 
de profi ssionais interessados 
em entrar para esse lucrativo 
setor, proporcionando uma 
união de fatores que tem 
impulsionado o mercado de 
franquias. 

Lançada no último dia 31 de 
agosto, a rede franqueada da 
distribuidora de painéis fotovol-
taicos Bluesun Solar do Brasil, 
empresa com sede em Limeira, 
já conta com 40 unidades aber-
tas e prevê atingir a marca de 
300 até o fi m de 2020. “Esse 
projeto tinha quase dois anos 
de estudo”, conta o diretor da 
Bluesun, Roberto Caurim. A 
companhia surgiu nos anos 1990 
e já instalou mais de mil sistemas 
fotovoltaicos em todo o país.

A rede de franquias, no entan-
to, possibilitou à distribuidora 
criar, em um curto espaço de 
tempo, uma presença perma-
nente em todas as regiões do 
Brasil. A maior parte das novas 
unidades, segundo Caurim, está 
no Sudeste. “E Minas Gerais é 
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Crescimento do mercado de 
energia solar impulsiona franquias

A companhia surgiu nos anos 1990 e já instalou mais de mil sistemas fotovoltaicos em todo o país

Projeto fotovoltaico da Bluesun Solar do Brasil.

campeão”, diz.
O projeto de franquias será 

um dos destaques da empresa 
na próxima edição da feira 
Ecoenergy, que acontece de 14 
a 16 de abril de 2020, em São 
Paulo, com organização da Cipa 
Fiera Milano, e apresentará as 
principais inovações no mer-
cado de fontes renováveis de 

energia. O modelo de negócios 
adotado pela Bluesun não prevê 
cobrança de royalties iniciais e 
fornece todo o suporte técnico 
para a abertura da franquia, 
algo que pode levar menos de 
uma semana, já que muitos 
preferem o home offi ce. 

“Já as lojas demoram em 
torno de um mês e meio para 

fi car prontas”, explica o dire-
tor. De acordo com Caurim, o 
objetivo é multiplicar o número 
de pessoas trabalhando com a 
Bluesun sem cobrar fortunas 
dos franqueados. “O próximo 
ano vai ser o melhor de todos”, 
prevê o executivo, que fala 
até em dobrar o faturamento 
(ANSA).

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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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Jornal Empresas & Negócios

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

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: ELISEU DE ARAUJO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
lavador, nascido em Osasco, SP (2º Subsdistrito), no dia 07/03/1996, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Juvenal Melo Rodrigues e de Sueli de 
Araujo Rodrigues. A pretendente: JENIFFER MAYARA MARTINS, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia 31/07/1990, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Solange Maria Martins.

O pretendente: ANTONIO RAIMUNDO LOPES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Jaburu, BA, no dia 16/03/1960, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Braulio Lopes da Silva e de Raimunda Lopes da Silva. A pretendente: 
ELIANA APARECIDA DE MORAIS, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, 
nascida nesta Capital, Santana, SP, no dia 14/01/1962, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, fi lha de Paulo Benedito Bueno de Morais e de Juraci Regina Rossi de Morais.

O pretendente: ALLAN SICSIC, estado civil solteiro, profi ssão relações públicas, nascido 
em Saint-Denis, Seine-SaintDenis, França, no dia 10/04/1986, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Hervè Sicsic e de Roxane Cristina Marinho da Costa. A 
pretendente: RENATA VIDAL DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão analista de mkt, 
nascida nesta Capital, Consolação, SP, no dia 06/11/1981, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Luiz Fernando de Souza e de Neuza Pereira Vidal de Souza.

O pretendente: LUIZ WAMBERTON DE OLIVEIRA FRANCO, estado civil divorciado, 
profi ssão marceneiro, nascido em Mossoró, RN, no dia 10/05/1980, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Nonato Franco e de Antonia Rumão de 
Oliveira Franco. A pretendente: RITA DE CÁSSIA FRANCA MARINHO, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida em Mossoró, RN 4º Ofício), no dia 21/11/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Maria Francisca Franca Marinho.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos 
exigidos pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: JOÃO MESSIAS DE SOUZA, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Varginha, MG, data-nascimento: 08/09/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Ongaro de Souza e de Maria 
Aparecida Bueno de Souza. A pretendente: CASSIA BATISTA DA SILVA, 
profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-
nascimento: 13/09/1966, residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Cicero da Silva e de Adelia Batista da Silva.

 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: GABRIEL LOPES, profi ssão: autonômo, estado civil: solteiro, natura-
lidade: Santo André, SP, data-nascimento: 11/01/1997, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ana Alice Lopes. A pretendente: KAREN KRÍCIA 
VIEIRA REIS, profi ssão: atendente de sac I, estado civil: solteira, naturalidade: 
Ipiaú, BA, data-nascimento: 22/08/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Joelson Santiago Reis e de Marla Kricia Santos Vieira.

O pretendente: WELLINGTON DE JESUS BENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido nesta Capital, Ipiranga, SP, no dia 20/04/1988, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Bento e de Gloria de 
Fatima Azarias Bento. A pretendente: THALITA ALMEIDA LUZ, estado civil solteira, pro-
fi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia 29/04/1994, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Adaimilton Luz e de Fatima 
Aparecida de Almeida Luz.

O pretendente: FIDEL ERNESTO DÍAZ ANDINO, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em La Tunas, Cuba, no dia 25/06/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Fidel Díaz Ascencion e de Nilda Francisca 
Andino Tamayo. A pretendente: TATIANA MARTA VERZA, estado civil solteira, profi ssão 
cozinheira, nascida em Dois Vizinhos, PR, no dia 01/02/1978, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Gotardo Agustinho Verza e de Lucia Helena 
Mezzomo Verza.

O pretendente: DARCI ALVES RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão contador, 
nascido em Iguape, SP, no dia 22/02/1957, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Alves Ribeiro e de Maria José Agostinho Ribeiro. A pretendente: 
ALAIDE MARIA DE JESUS, estado civil divorciada, profi ssão empresária, nascida em 
Vitória da Conquista, BA, no dia 22/11/1959, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Palo, SP, fi lha de Pompilio José dos Santos e de Anésia Maria de Jesus.

O pretendente: DAVID MINATO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão monta-
gem, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 17/04/1977, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de José de Andrade Neto e de Marilza Minato 
de Andrade. A pretendente: MÔNICA ROCHA DE FARIA, estado civil divorciada, 
profi ssão gargatia de qualidade, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia 25/07/1972, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Paulo José de Faria e 
de Clotilde Rocha de Faria.

O pretendente: HIAGOR INACIO PEREIRA DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Pombal, PB, no dia 12/10/1995, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Inacio de Sousa e de Tereza da Silva Pereira 
Sousa. A pretendente: ANNA ISABEL PIZANTE MILLAN, estado civil solteira, profi ssão 
garçonete, nascida nesta Capital, Santa Cecília, SP, no dia 23/03/1992, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Marcos del Nero Millan e de Maria 
Cristiana Pizante Millan.

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: GUILHERME APARECIDO DE SOUZA,  estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar mecânico, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (24/04/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Aparecido de Souza e de Marli 
Batista de Miranda Souza. A pretendente: CAROLINA PAIVA DA SILVA, estado civil sol-
teira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (01/03/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Marlene Paiva da Silva.

O pretendente: RONALDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pe-
dreiro, nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (21/02/1971), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Ferreira da Silva e de 
Ana Lopes da Silva. A pretendente: MARIA CRISTINA BARBOSA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (14/10/1971), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Cecilia Barbosa.

O pretendente: CAIQUE VICTOR COSTA MUNHOZ, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Guarulhos - SP (Registrado neste Subdistrito, Cangaíba), no dia 
(31/01/1996), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Caio 
Cesar Munhoz e de Perla Costa. A pretendente: JOSIANE CAMPOS ARAUJO, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Guaianases - 
SP, no dia (13/11/1996), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jailton da Silva Araujo e de Maria Sandra Campos de Oliveira Araujo.

O pretendente: CELSO RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
nesta Capital, Cangaíba  - SP, no dia (11/12/1970), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jordilino Rodrigues e de Maria Aparecida de Maria Rodrigues. 
A pretendente: JOSENÍ DANTAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nas-
cida em Barra de Santa Rosa - PB, no dia (30/08/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Joselina Dantas da Silva.

O pretendente: ABRAHÃO CLAUDIO BONIFACIO, estado civil divorciado, profi ssão 
caldeireiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia (04/07/1974), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bonifacio e de Vera Lucia Gonçalves 
Bonifacio. A pretendente: REGIANE DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
assistente de PCP, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/04/1975), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Fernando dos Santos e de 
Conceição Maria dos Santos.

O pretendente: LEONARDO ALEXANDRE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
estoquista, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia 11/01/1994, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Fernandes de França Filho e de 
Maria Ilzanira Alexandre. A pretendente: NATHALIA PARULA AGUIAR HORA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia 
19/04/1996, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de João Aguiar 
Hora e de Valmira Parula Hora.

O pretendente: ALEXANDRINO ESTEVAM RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
cozinheiro, nascido em Passa e Fica, RN, no dia 10/08/1989, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Valdemir Estevam Ribeiro e de Lindomar Roberto 
Ribeiro. A pretendente: ELANE MARTINS DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão aten-
dente, nascida em Nova Cruz, RN (Registrada em Passa e Fica, RN), no dia 04/11/1990, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Manoel Santana de Lima 
e de Maria Martins de Lima.

O pretendente: GUILHERME BARROS DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão paralegal, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia 26/03/1992, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo, SP, fi lho de Nivaldo Pacheco dos Santos 
e de Ana Maria Barros dos Santos. A pretendente: THAIS STAMBONI, estado civil 
solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Cerqueira Cesar, SP, no dia 
12/08/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Palo, SP, fi lha de Delcio 
Stamboni e de Sirlene da Silva.

O pretendente: LUIS CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão eletri-
cista, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia 30/01/1966, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Luiz Fidelis da Silva e de Luzinete Fidelis da 
Silva. A pretendente: ROSEMEIRE DA MATA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida nesta Capital, Penha de França, SP, no dia 22/09/1968, residente e 
domiciliada em São Palo, SP, filha de José Martinho Silva e de Margarida Ostaquio 
da Mata Silva.

O pretendente: VICTOR RODRIGUES RORATO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
informatica, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (25/06/1996), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Maury Dias Rorato e de Marilene de Oliveira 
Rorato. A pretendente: GABRIELLE CAMARA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/03/1998), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Lopes dos Santos e de Luzia Cabral Camara.

O pretendente: JOSÉ ALEXANDRE DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar 
de moinho, nascido em Bezerros - PE, no dia (08/09/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Tupiracy da Silva e de Valdenice Cle-
mente da Silva. A pretendente: MARIANA KETHLEN DE CARVALHO FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, no dia (07/05/1997), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jeosafa dos Santos Ferreira e de Luciana Jurema de Carvalho.

O pretendente: SIMÃO SIVI BUNGA, estado civil divorciado, profi ssão gestor de recurso 
humanos, nascido na Angola, no dia (25/05/1992), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Simão Bunga Primeiro e de Elizabeth Sivi. A pretendente: CARO-
LINA PEREIRA DA LUZ, estado civil solteira, profi ssão tradutora, nascida nesta Capital, 
Perus - SP, no dia (27/06/1988), residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, 
fi lha de Rubem Álvaro da Luz e de Maria Eluiza Pereira da Luz. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço, desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

O pretendente: LEANDRO APARECIDO DA SILVA FERREIRA, estado civil divorciado, 
profi ssão autônomo, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (06/01/1985), residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Milton dos Santos Ferreira e 
de Helena Maria da Silva Gonçalves. A pretendente: PALOMA ARAUJO DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no 
dia (27/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Benedito Fernandes dos Santos e de Silvina Missias de Araujo.

O pretendente: MARCO AURELIO FRAGOSO RENTAS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (24/12/1991), residente e domi-
ciliado nesta Capital, São Paulo - SP, fi lho de Robson Galeote Rentas e de Miriam de 
Lourdes Chiari Fragoso Rentas. A pretendente: LAÍS HELENA DE OLIVEIRA SIMONI, 
estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no 
dia (01/06/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Nelson Simoni e de Monica de Oliveira. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de 
Serviço, desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: LUAN ROBSON DOS REIS FREIRE, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de caixa, nascido em Suzano - SP, no dia (01/02/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Clelio Aguiar Freire e de Joanice Maria dos Reis 
Freire. A pretendente: JESSICA TEODORO DUARTE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (28/02/2001), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Duarte Filho e de Cristiane Teodoro.

Câmara do Chile aprova plebiscito para nova Constituição
meses. A realização de uma 
nova Constituição é um dos 
principais pedidos dos mani-
festantes que tomam as ruas 
chilenas desde outubro, já que 
a atual Carta Magna é herança 
da ditadura Pinochet.

Caso os cidadãos decidirem 
reescrever o documento, a 
Assembleia Constituinte será 
eleita em outubro de 2020, 
junto com as eleições regionais 
e municipais. O órgão funcio-
nará por nove meses, mas esse 
tempo poderá ser prorrogado 
por mais três em caso de ne-
cessidade (ANSA).

A nova Constituição é pedido dos manifestantes que 

tomaram as ruas chilenas. 
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