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“De que me adianta 
saber dividir um 
cordeiro em partes, se 
não souber dividi-lo 
com meu irmão?”.
Lucius Sêneca (4 a.C./65 d.C.) 
Escritor do Império Romano
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A alta dos gastos obri-
gatórios e impositi-
vos (determinados 

pelo Congresso) farão os 
investimentos federais 
somar R$ 22,4 bilhões 
em 2020. Com 94,5% das 
despesas carimbadas, o 
Orçamento Geral da União 
para 2020 destinará o me-
nor nível em 16 anos para 
essa rubrica, que abrange 
obras públicas e compra 
de equipamentos. A verba 
para investimentos só não 
é inferior à de 2004, quan-
do o Governo Central havia 
investido R$ 20,8 bilhões. 

Na comparação com 

Com pouco espaço, orçamento 
de 2020 terá menor 
investimento desde 2004

o PIB, os investimentos 
equivalerão a apenas 0,3% 
em 2020. Isso represen-
ta menos da metade do 
gasto realizado em 2019. 
O Tesouro estima que os 
investimentos encerrarão 
este ano em torno de R$ 
50 bilhões, entre 0,65% e 
0,7% do PIB. O valor para 
os investimentos pode subir 
com o fim da multa adicional 
de 10% do FGTS, que abriu 
um espaço de quase R$ 7 
bilhões no teto de gastos. 

A execução, no entanto, 
dependerá da entrada de 
receitas extras, como a da 
venda dos campos do pré-

-sal de Atapu e Sépia, que 
não atraíram o interesse da 
iniciativa privada no leilão 
da cessão onerosa em no-
vembro e serão leiloados 
novamente em 2020. Os 
R$ 22,4 bilhões reservados 
no Orçamento abrangem 
apenas os investimentos 
diretos dos ministérios, 
excluindo os R$ 121,5 bi-
lhões dos investimentos das 
estatais federais. 

Ao se somarem os dois 
valores, os investimentos 
autorizados no Orçamen-
to chegariam a R$ 143,9 
bilhões. Segundo a equipe 
econômica, a queda no 

investimento é reflexo do 
crescimento das despesas 
obrigatórias em ritmo maior 
que a inflação, o que com-
prime a verba disponível no 

Orçamento. Em setembro, o 
ministro da Economia, Pau-
lo Guedes, havia advertido 
de que somente a aprovação 
do pacto federativo poderá 

liberar espaço para gas-
tos discricionários (não 
obrigatórios), onde estão 
incluídos os investimentos 
(ABr).

Os investimentos equivalerão a apenas 0,3% do PIB em 2020. Isso representa menos 
da metade do gasto realizado em 2019.

O Réveillon é sempre 
época de definir objetivos 
para o ano que vem pela 
frente e, em 2020, os Países 
Baixos decidiram que não 
querem mais ser conheci-
dos pelo nome Holanda. 
O governo local removerá 
essa denominação de todos 
os seus materiais e peças 
de marketing, adotando 
apenas o nome oficial do 
país, em uma campanha de 
“reposicionamento” avaliada 
em 200 mil euros.

Holanda é o nome da 
região dos Países Baixos 
que abriga suas principais 
cidades, como Amsterdã, 
Roterdã e Haia, mas, dada 
sua importância social e eco-
nômica, acabou se tornando 
sinônimo da nação como um 
todo, inclusive internamente 

- o site oficial de turismo do 
país se chama holland.com.

Essa área engloba a Holan-
da do Norte e a Holanda do 
Sul, duas das 12 províncias 
que compõem o território 
nacional. O governo, no en-
tanto, pretende remodelar a 
ima gem internacional do país 
para levar turistas a locais me-
nos visitados e aliviar aqueles 
que sofrem com a superlota-
ção, como Amsterdã.

“É um pouco estranho pro-
mover apenas uma pequena 
parte dos Países Baixos no 
exterior”, disse um porta-voz 
do Ministério das Relações 
Exteriores. A campanha 
inclui um novo logotipo 
que substitui a tradicional 
tulipa pelas letras “NL”, de 
“Netherlands”, nome do país 
em inglês (ANSA).

Venda de tulipas em Giethoorn, nos Países Baixos.

O Brasil tem um novo mar-
co legal de franquias. Virou 
lei o projeto da Câmara que 
pretende modernizar os ne-
gócios e ainda cobrir áreas 
que a legislação anterior não 
mencionava. A nova regra 
deve entrar em vigor no final 
do mês de março. Nessa nova 
lei, o conceito de franquia 
empresarial vem mais deta-
lhado, incluindo nos contratos 
suporte e compartilhamento 
de métodos e sistemas de ge-
renciamento e operacionais. 

Também especifica que 
não há vínculo empregatí-
cio do franqueador com os 
funcionários do franqueado 
mesmo em período de trei-
namento, sobre o qual, aliás, 
a nova norma exige constar 
a duração, o conteúdo e 
os custos. Fica também 
previsto que empresas pri-
vadas, empresas estatais e 
entidades sem fins lucrativos 
podem ter franquias, inde-
pendentemente do setor em 
que desenvolvem atividades.

Um tema principal da lei é a 
circular de oferta de franquia 

— documento que especifica 
as condições de implemen-
tação do negócio. Ela deve 
ser fornecida pelo menos dez 
dias antes da assinatura do 
contrato ou pré-contrato de 
franquia sob pena de inviabi-
lizar o negócio. Além disso, 
a circular precisa indicar 
todos os serviços oferecidos 
pelo franqueador, não só de 
orientação “e outros”, com 
constava na antiga lei. Tam-
bém retira a previsão de taxa 
de caução, deixando apenas 
a taxa inicial de filiação, cha-
mada de taxa de franquia.

O novo marco de franquias 
diz expressamente que a 
circular de oferta de fran-
quia deve trazer as regras 
de concorrência territorial 
entre as unidades próprias e 
franqueadas — uma preocu-
pação que aumenta à medida 
que mais lojas são abertas 
nas mesmas localidades. A 
lei fala que a circular deve 
informar as regras de limi-
tação territorial da concor-
rência entre o franqueador e 
o franqueado (Ag.Senado).

Funcionários de cartórios 
em todo o Brasil poderão ter 
um documento de identidade 
representativo da categoria 
para notários, registradores 
e escreventes. É o que deter-
mina o projeto que seguirá os 
moldes do documento profis-
sional emitido para advogados, 
jornalistas e outras categorias 
profissionais. A matéria está 
pronta para votação na CCJ do 
Senado; se aprovada, seguirá 
para apreciação do Plenário.

O relator da matéria, sena-
dor Rodrigo Pacheco (DEM-
-MG), apresentou parecer fa-
vorável ao projeto original, de 
autoria do deputado Gonzaga 
Patriota (PSB-PE), já aprova-
do na Câmara sem alterações. 
Na sua opinião, a proposta é 
relevante quanto ao mérito, 
sendo a iniciativa do autor 
louvável, pois permitirá que 
os que exercem a atividade 
(notários e registradores) 
possam estar devidamente 
identificados, seguindo a mes-
ma sistemática adotada por 
outras entidades sindicais. 

Cidadania italiana 
O Consulado-Geral da Itália em 

SP convocou 32.248 pessoas para 
o reconhecimento de cidadania em 
2019, número que representa uma 
alta de 18% na comparação com o 
ano anterior. O Consulado encerrou 
2019 com 253.192 italianos residen-
tes cadastrado. Ainda enviou 12,2 
mil declarações de “não renúncia” 
às prefeituras italianas, para o reco-
nhecimento da cidadania de pessoas 
que residem no país europeu.

O Índice de Confiança 
Empresarial, medido pela 
Fundação Getulio Vargas 
(FGV), subiu 1,5 ponto em 
dezembro de 2019, para 97,1 
pontos. Este é o maior nível 
do índice desde janeiro, fe-
chando o ano com um saldo 
acumulado positivo em 1,2 
ponto, em uma escala de zero 
a 200 pontos. Os dados foram 
divulgados ontem (2).

O levantamento mede a 
confiança dos empresários 
de quatro setores: indús-
tria, serviços, comércio e 
construção. Segundo a co-
ordenadora das Sondagens 
da FGV/ IBRE, Viviane Seda 
Bittencourt, o ano de 2019 
terminou com um resultado 
positivo para a confiança 
empresarial. “A percepção 
dos empresários sobre a 
situação atual dos negócios 

Melhora em dezembro atingiu indústria, serviços, 
comércio e construção.

Em 2020 são comemora-
dos os 75 anos de criação da 
ONU, que enfrenta crescentes 
desafios para tratar do aque-
cimento global e de iniciativas 
armamentistas. A ONU foi fun-
dada em outubro de 1945 com 
o objetivo de livrar do flagelo 
da guerra as futuras gerações. 
Firmaram a Carta das Nações 
Unidas representantes de 50 
países, inclusive aliados que se 
saíram vitoriosos na 2ª Guerra 
Mundial.

Atualmente, o total de na-
ções membros chega a 193. O 
maior desafio da organização 
é o aquecimento global. Na 
conferência do clima COP-

25, realizada em dezembro na 
Espanha, a ONU conclamou 
os países participantes a esta-
belecer metas mais elevadas 
para a redução das emissões 
de gases do efeito estufa, 
mas o encontro terminou 
sem acordo.

O secretário-geral das Na-
ções Unidas, António Guter-
res, afirmou que as mudanças 
climáticas constituem uma 
crise da atualidade, não um 
problema para o futuro. Ele 
desafiou governos do mundo 
inteiro a ser “corajosos o 
suficiente” para enfrentar 
a questão do aquecimento 
global (NHK/ABr).

Tomaz Silva/ABr

ANSA

A
gê

nc
ia

 C
N

J

G
ov

.d
o 

Es
pí

rit
o 

Sa
nt

o/
D

iv
ul

ga
çã

o

Marcelo Camargo/ABr

Confiança empresarial sobe 
1,5 ponto e atinge maior nível do ano

O Índice de Expectativas 
se manteve relativamente 
estável ao recuar 0,1 ponto, 
para 100,1 pontos, permane-
cendo em nível considerado 
neutro (nem pessimista nem 
otimista).

Em dezembro, houve me-
lhora na confiança de todos 
os setores que compõem 
o Índice de Confiança Em-
presarial. A confiança da 
indústria subiu 3,2 pontos 
no mês e fechou o ano cres-
cendo, em média, 1,5 ponto 
no quarto trimestre em re-
lação ao trimestre anterior. 
A confiança da construção, 
que vem aumentando desde 
o final do segundo trimestre 
de 2019 (à exceção de se-
tembro), atingiu 92,3 pontos 
em dezembro, o maior nível 
desde junho de 2014 (92,9 
pontos) (ABr).

avançou para o maior pata-
mar desde 2014, mas ainda 
abaixo dos níveis conside-
rados “normais”. “Os sinais 
são favoráveis para o ano de 
2020, mas a continuidade da 
recuperação depende da re-
dução da incerteza, que ainda 

se mantém em nível elevado, 
para que as empresas voltem 
a investir”, afirmou. 

O índice que mede a per-
cepção dos empresários 
subiu 1,7 ponto, para 94,5 
pontos, o maior nível desde 
abril de 2014 (96,5 pontos). 

Países Baixos não querem 
ser chamados de Holanda

ONU completa 
75 anos com desafio 

do aquecimento global
Organização 
pede coragem 
aos países 
membros 
para 
enfrentar 
problema.

Nova Lei de Franquias 
deve valer em março

Projeto cria carteira 
de identidade para 

funcionários de cartórios

O texto prevê, ainda, que o 
documento será emitido tam-
bém para os profissionais não 
sindicalizados. “O documento 
de identidade a ser instituído 
deverá ser emitido pela Confe-
deração Nacional dos Notários 
e Registradores, com validade 
em todo o território nacional, 
como prova de identidade para 
qualquer efeito, podendo ser 
emitido pelos entes sindicais 
da estrutura da mencionada 
confederação”.

Ao justificar o projeto, Gon-
zaga Patriota observou que an-
tes da Constituição de 1988 os 
notários e registradores eram 
considerados serventuários da 
Justiça e tinham carteiras de 
identificação expedidas pelos 
tribunais de Justiça, o que não 
ocorre mais. Portanto, o pro-
jeto, busca restabelecer esse 
direito. “É importante que 
essa identidade seja expedida 
para que os que exercem a 
atividade sejam devidamente 
identificados”, defende o par-
lamentar (Ag.Senado).
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Como fazer o 
marketing da sua 
empresa em 2020

É de praxe, final de ano 
é o momento de fazer e 
refazer planos

Alguns fazem meta para 
emagrecer, outros para 
fazer aquela festa de 

casamento, muitos pensam 
em juntar dinheiro para aquela 
tão desejada viagem; e, claro, 
existem aqueles que querem 
tirar do papel o projeto para 
empreender. Como um grande 
número de desempregados - 13 
milhões, segundo o IBGE -, 
cresce também o número de 
pessoas que desejam ser donas 
do próprio negócio. 

São os chamados empreen-
dedores modernos, que encon-
traram na necessidade uma 
oportunidade de negócio. Sei 
que são muitas as dificuldades 
que surgem nessa hora - na 
verdade, em todas!  “O que 
eu tenho de fazer para minha 
marca ser destaque? Conheço 
o meu público-alvo? Quais são 
as necessidades dele? Quanto 
o cliente está disposto a pagar 
pelo meu serviço ou produto?”, 
são só algumas perguntas 
constantes. 

Não precisamos ver números 
e pesquisas para saber que 
o mercado digital é um dos 
que mais cresce no mundo. É 
também considerado o melhor 
ambiente de rentabilidade para 
o empreendedor moderno. 
Então, é preciso entender a im-
portância da tecnologia como 
aliada aos negócios. Sendo 
assim, o marketing digital deve 
fazer parte desde o processo 
criativo até a prática. 

Para tanto, apostar no de-
senvolvimento de sites é 
crucial. Ter uma página é uma 
exigência para quem quer ob-
ter destaque e a preferência 
na escolha dos clientes. É a 
ferramenta ideal para tornar a 
empresa acessível a qualquer 
pessoa que queira conhecê-la 
melhor, pois lá é o espaço que 
contém informações impor-
tantes, como segmento do 
negócio, produtos ou serviços 
oferecidos. 

Vou listar cinco etapas para 
um bom plano de marketing: 
 1) Objetivos - Nessa pri-

meira fase, você determi-
na suas metas: aumento 

de vendas, reconheci-
mento de marca; reco-
nhecimento de produtos 
e serviços; e/ou amplia-
ção da atuação online na 
internet. 

 2) Perfil do Público-
-Alvo - Para a definição 
da persona, você tem 
de considerar todas as 
características que seu 
cliente tem, como: de-
sejos, medos, hobbies, 
interesses, desafios, pre-
ocupações, relação fami-
liar, faixa salarial. Quanto 
mais você conhece seu 
público, mais fácil fica 
para oferecer uma solu-
ção. 

 3) SEO - A primeira coisa 
que qualquer pessoa faz 
quando tem desejo ou 
dúvida sobre um produto 
é pesquisar na internet. 
Para ser encontrado, uma 
boa técnica é o SEO — 
sigla para otimização de 
mecanismos de busca. 
São ferramentas e téc-
nicas para colocar o seu 
site entre os primeiros 
resultados do Google 
quando palavras-chave 
específicas são pesqui-
sadas. 

 4) Marketing de Conte-
údo - O marketing de 
conteúdo é uma forma 
eficiente de melhorar 
o seu SEO, mas ele vai 
muito além disso. Esse 
modelo de marketing tem 
o objetivo de produzir 
material como blog posts, 
e-books e artigos que 
sejam relevantes para a 
sua persona, eduquem e 
informem o público sobre 
assuntos relacionados ao 
que sua empresa oferece. 

 5) Redes Sociais - As redes 
sociais criaram uma nova 
dinâmica entre marcas e 
clientes, e sua persona 
vai querer se relacionar 
com a sua loja como se 
fizesse parte de sua rede 
de amigos. Portanto, não 
deixe perguntas sem res-
ponder e interaja o máxi-
mo possível sem parecer 
uma marca invasiva. 

(*) - É co-fundador e CEO da iugu, 
primeira plataforma online para 
automação financeira do Brasil.

Patrick Negri (*) 
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News@TI
Startups dividem experiências com futuros 
empreendedores

@Ter um negócio próprio ou uma startup talvez seja o sonho de 
muitos brasileiros que buscam o empreendedorismo, porém 

se manter no mercado e crescer pode não ser uma tarefa tão fácil. 
Mesmo com conhecimento do mercado e profissionalismo na área em 
que se busca investir, a grande maioria das startups acabam ficando 
pelo caminho. Há três anos, o Programa de Aceleração Visa investe e 
desenvolve o empreendedorismo e novas soluções para o mercado. As 
empresas recebem mentorias de executivos, têm a oportunidade de ir 
ao Vale do Silício revisar sua estratégia de negócio, fazer benchmark, 
além de validar se a solução criada por eles pode ser internacionalizada 
(www.visa.com.br).

Qintess chega ao mercado para unificar as 
operações do Grupo Cimcorp e Resource

@Fruto da integração do Grupo Cimcorp e da Resource, a Qintess 
nasce da obsessão de servir aos clientes criando valor real e 

compartilhando a visão de como a transformação digital pode criar 
um mundo melhor, mais sustentável, socialmente inclusivo e ético. 
Considerada a etapa mais avançada desde a união das duas empresas, 
a iniciativa tem como objetivo potencializar as ofertas já entregues 
por ambas ao mercado brasileiro e internacional, reforçando seu po-
sicionamento como uma empresa digital que, através do talento das 
pessoas e da tecnologia, pode entregar uma experiência excepcional 
a seus clientes. “A criação da nova marca faz parte de uma série de 
iniciativas estruturadas pelo Grupo, que ao longo dos últimos 8 anos, 
atuou por meio de aquisições de empresas como Getronics Brasil, 
Sopho e Damovo para diversificar seu portfólio de infraestrutura, 
conectividade, workspace e multicloud”, explica Nana Baffour, 
Presidente e CEO da Qintess. “A aquisição da Resource, em junho 
deste ano, coroou essa estratégia e trouxe para o nosso portfólio toda 
a competência de Apps, inovação e soluções de negócio. Agora, a 
Qintess nasce para levar essas ofertas de forma integrada, inteligente 
e inovadora ao mercado”, conclui (www.qintess.com).

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia

Tendências em Telecom para 2020
Calos Eduardo Sedeh (*)

E desde o dia 1º de maio de 1995, quando pela 
primeira uma conexão à internet aconteceu 
no Brasil, o mercado não parou de evoluir. 

Desde então, mundialmente, vimos nascer a in-
dústria "ponto com" e sua bolha estourar - entre 
1999 e 2000. Após isso, o setor inteiro foi encarado 
com ceticismo, até o começo dos anos 2010, onde a 
partir daí, a economia passou a ser profundamente 
transformada pelas empresas de tecnologia.

Várias indústrias foram impactadas, com 
destaque para mobilidade urbana, educação, 
viagens, serviços financeiros, entre outros se-
tores que, por meio de empresas de tecnologia, 
essencialmente, ligadas à infraestrutura de 
telecomunicações, vêm experimentando novos 
modelos de negócios, aproximando-se dos 
clientes e tornando as relações mais amigáveis. 
Ao mesmo tempo vemos que, paradoxalmente, 
a tecnologia vem mudando áreas de atendi-
mento e backoffice para as relações digitais, 
com algoritmos potentes que transformam har-
dwares em dispositivos capazes de entender, 
interpretar e propor decisões, como Machine 
Learning e Inteligência Artificial.

No que se refere ao acesso à internet, atu-
almente, na América Latina, existem perto de 
2 bilhões de dispositivos conectados, o que 
significa que 70% da população está "online". 
O tráfego de dados vem crescendo 21% ao ano 
desde 2017 e continuará na mesma taxa até 
2022. A velocidade média de acesso deve subir 
de 11.7 para 28.1 Mbps nesse intervalo. E tudo 
indica que o aumento da demanda por dados 

não esteja em um ciclo de acomodação.
A demanda por conteúdo de streaming e 

VOD (vídeo sob demanda) vem crescendo 
rápida e constantemente. Também crescem as 
aplicações de câmeras IP, realidade aumentada 
e virtual, games, agricultura de precisão, entre 
outras aplicações. Além disso, é importante 
projetar aos efeitos do 5G, ainda desconhecidos.

Mas, um aspecto será mais importante, no que 
se refere à velocidade de conexão. Reduzir a la-
tência. Isso, porque o que importa é o quão rápido 
se consegue proporcionar ao cliente o acesso ao 
conteúdo desejado, e não mais a quantidade de 
banda ofertada. A tendência é que as operadoras 
invistam cada vez mais em fornecer um serviço que 
proporcione ao seu cliente, um acesso de maior 
velocidade a conteúdos específicos, como clouds 

e ambientes privados (CDNs, Peering Points, 
Direct Peering). Latência será um atributo muito 
importante mais do que a largura de banda (erro-
neamente chamado de velocidade de conexão).

Além disso, as tecnologias disruptivas como 
o 5G, que deve ter seu Leilão de frequências 
(ou pelo menos uma definição do seu modelo) 
em 2020, demandarão investimentos para atu-
alização de rede e novas células de transmissão 
(Small Cells/ Micro Cells), movimentando o mer-
cado de infraestrutura de telecomunicações.

Outras tendências do mercado de Telecom são 
aplicações de alta complexidade que demandam 
de redes Carrier Grade e de altíssima disponibi-
lidade. Isso criará a necessidade ainda maior de 
investimentos em segurança das informações com 
Big Data, Analytics e IoT. Para tanto, as operadoras 
passarão a ter ofertas mais sofisticadas de produtos.

Em 2020, ofertar somente Voz e Dados deixará 
as empresas defasadas. Disponibilizar soluções 
para os clientes é uma demanda do mercado no 
próximo ano e, cada vez mais, as operadoras 
que não investirem para acompanhar essa ten-
dência, ficarão marginalizadas, não atingindo a 
escala necessária e sofrendo com a queda de 
margem constante.

O próximo ano reserva grandes avanços 
tecnológicos, que demandarão investimento 
e inovação no mercado de Telecom.

(*) É CEO da Megatelecom, empresa que 
oferece serviços personalizados na área de 

telecomunicações e Diretor Executivo da Telcomp 
(Associação Brasileira das Prestadoras de Serviços 

de Telecomunicações Competitivas).

A indústria de telecomunicações tem sido protagonista na transformação digital, que se encontra em 
andamento, pois sua infraestrutura é um caminho necessário para que a economia digital aconteça
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O ano novo chega com muitas 
novidades!

Sempre à frente em inovação e quali-
dade, o jornal Empresas & Negócios 

informa que está investindo numa nova 
plataforma de informação e concentrará 
sua distribuição a partir do nosso portal 
jornalempresasenegocios.com.br.

Com isso, seguindo a tendência aberta 
pelo Diário Oficial do Estado, deixará de 
circular em edição impressa a partir de 
1º de janeiro de 2020.

A edição diária, em formato standard, 
continuará disponível em PDF, com o 
melhor da economia, mercado corpora-

tivo, legislação, tecnologia da informação 
e vida moderna. Este formato vem com 
Certificação Digital, que dá valor legal à 
publicação – outra inovação do Empresas 
& Negócios já reconhecida pelo mercado.

Além de manter aderência com a legis-
lação das Sociedades Anônimas, o formato 
digital vai agilizar a divulgação da publi-
cidade legal, facilitando a transmissão, 
checking e comprovação. Novos serviços 
e funcionalidades vão garantir o destaque 
e conformidade com as normas legais.

Temos também novidades no nosso 
conteúdo, com um atraente e intuitiva 
visual e uma consistente atualização na 
linha editorial. Relevante e confiável, Em-

presas & Negócios será leitura obrigatória 
e diária de profissionais e empresários 
conectados.

Sempre mantendo a qualidade, trans-
parência e credibilidade reconhecidas em 
nossos 17 anos de atividade e mais de 4 
mil edições.

Esperamos sua visita ao nosso site. E 
vamos conversar sobre seus novos proje-
tos e necessidades, seja na comunicação 
legal ou no marketing digital.

Um 2020 com muita paz e prosperidade.

Lilian Mancuso
Diretora

Caros amigos de agências, clientes e anunciantes

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 (Oficial Interina)

O pretendente: IVAN APARECIDO DE AMORIM, estado civil solteiro, profissão supervisor 
de vendas, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/09/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Ivan Bernardino de Amorim e de Maria Izildinha de Amorim. 
A pretendente: CAROLINA MARIN LAURINO, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1988), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de Santo Laurino e de Leila Lopes Marin Laurino.

O pretendente: MARCELO DA CRUZ DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão aju-
dante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/04/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Marcelino Ferro dos Santos e de Fátima de Cassia da Cruz. 
A pretendente: MICHELE PAULINO DA SILVA, estado civil solteira, profissão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1989), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Arnaldo Pereira da Silva e de Amelia Maria Paulino.

O pretendente: DANIEL DA SILVA SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de 
almoxarifado, nascido em Santo André, SP, no dia (07/01/1991), residente e domiciliado 
em Santo André, SP, filho de José Francisco de Sousa Filho e de Célia Maria da Silva 
Sousa. A pretendente: ANA KAROLINA RIBEIRO, estado civil solteira, profissão estu-
dante, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/03/1999), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Tadeu Ribeiro e de Ana Paula Sobrinho Ribeiro.

O pretendente: RICARDO APARECIDO ALVES, estado civil solteiro, profissão enfestador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (29/10/1984), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Silvia Aparecida Alves. A pretendente: ANA PAULA LEME RO-
DRIGUES, estado civil solteira, profissão operadora de tele atendimento, nascida em 
Osasco, SP, no dia (10/09/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
filha de Antonio Rodrigues Neto e de Angela Leme Rodrigues.

O pretendente: THOMAS GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profissão taxista, nas-
cido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, filho de José Cicero Angelo da Silva e de Arleide Gomes da Silva. A pretendente: 
DALILA CARVALHO DE SÁ, estado civil solteira, profissão analista de departamento 
pessoal, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/01/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de José Araujo de Sá e de Ivonete da Silva Carvalho.

O pretendente: MARCELO BEZERRA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão 
instrutor, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/07/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Claudio Bezerra da Silva e de Edileuza Maria da Silva. A 
pretendente: TATIANA BATISTA GUIMARÃES, estado civil divorciada, profissão fisiote-
rapeuta, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1990), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, filha de Ilso Batista Guimarães e de Neide Gomes Guimarães.

O pretendente: MARLON CESAR DOS SANTOS GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profissão cortador, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/05/1993), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Daniel Gonçalves e de Sônia Regina Lima dos 
Santos. A pretendente: JOCIENE MACIEL LEITE DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Central, BA, no dia (28/04/1996), residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo, SP, filha de João Elio Maciel da Silva e de Ivonete Leite.

O pretendente: VALMIR OLIVEIRA PAIS, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1969), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Jesuino Pais e de Laudir Maria de Oliveira Pais. A pretendente: 
ILMA FRANCISCA CRUZ, estado civil divorciada, profissão ajudante geral, nascida em 
Laranjeiras, SE, no dia (12/03/1958), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Claudio Cruz e de Francisca dos Santos Cruz.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
O pretendente: LUIS FELIPE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão auxiliar 
de motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/07/1999), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Rosinalva dos Santos. A pretendente: LAURA 
CUNHA E CIRNE VASCONCELOS, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (27/10/2000), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, filha de Dorizar Alves de Vasconcelos e de Rosileia Cunha e Cirne de 
Vasconcelos.

O pretendente: AGNALDO DIAS DE SOUZA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
músico, nascido em Vitória, ES, no dia (03/02/1979), residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Agnaldo Dias de Souza e de Pascoalina Paoli de Souza. A 
pretendente: KELLY SILVA LIMA, estado civil solteira, profissão farmacêutica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (11/04/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, filha de Airton Sidnei Pereira Lima e de Esilene Almeida da Silva.

O pretendente: BRENO LUIZ BEZERRA MOREIRA, estado civil solteiro, profissão 
instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1998), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Abel Jeferson Moreira e de Jeanice Barbosa 
Bezerra Moreira. A pretendente: ISABELLE RODRIGUES POCAIA, estado civil sol-
teira, profissão escrituaria, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1998), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Gilmar Aparecido Pocaia e de Eliude 
Rodrigues da Silva.

O pretendente: LEONARDO RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/11/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, filho de Severino Ramos da Silva e de Maria das Graças da Silva. A 
pretendente: BARBARA SILVA DE MOURA, estado civil solteira, profissão vendedora, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (20/07/1982), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, filha de José Gomes de Moura e de Debora da Silva.

O pretendente: JULIO HENRIQUE CANUTO NEVES, estado civil solteiro, profissão 
instrutor de transito, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1993), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Demetrius Galloro das Neves e de Cristiane 
Canuto das Neves. A pretendente: JACKELINE LEAL DO VALLE, estado civil solteira, 
profissão auxiliar administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (27/12/1991), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de José Aparecido do Valle e de 
Albanisia Leal do Valle.

O pretendente: BRUNO DE CASTRO MARTINS, estado civil solteiro, profissão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/02/2001), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Alberto Martins e de Eliana de Castro Martins. A 
pretendente: HEMELLE AZEVEDO CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
do lar, nascida em São João dos Patos, MA, no dia (25/04/2001), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião Cardoso da Silva e de Maria Aparecida 
Azevedo da Silva.

O pretendente: JOSIAS SANTOS DE MEDEIROS, estado civil solteiro, profissão 
logistico, nascido em Suzano, SP, no dia (23/09/1997), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Francisco Leal de Medeiros e de Joselita Silva 
Santos de Medeiros. A pretendente: HELEN DOS SANTOS NEVES, estado civil sol-
teira, profissão contadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/11/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Marcos Bispo Neves e de Hosana 
Maria dos Santos Neves.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ SOARES DOS SANTOS MERCES, estado civil solteiro, 
profissão auxiliar de controle operacional, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/01/1995), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos dos Santos 
Merces e de Elba Maria Soares de Souza. A pretendente: ROSANE SANTOS DE AN-
DRADE SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (03/10/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Sebastião 
Ronaldo da Silva e de Denise Santos de Andrade Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
Jornal Empresas & Negócios
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Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, 
consulte sua agência de confiança, ou ligue para Tel: 3043-4171
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Livre, para que suas 93 lojas físicas distribuídas pelo Brasil aceitem a 
carteira digital como uma forma de pagamento. O pagamento por meio 
de carteira digital é uma tendência. Com bons smartphones tornando-se 
cada vez mais acessíveis para a população, muitos estão optando por 
deixar dinheiro e cartão em casa e levar somente seus telefones para 
realizar compras, sendo uma forma mais rápida e segura para efetuar 
pagamentos em diversos estabelecimentos. 

E - Rally Dakar
O fundador e presidente do Divino Fogão, Reinaldo Varela, ao lado do 
navegador Gustavo Gugelmin, estão confirmados para a edição 2020 do 
Rally Dakar. O evento esportivo será disputado pela primeira vez na Arábia 
Saudita, já que nos últimos 10 anos foi realizado em países da América 
do Sul. A prova será entre 5 e 17 de janeiro e terá no total 12 etapas, 
sendo todas elas em território árabe. A largada será feita em Jeddah 
e a chegada que premiará os grandes vencedores será em Qiddiyah. A 
dupla brasileira tem como objetivo subir ao pódio novamente. Entre os 
557 competidores, 53 países serão representados no Dakar 2020.   

F - Frango & Pizza
A rede Frango Assado acaba de inaugurar mais quatro corners da 
Pizza Hut em suas unidades de: Atibaia, Bragança Paulista, Aparecida 
e Diadema. Com estes novos espaços, a Frango Assado termina o ano 
com nove cornes da rede de pizza. As unidades de Caieiras, Louveira, 
Cajamar, Jacareí e Carvalho Pinto já vinham operando com a marca. 
Estas inaugurações são resultado da fusão entre o grupo International 
Meal Company (IMC), proprietário da marca Frango Assado, e a holding 
MultiQRS, detentora da rede Pizza Hut no Brasil. Em 2020, a expectativa 
é expandir o espaço da pizzaria para as 26 lojas. 

G - Pólo Aeroportuário   
Aparecida de Goiânia prepara-se para um novo ciclo de desenvolvimen-
to com a chegada do primeiro pólo aeroportuário do Centro-Oeste, o 
Antares Polo Aeronáutico. Desenvolvido com  um conceito urbanístico 
de Aerotrópolis, na qual o aeroporto gera um grande desenvolvimento 
em seu entorno, a prefeitura municipal assinou o decreto autorizando 

A - Imigração Alemã 
No começo do século XIX, começou o processo imigratório do povo ale-
mão para o Brasil. Grande parte dessa história de 195 anos está reunida 
no Instituto Martius-Staden, instituição cultural mantida pela Fundação 
Visconde de Porto Seguro. Fundado em 1938, o Instituto conta com mais 
de 200 mil documentos, fotos, livros, jornais e registros biográficos dis-
poníveis gratuitamente para consulta. Todo esse acervo faz do Instituto 
o maior espaço dedicado à imigração alemã e ao intercâmbio cultural 
entre Brasil e Alemanha. Parte dos documentos está informatizada e 
pode ser consultada no catálogo on-line ou por atendimento à distância 
pelo site (www.martiusstaden.org.br). 

B - Enfermeiros no Canadá
A cidade de Quebec, no Canadá, está recebendo novos imigrantes. A 
Talent Montréal está selecionando enfermeiros brasileiros formados, 
com no mínimo um ano de experiência na área e francês do nível inter-
mediário ao fluente, para fazer carreira na cidade. Hoje, por exemplo, a 
demanda está maior para as áreas de saúde infantil e para parteiras, mas 
no futuro isso pode mudar para gerontologia. Com o envelhecimento da 
população no Canadá, a previsão é de aumento cada vez maior nessas 
áreas. Inscrições no site (http://bit.ly/35x4XXK) 

C - Vagas Abertas
A Edenred, líder mundial em soluções transacionais para empresas, co-
merciantes, e empregados, está com vagas abertas para seus escritórios 
de São Paulo e Barueri. A demanda é por analista de business intelligence 
e analista de produtos, para atuação em Barueri. Já no escritório de São 
Paulo, a vaga aberta é para arquiteto de sistemas, que atuará na marca 
Ticket, pioneira no setor de benefícios de refeição e alimentação. Os 
profissionais devem ter formação superior completa e conhecimento 
da respectiva área de atuação. Os interessados devem se candidatar ao 
processo seletivo pelo site: (http://edenred.com.br/carreiras/). 

D - Carteira Digital 
A Cobasi fechou parceria com o Mercado Pago, fintech do grupo Mercado 

as obras. O lançamento está previsto para o primeiro semestre de 
2020. Terá pista para pouso e decolagem de 1,8 mil metros, embarque 
e desembarque, posto para abastecimento, taxiway, estacionamento 
para visitantes e área destinada para  helicentro e hotel. Saiba mais em 
(https://www.youtube.com/watch?v=TWZG_9wGnd8).

H - Mercado de Ações
A B3 anunciou um novo modelo de tarifação do mercado de ações. 
Um dos principais impactos se concentrará no pequeno investidor de 
varejo. Com as mudanças, a taxa mensal de manutenção de conta, que 
hoje chega a cerca de R$110 ao ano, será zerada permitindo que as 
corretoras ampliem a base de clientes pessoa física. A tarifa cobrada na 
negociação de ações na B3 também cai cerca de 10% para as pessoas 
físicas em geral. Clientes que tiverem até R$20 mil de saldo em custódia 
numa mesma corretora serão isentos das demais taxas de manutenção 
de conta, como as cobranças sobre o pagamento de proventos e valor 
em custódia. Saiba mais em: (www.b3.com.br).

I - Movimentação de Cargas
O Porto de Santos registrou, de janeiro a novembro de 2019, um novo 
recorde na movimentação de cargas, chegando a 123,8 milhões de to-
neladas. O resultado supera em 1,2% o número estabelecido no mesmo 
período do ano passado, quando foi marcado o recorde anterior, de 
122,31 milhões. Os números de novembro mantêm recorde para o ano, 
já estabelecido em outubro, revertendo queda verificada nos meses 
anteriores, e aponta resultado final para 2019 em linha com o recorde 
registrado em 2018 (133,1 milhões). Os embarques tiveram aumento 
de 0,6% e os desembarques, de 2,7%. O levantamento foi feito pela 
gerência de estatísticas da Santos Port Authority. Mais informações: 
(www.portodesantos.com.br).

J - Embalagens para Alimentos
A Huhtamaki, empresa global especialista na fabricação de embalagens 
para alimentos e bebidas, anuncia a aquisição de sua joint venture 
Laminor S.A. Fundada em 2002, entre a Huhtamaki e a Bemis (50/50), 
é especializada na produção de laminados plásticos de alta qualidade, 
desenvolvidos para produtos de higiene oral como cremes dentais, 
cosméticos e outras aplicações. Em 2018, a Laminor S.A contou com 
vendas líquidas superiores a R$ 100 milhões e, atualmente, emprega 
130 pessoas. A aquisição permite que a Huhtamaki expanda seu negó-
cio de laminados para tubos e passe a ter 320 funcionários no Brasil. 
Informações: (www.huhtamaki.com).

Em 2020 o manifesto 
dos orgânicos 

ganhará adeptos

Na virada de mais um 
ano, e encerramento 
de uma década, é 
inevitável questionar 
o futuro da nossa 
atividade

Para fazer previsões, o 
melhor ponto de partida 
é avaliar os resultados 

que já alcançamos até aqui. 
E para o setor de orgânicos, 
eles não foram poucos. 2019 
ficou marcado como o ano dos 
Orgânicos em Movimento. Um 
ano em que o produto orgânico 
esteve em destaque, ganhando 
vida própria e aprendendo 
a se movimentar quase que 
por conta própria. Para vários 
setores da nossa economia, o 
cenário não foi positivo – para 
muitos chegou a inspirar pre-
ocupação. 

Apesar disso, os orgânicos 
comemoraram diversos indica-
dores expressivos. A principal 
feira do setor de orgânicos, 
a BioBrazil, cresceu 33% em 
número de expositores. Ao 
mesmo tempo, tivemos muitos 
brasileiros visitando as princi-
pais feiras internacionais do 
setor – mais do que em outros 
anos – na busca por ideias e 
conceitos com potencial para 
ser trabalhados por aqui. En-
quanto isso, na mídia, nunca se 
falou tanto sobre os orgânicos.

No Brasil de 2019, rompe-
mos a barreira das vinte mil 
unidades produtivas e o va-
rejo entendeu a importância 
do orgânico no portfólio dos 
saudáveis. Tanto é que na Or-
ganis nunca recebemos tanta 
demanda por informações – de 
empresas buscando se asso-
ciar, entidades nos convidando 
para proferir palestras e veí-
culos solicitando entrevistas 
e dados de mercado.

Em nossa avaliação, 2019 
terminará para os orgânicos 
com um crescimento entre 
10 e 15% – numa estimativa 
conservadora. Esse percentual 
poderia ser bem maior, talvez o 
dobro, se as condições econô-
micas tivessem sido favoráveis 
e se o consumidor já houvesse 
consolidado seu entendimen-
to sobre o que é um produto 
orgânico. De qualquer modo, 
o setor deverá alcançar a cifra 
de 4,5 bilhões de reais até o 
final do ano.

Agora que já examinamos a 

forte correnteza que corre pelo 
rio caudaloso dos orgânicos, 
vamos arriscar alguns palpites 
para 2020. Podemos enxergar 
algumas tendências positivas. 
Nossa avaliação é a de que o 
mercado brasileiro de orgâni-
cos deverá crescer no mínimo 
10%. Um número conservador, 
é verdade, mas muito factível.

Podemos inferir que no 
próximo ano aumentará a de-
manda por produtos orgânicos 
plant based. Outra aposta é a 
de que os responsáveis pela 
merenda escolar também se 
voltarão para os produtos 
orgânicos, o que estimulará o 
crescimento do setor. A oferta 
de frutas orgânicas e de pro-
dutos orgânicos oriundos da 
cadeia animal, como frango, 
leite e derivados, continuará 
crescendo.

A tendência é que os orgâ-
nicos ocupem mais espaço nas 
feiras que não são voltadas 
exclusivamente para o setor. 
Ganharemos visibilidade em 
eventos como a APAS Show, 
FiSA e Fispal. Será muito 
positivo ver os orgânicos se 
movimentando com desenvol-
tura em ambientes que ainda 
não foram completamente 
desbravados.

Outra tendência é a de ver 
a produção orgânica ganhan-
do relevância cada vez maior 
como parte da solução das 
questões ambientais. 

O setor deverá atrair mais ini-
ciativas, tanto públicas como 
privadas, que intensificarão 
as ações de fomento. Com 
certeza, veremos mais ofertas 
online, orgânicos nos clubes de 
compras, CSA e restaurantes. 
Novas marcas surgirão e tere-
mos menos plástico embalando 
os produtos orgânicos. A expe-
riência bem-sucedida de ver 
os orgânicos em movimento 
nos anima a manter o otimis-
mo para 2020, que tende a se 
firmar como um ano de siste-
matização de informações da 
cadeia produtiva, da semente 
ao cliente. 

Nós, da Organis, apostamos 
que os produtores, os varejis-
tas, os processadores e tam-
bém os consumidores estarão 
cada vez mais abertos para 
entender e apoiar nosso ma-
nifesto por um Brasil cada vez 
mais orgânico e sustentável.

 
(*) - É Diretor Executivo da Organis 

(cobi@organis.org.br).

Clauber Cobi Cruz (*)

A Interpol emitiu ontem (2) 
um mandado de prisão contra 
o executivo brasileiro Carlos 
Ghosn, que fugiu do Japão, 
onde é acusado de fraude fis-
cal, para o Líbano nos últimos 
dias de 2019.

Segundo a agência estatal 
libanesa NNA, o ministro da 
Justiça Albert Serhan confir-
mou o recebimento do pedido 
de captura. O mandado, no en-
tanto, precisa de autorização 
judicial para ser executado. 

Ex-presidente da aliança 
Renault-Nissan-Mitsubishi, 
Ghosn também tem cidada-
nia libanesa e francesa. Ele 
é acusado no Japão de ter 
subnotificado rendimentos e 
de ter desviado recursos da 
Nissan para fins pessoais, mas 
afirma ser alvo de um “complô” 
por parte de outros dirigentes 
da montadora.

Em função do escânda-
lo, Ghosn foi demitido da 
presidência da Nissan e da 

Painel em solidariedade a Carlos Ghosn em Beirute, em 
novembro de 2018.

Greve na França chega 
ao 29º dia e bate 
recorde

A greve de trabalhadores do setor 
ferroviário contra a reforma da previ-
dência entrou ontem (2) em seu 29º 
dia, e se tornou a paralisação mais 
longa do setor na história da França. 
O recorde anterior na Sociedade 
Nacional das Ferrovias, empresa 
responsável pelo transporte sobre 
trilhos no país, era da greve de 28 
dias entre 1986 e 1987. Na ocasião, 
os ferroviários protestavam por 
melhores salários e condições de 
trabalho.

Atualmente, apenas metade dos 
trens de alta velocidade e regionais 
e 25% dos interurbanos estão em 
circulação na França. A situação pode 
ficar mais tensa a partir da semana que 
vem, com a volta das manifestações 
de rua. Em seu discurso de fim de 
ano, o presidente Macron confirmou 
a determinação de aprovar a reforma 
previdenciária, e uma nova negocia-
ção entre governo e sindicatos está 
marcada para 7 de janeiro.

Os grevistas exigem a retirada 
do projeto, que aumenta a idade 
mínima de aposentadoria de 62 
para 64 anos e universaliza o siste-
ma previdenciário, que hoje conta 
com 42 regimes diferentes. Alguns 
deles, especialmente de servidores 
públicos, permitem a aposentadoria 
antes dos 62 anos (ANSA).

Economistas projetam leve alta 
do PIB deste ano

As estimativas de economistas e instituições 
financeiras consultadas pelo Banco Central 
(BC) para o PIB deste ano subiu mais uma vez, 
segundo o boletim Focus. A projeção de cresci-
mento para 2019 é de 1,17%, acima dos 1,16% 

previstos na semana passada. Para o próximo 
ano, a projeção subiu de 2,28% para 2,30%. 

Em relação à inflação, a estimativa para o 
IPCA deste ano subiu pela oitava vez seguida, 
de 3,98% para 4,04% em 2019. Para 2020, a 
estimativa de inflação subiu levemente, para 
3,61%, depois de ficar por oito semanas em 
3,60%. A previsão para os anos seguintes não 

teve alterações, mantendo-se em 3,75% para 
2021, e 3,50% para 2022. 

As projeções para 2019 e 2020 estão abaixo 
do centro da meta de inflação que deve ser 
perseguida pelo BC que é 4,25% em 2019, 4% 
em 2020. A projeção para a cotação do dólar 
ficou estável em R$ 4,10 no fim de 2019, e caiu 
para R$ 4,10 no encerramento de 2020 (ABr).

Os bancos não poderão 
cobrar taxas superiores 
a 8% ao mês, o equiva-

lente a 151,8% ao ano. Essa  
limitação foi decidida pelo 
Conselho Monetário Nacional 
(CMN) no fim de novembro. 
Os juros do cheque especial 
encerraram novembro em 
12,4% ao mês, o que equivale 
a 306,6% ao ano.

Ao divulgar a medida, o 
Banco Central (BC) explicou 
que o teto de juros pretende 
tornar o cheque especial mais 
eficiente e menos prejudicial 
para a população mais pobre. 
Para a autoridade monetá-
ria, as mudanças no cheque 
especial corrigirão falhas de 
mercado nessa modalidade de 
crédito. A regulamentação de 
linhas emergenciais de crédito 
existe tanto em economias 
avançadas como em outros 
países emergentes. 

Segundo a autoridade mo-
netária, o sistema antigo do 
cheque especial, com taxas 
livres, não favorecia a com-
petição entre os bancos. Isso 

BB insentará clientes de tarifa sobre cheque especial em 2020.
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Cheque especial: limite de 
juros começa na segunda-feira

Modalidade de crédito com taxas que quadruplicam uma dívida em 12 meses, o cheque especial terá 
juros limitados a partir da próxima segunda-feira (6)

porque a modalidade é pouco 
sensível aos juros, sem mudar 
o comportamento dos clientes 
mesmo quando as taxas cobra-

das sobem. O CMN autorizou 
as instituições financeiras a 
cobrar tarifa de quem tem 
limite do cheque especial 

maior que  R$ 500 por mês. O 
Banco do Brasil anunciou que 
dispensará os clientes da tarifa 
em 2020 (ABr).

Interpol emite mandado de 
prisão contra Carlos Ghosn

Mitsubishi e renunciou ao 
comando da Renault. Ainda 
não se sabe como o executivo 
conseguiu chegar ao Líbano, 
mas especula-se que ele tenha 
fugido de Tóquio escondido em 
uma mala para instrumentos 
musicais e voado para Beirute 

com uma conexão na Turquia.
Ancara lançou uma investi-

gação para apurar a suposta 
passagem de Ghosn por solo 
turco, e a polícia japonesa fez 
nesta quinta uma operação de 
busca na casa do brasileiro em 
Tóquio (ANSA).
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Construindo 
uma nova nação

Ilustremos uma reflexão 
com três historinhas, 
a primeira muito 
conhecida

– Condenado à morte 
por corromper a 
juventude, Sócra-

tes, o filósofo, recusou a oferta 
para fugir de Atenas sob o argu-
mento de que seu compromisso 
com a polis não lhe permitia 
transgredir as regras. Os gregos 
cultivavam o respeito à lei.

– Lúcio Júnio Bruto, fundador 
da República Romana, libertou 
seu povo da tirania de Tarquínio, 
derrubando a monarquia. Mais 
tarde, executou os próprios 
filhos por conspirarem contra 
o novo regime. Pregava o poeta 
Horácio: “Doce e digno é morrer 
pela Pátria”.

– Outro romano, rico e matrei-
ro, conta Maquiavel no Livro III 
sobre os discursos de Tito Lívio, 
deu comida aos pobres por oca-
sião de uma epidemia de fome e, 
por esse ato, foi executado por 
seus concidadãos. O argumento: 
pretendia tornar-se um tirano. 
Os romanos prezavam mais a 
liberdade do que o bem-estar 
social.

Desses relatos, emerge a per-
gunta: qual dos três personagens 
se sairia melhor caso o enredo 
ocorresse dentro do cenário da 
política contemporânea? Sem 
dúvida, o terceiro. Com uma 
diferença: o matreiro político 
não seria executado por ali-
mentar a plebe, mas glorificado, 
mesmo escondendo por trás da 
distribuição de alimentos seu 
projeto de poder. Essa é a hipó-
tese mais provável, pelo menos 
em nossas plagas de tradição 
patrimonialista.

A moldura oferece uma leitura 
de dois mundos. O primeiro é 
regrado por princípios e valores, 
dentre os quais se destacam 
o compromisso com o bem 
comum, a obediência às leis, a 
defesa da moral e da ética. Esse 
escopo combina com a paradisí-
aca ilha da Utopia, que o inglês 
Thomas Morus descreveu: “uma 
terra de paz e tranquilidade 
onde os habitantes não têm pro-
priedade individual e absoluta”.

Esse Estado perfeito espelha a 
cidade divina em contraposição 
à cidade terrestre, esta afinada 
ao universo de Maquiavel, onde 
“os fins justificam os meios”. O 
florentino prega a noção de que 
o povo é dotado de razão, sendo 
capaz de decidir o seu destino. 
Sonha com a liberdade e, para 
conquistá-la, o príncipe deve 
usar os meios necessários. A 
lógica maquiavélica é: ideologias 
e valores morais devem ceder 
lugar aos instrumentos que po-
dem garantir a hegemonia. Ou, 
na expressão de Weber, a ética 

da ação deve prevalecer sobre 
a ética da consciência.

O desenho ajuda a entender 
a quadra político-institucional 
que vivemos. Protagonistas da 
política, governantes, represen-
tantes e até juízes, lutam para 
fazer valer suas demandas. O 
resultado aparece na multiplica-
ção de mazelas e velhos padrões 
da política. Afinal, o que se faz 
necessário para que o Brasil, em 
2020, comece a fortalecer seu 
conceito de Nação? Tentemos 
responder. 

O primeiro aspecto é: de-
mocratizar nossa democracia. 
Ou seja, dar vazão ao esforço 
para expandir a participação 
do povo no processo decisório, 
visando a aumentar a inclusão 
social, melhorar as condições 
do trabalho, proteger o meio 
ambiente, os direitos humanos 
e qualificar os serviços públicos, 
a partir das áreas da educação, 
saúde e segurança. 

Urge incrementar nossa de-
mocracia participativa, con-
vocando a sociedade para 
formação de um projeto nacio-
nal,  evitando multiplicação de  
programas com foco em conve-
niências eleitoreiras. O Brasil 
clama por planos essenciais, 
integradores de necessidades 
sociais, culturais, geográficas e 
econômicas. No lugar de tijolos, 
paredes inteiriças.

E mais: a relação entre os 
Poderes há de ocorrer sob a 
égide da harmonia, respeito e 
autonomia, evitando tensões. 
Significa consolidar as funções 
do Parlamento, do Judiciário e 
do Executivo, dentro da nor-
ma constitucional, fazendo-os 
respeitar os espaços de cada 
um. Impõe-se valorizar a meri-
tocracia e atenuar a carga das 
indicações assentadas na vida 
partidária. Significa selecionar 
perfis adequados para as estru-
turas governativas. 

Aristóteles dá uma pista: 
“Quando diversos tocadores 
de flauta possuem mérito igual, 
não é aos mais nobres que as 
melhores flautas devem ser 
dadas, pois eles não as farão 
soar melhor; ao mais hábil é 
que deve ser dado o melhor 
instrumento”. Isso é mérito. 
É claro que demandas partidá-
rias devem ser contempladas, 
mas com critério, respeitando-
-se o principio: partidos que 
ganham devem participar da 
administração .

Por último, a lembrança de 
que uma grande democracia 
repousa sobre uma base de 
direitos e deveres, de ordem e 
harmonia, de ética e moral.

 
(*) - Jornalista, é professor 

titular da USP, consultor 
político e de comunicação 

Twitter@gaudtorquato. Acesse o blog 
(www.observatoriopolitico.org).

Gaudêncio Torquato (*)

Ministro Eduardo Ramos: a reforma tributária, além de mexer 
com as pessosas, vai mexer com os estados.

O Plenário do Senado deve 
votar nos primeiros meses de 
2020 o pacote de propostas 
apresentado pelo governo Jair 
Bolsonaro com o objetivo de 
cortar gastos públicos, garan-
tir equilíbrio fiscal e retomar 
o crescimento econômico do 
país. O chamado Plano Mais 
Brasil é constituído de três 
propostas que foram apresen-
tadas pelo líder do governo 
no Senado, senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), 
com apoio de dezenas de outros 
senadores.

A presidente da CCJ, senadora 
Simone Tebet (MDB-MS), disse 
que a proposta dos Fundos deve 
ser a primeira a sair da Comissão, 
podendo ir a Plenário até o final 
de fevereiro. Em março, será a 
vez de a PEC Emergencial ir ao 
Plenário, ficando a PEC do Pacto 
Federativo para logo depois. “As 
três estão bem encaminhadas”, 
Em fevereiro daremos segui-
mento à PEC dos Fundos e à 
PEC  disse Simone.

O líder do governo no Sena-
do trabalha com as mesmas 
datas. “Trabalho na convicção 

Em dezembro, o Con-
gresso aprovou o Orça-
mento para 2020 com a 

previsão de R$ 2 bilhões para 
o Fundo Eleitoral. O texto 
seguiu, então, para análise do 
presidente da República. “O 
veto ou a sanção é uma obedi-
ência à lei. Se não respeitar a 
lei, estou em curso de crime de 
responsabilidade. O que posso 
dizer é isso. A conclusão agora 
é de vocês. Porque é o seguinte: 
temos de preparar a opinião 
pública. Caso contrário, vocês 
[da mídia] me massacram; 
arrebentam comigo”, disse 
Bolsonaro.

O artigo citado por Bol-
sonaro enumera quais atos 
do presidente podem ser 
classificados como crimes de 
responsabilidade, ao atentar 
contra a Constituição. Entre 
eles estão os atos contra a Lei 
Orçamentária e contra o livre 
exercício do Poder Legislativo, 
do Poder Judiciário, do Minis-

Proposta aprovada pelo Congresso prevê R$ 2 bilhões para o fundo.
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Assentamento de 
trabalhadores rurais 
com domicílio 
eleitoral

Trabalhadores rurais assentados 
em programas de reforma agrária 
devem ter seu domicílio eleitoral 
no município em que se situa o 
assentamento. É o que determina 
o projeto de autoria do senador 
Irajá (PSD-TO), pronta para 
votação em decisão terminativa 
na CCJ do Senado. Ao justificar 
a iniciativa, o autor destacou que 
os assentamentos rurais produzem 
impactos na realidade socioeconô-
mica dos municípios em que estão 
localizados. 

Ao tempo em que contribuem 
com a geração de emprego e 
renda, fomentando a economia 
local, também atraem pessoas de 
outras localidades para a região, o 
que sobrecarrega as finanças dos 
municípios, que precisam de mais 
investimentos do poder público em 
áreas como educação, saúde e se-
gurança para atender à população 
que cresce desproporcionalmente 
em relação aos recursos repassados 
pela União.

De acordo com Irajá, a mudança 
de alteração proposta para a lei 
que regulamenta a reforma agrária 
objetiva minimizar os efeitos das 
práticas adotadas até o momento 
pelo Incra, que seleciona os be-
neficiários apenas atendendo às 
reivindicações dos movimentos 
sociais, sem considerar a realidade 
socioeconômica dos municípios. 
Relator da proposta, o senador 
Weverton (PDT-MA) apresentou 
parecer favorável ao projeto (Ag.
Senado).

Salário mínimo de R$ 
1.039 já está em vigor

O presidente Jair Bolsonaro 
editou MP que aumenta o salário 
mínimo de R$ 998 para R$ 1.039 
em 2020. O novo valor corres-
ponde ao reajuste da inflação do 
ano, que encerrou 2019 em 4,1%, 
segundo o INPC, calculado pelo 
IBGE. A MP foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial da 
União do dia 31 de dezembro e 
entrou em vigor na quarta-feira, 
1º de janeiro.

O valor ficou R$ 8 mais alto em 
relação ao Orçamento Anual de 
2020, aprovada pelo Congresso. 
Isso porque a previsão anterior  
para a inflação de 2019 era de 
3,3%, mas o percentual acabou 
ficando em 4,1%. Em nota, o 
Ministério da Economia informou 
que o aumento do valor da carne 
nos últimos meses pressionou o 
crescimento geral nos preços no 
final do ano, ampliando o percen-
tual de inflação apurado. 

Até o ano passado, a política de 
reajuste do salário mínimo previa 
uma correção pela inflação mais a 
variação do PIB. Esse modelo vi-
gorou entre 2011 e 2019. Porém, 
nem sempre houve aumento real 
nesse período, porque o PIB do 
país, em 2015 e 2016, registrou 
retração, com queda de 7% no 
acumulado desses dois anos.

O governo estima que, para 
cada aumento de R$ 1 no salário 
mínimo, as despesas elevam-se 
em R$ 355,5 milhões, principal-
mente por causa do pagamento 
de benefícios da Previdência, 
do abono salarial e do seguro-
-desemprego, todos atrelados ao 
mínimo (Ag.Senado).

Ele é um construtor de pon-
tes, como gosta de ressaltar.  
Essa foi uma das habilidades 
que ministro-chefe da Secre-
taria de Governo, Luiz Edu-
ardo Ramos, teve que colocar 
muito em prática neste ano.

O general do Exército é um 
dos mais novos ministros do 
governo Bolsonaro. Assumiu 
em julho com a responsabi-
lidade de afinar a relação do 
Executivo com o Legislativo. 
Chegou no meio da tramitação 
da Reforma da Previdência e 
termina o ano com ela apro-
vada.

O sucesso da negociação 
faz o ministro vislumbrar um 
ano novo menos turbulento. 
“A minha esperança é que 
o ano de 2020 seja mais se-
reno. Existe uma expressão 
mineira que diz que no andar 
da carruagem é que as me-
lancias vão se acertando. Eu 
tenho  certeza de que vai ser 
um relacionamento sereno e 
produtivo, mais do que foi em 
2019”, avaliou.

O ministro conversou com a 
jornalista Katiuscia Neri e con-
tou ao programa Impressões, 
da TV Brasil. Na mesa do mi-
nistro já há uma lista extensa 
de projetos para o segundo 
ano do governo Bolsonaro: 
pacto federativo, reforma 
administrativa e a reforma tri-

Bolsonaro buscará meios de obter 
apoio para o Fundo Eleitoral

O presidente Jair Bolsonaro disse ontem (2) que, antes de decidir sobre eventual veto ou não o Fundo 
Eleitoral aprovado pelo Congresso, é preciso preparar a opinião pública para uma decisão que será 
tomada de forma a respeitar o que está previsto na Constituição – em especial no Artigo 85, que 
aponta os atos presidenciais que podem ser classificados como crime de responsabilidade

tério Público e dos Poderes 
constitucionais das unidades 
da Federação.

Bolsonaro comentou tam-
bém a MP que prevê o aumento 
do salário mínimo, que passará 

de R$ 998 para R$ 1.039. “Eu 
queria que botassem R$ 10 
mil por mês, mas tem de saber 
de onde vai vir o dinheiro”. 
Segundo ele, o reajuste dado 
“foi acima do que seria se a 

lei do PT estivesse em vigor”. 
O novo valor corresponde ao 
reajuste da inflação do ano, 
que encerrou 2019 em 4,1%, 
segundo o INPC, calculado 
pelo IBGE (ABr).

Ministro diz que próximo desafio 
do governo é reforma tributária

butária. Essa última é, segundo 
o ministro, a prioridade do go-
verno nas articulações políticas 
com o Congresso. “A reforma 
tributária é fundamental, ela 
é o complemento da reforma 
previdenciária”, afirmou.

Mas, para o projeto andar, 
o ministro lembra que existe 
um gargalo: as eleições do ano 
que vem: “temos até mais ou 
menos julho”.  E enfatiza que 
não adianta acelerar o processo. 
“O presidente não impõe nada 
ao Congresso. Às vezes, eu falo 
com ele, ele fala: ‘Ramos, é o 
Congresso, ele que decide’. O 
Congresso, a gente manda um 
projeto, eles mexem... é demo-

cracia”. A reforma tributária 
pode ser considerada uma das 
mais ambiciosas e mais difíceis 
para aprovação. 

Por isso, o ministro Ramos 
sabe que o caminho não vai 
ser fácil. “A tributária, além 
de mexer com as pessoas, 
vai mexer com os estados. O 
Brasil é um continente, cada 
estado tem seu interesse e 
com suas regiões com níveis 
de economia diferentes”. Com 
tanto desafio pela frente, o 
ministro diz que tem horas 
em que precisa parar e fa-
zer o que chama de terapia: 
praticar o hobby de andar de 
moto (ABr).

Senado deve votar Plano Mais Brasil 
nos primeiros meses de 2020

de que todas as três propostas 
serão aprovadas porque são 
instrumentos importantes 
para se buscar o equilíbrio 

das contas públicas. Todas as 
três serão aprovadas até 30 
de junho”,afirmou o senador à 
imprensa (ABr).

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

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      21.635
Disponibilidades    7.459
Aplicações Interfinanc. Liquidez        1.899

Aplicações no Mercado Aberto    1.899
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.045

Carteira Própria    -
Vinculados à Prestação de Garantias      3.534
Vinculados ao Banco Central    511

Outros Créditos        8.193
Carteira de Câmbio    5.231
Rendas a Receber     151
Negociação e Intermed. de Valores    164
Diversos    2.663
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (16)

Outros Valores e Bens             39
Despesas Antecipadas     39

PERMANENTE           398
Imobilizado de Uso           383

Outras Imobilizações de Uso    1.194
(Depreciações Acumuladas)     (811)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível              15
Outros Ativos Intangíveis    49
(Amortização Acumulada)   (34)

TOTAL DO ATIVO      22.033

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      15.806
Relações Interdependências        2.705

Ordens de Pagamentos em Moedas     2.705
Instrumentos Financ. Derivativos           125

Instrumentos Financeiros Derivativos    125
Outras Obrigações      12.976

Carteira de Câmbio    9.809
Sociais e Estatutárias    129
Fiscais e Previdenciárias     782
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     2.256

PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO        6.227
Capital :        6.687

De Domiciliados no País      7.187
(Capital a Realizar)  (500)
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      375
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    (120)
Lucros ou Prejuízos Acumulados    (55)
Contas de Resultado         (660)

Receitas Operacionais     12.696
(Despesas Operacionais)     (13.401)
Receitas não Operacionais    37
(Despesas não Operacionais    -
(Imposto de Renda)    4
(Contribuição Social)    4

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido    22.033

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Novembro de 2019

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87
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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 afixado no Oficial 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 afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 

Jornal Empresas & Negócios

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste jornal, consulte 
sua agência de confiança, ou ligue para Tel: 3043-4171 / 3106-4171netjen@netjen.com.br

São Paulo, sexta-feira, 03 de janeiro de 2020 Página 5

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

Jornal Empresas & Negócios

 
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 Efigênia
Bel. Carlos Eduardo Rodrigues - Oficial Interino

O pretendente: JOEDSON CEZÁRIO BEZERRA MENDES DE ALMEIDA, profissão: 
atendente, estado civil: solteiro, naturalidade: João Pessoa - PB, data-nascimento: 
13/06/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de José Bezerra Men-
des e de Nicélia de Lima Pereira. A pretendente: JANAINA SHAYENE GOMES CAM-
PELO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Lourenço da Mata - PE, 
data-nascimento: 04/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
José Carlos dos Santos Campelo e de Cleide Gomes de Santana. R$ 12,90

O pretendente: EFRAIN KACHA HUALLPA, profissão: ajudante geral, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Cusco - no Peru, data-nascimento: 18/02/1993, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, filho de Felix Kacha Quispe e de Valentina Huallpa Quispe. 
A pretendente: SARA CRISTINA SANTOS SILVA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/01/1997, residente e domiciliada em 
Diadema - SP, filha de Jadilson da Silva e de Eliane Santos Silva. R$ 12,90

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

Jornal Empresas & Negócios

3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

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: EMIDIO WALMIR SANTOS DE SOUZA, profissão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Macapá - AP, data-nascimento: 30/12/1973, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Emidio Januário de Sousa e de 
Teresa Santos de Souza. A pretendente: JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, 
data-nascimento: 07/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
filha de Marinalva Oliveira dos Santos.

O pretendente: EMILTON FERREIRA DE SOUZA, profissão: operador de pesagem, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: em Icó - CE, data-nascimento: 14/07/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Antenor Ferreira de Souza e 
de Guiomar Moreira de Carvalho. A pretendente: FRANCISCA ADRIANA LEITE, pro-
fissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em São Miguel - RN, data-nascimento: 
02/03/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Miguel 
Leite da Silva e de Luzete Geraldo Leite.

O pretendente: JUAN DANIEL CASTILLO ZUAZO, profissão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 05/12/2000, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Miguel Angel Castillo Rojas e de Beatriz 
Zuazo Laura. A pretendente: JUANA GIOVANA ALVARADO CALLISAYA, profissão: 
costureira, estado civil: solteira, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 22/06/1990, 
residente e domiciliada nesta Capital, São Paulo - SP, filha de Norberto Alvarado Quispe 
e de Susana Callisaya Quispe.

O pretendente: JOSÉ GALDINO DE LIMA FILHO, profissão: porteiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França - SP, data-nascimento: 13/04/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Galdino de Lima 
e de Maria Antonia Leme de Lima. A pretendente: REGIANE DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: em Jacareí - SP, data-nascimento: 27/04/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: FERNANDO DE ALMEIDA, profissão: motorista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: em Ribeirão Preto - SP, data-nascimento: 29/03/1983, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Alonso de Almeida e de Janete Aparecida de 
Almeida. A pretendente: FRANCINI ZAVARONI PEREIRA, profissão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Matilde - SP, data-nascimento: 28/11/1991, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Douglas Boaretto Pereira 
e de Valeria Solange Zavaroni Pereira.

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

Jornal Empresas & Negócios

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 - Oficial

O pretendente: LUIZ RICARDO SILVA COSTA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
20/03/1996, marceneiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jose Moita da Costa e de Helena Santos Silva; A pretendente: 
AMANDA MIRANDA DA SILVA, brasileira, solteira, nascida aos 27/02/1991, vendedora, 
natural de Diadema - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de 
Sheila da Silva.

O pretendente: ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 
08/09/1979, vigilante, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Jose Alves de Oliveira e de Maria Candida de Jesus Oliveira; A 
pretendente: MARGARETE ROCHA DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
19/11/1983, auxiliar de acabamento, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Alfredo Rocha dos Santos e de Maria de Jesus 
Gois dos Santos.

O pretendente: OSIAS VÁS DA SILVA, brasileiro, solteiro, nascido aos 15/12/1985, 
pedreiro, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
filho de Nádia Vás da Silva; A pretendente: SIMONE LOPES DIAS, brasileira, divorciada, 
nascida aos 14/05/1983, auxiliar de serviços gerais, natural de Remanso - BA, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Dalva Lopes Dias.

O pretendente: THIAGO CAVALCANTE DE BRITO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
29/03/1992, metalúrgico, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Alexandre de Brito Filho e de Zenaide Cavalcante de 
Souza Brito; A pretendente: NICOLE FERNANDES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, 
nascida aos 07/07/1994, advogada, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Rafael Teixeira de Oliveira e de Gislene Fernandes 
Brito Oliveira.

O pretendente: DJALMA LINO DANTAS JÚNIOR, brasileiro, solteiro, nascido aos 
17/12/1996, supervisor de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Djalma Lino Dantas e de Marilene Sousa Santos 
Dantas; A pretendente: LARISSA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, nascida aos 
11/11/1997, assistente comercial, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de Edson dos Santos Ferreira e de Gilvanete da Silva.

O pretendente: IVAN LUIZ DOS SANTOS FILHO, brasileiro, solteiro, nascido aos 
03/07/1998, analista back office, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Ivan Luiz dos Santos e de Dalva Dias dos Reis; A preten-
dente: BEATRIZ CERQUEIRA MACIEL, brasileira, solteira, nascida aos 24/08/1998, do 
lar, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha 
de Geraldino Messias Maciel e de Judite Cerqueira Alves da Fonseca Maciel.

O pretendente: JOHNNY CARLOS ALENCAR DE FREITAS, brasileiro, solteiro, nasci-
do aos 13/08/1997, professor, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Carlos Alberto de Freitas e de Janieide Alencar Paço; 
O pretendente: ELTON LIMA VIEIRA, brasileiro, divorciado, nascido aos 02/07/1976, 
psicólogo, natural de Entre Rios de Minas - MG, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Antonio Vieira Costa e de Eva Asevedo de Lima Vieira.

O pretendente: KEPLER DA SILVEIRA, brasileiro, solteiro, nascido aos 21/07/1994, 
engenheiro de controle de automação, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Isaias da Silveira e de Noeli Aparecida de Oliveira; A 
pretendente: ISABELLE CRISTINE MELO DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
21/04/1995, professora, natural de Palmeira dos Índios - AL, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Ronaldo dos Santos e de Izabel Cristina Melo dos Santos.

O pretendente: LUCIANO BLASIO, brasileiro, divorciado, nascido aos 18/10/1981, 
auxiliar técnico de equipamentos hospitalares, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Valter Antonio Blasio e de Alzira Blasio; 
A pretendente: ALDILENE BARROSO CORDEIRO, brasileira, divorciada, nascida aos 
20/07/1981, vendedora, natural de Diadema - SP, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de Juvencio Barroso Cordeiro Neto e de Francisca Barroso Cordeiro.

O pretendente: FRANCISCO ZONÁDEO DO ROSÁRIO CRUZ, brasileiro, solteiro, na-
scido aos 30/12/1982, motorista, natural de Itaguatins - TO, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de José Luiz Ferreira da Cruz e de Dourismar do Rosário da 
Cruz; A pretendente: KARLA CABRAL DOS SANTOS, brasileira, solteira, nascida aos 
15/05/1987, operadora de caixa, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de José Carlos Barbosa dos Santos e de Vilma Maria Cabral.

O pretendente: ELIAN DOS SANTOS ROCHA, brasileiro, solteiro, nascido aos 
24/04/2001, auxiliar administrativo, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Laudelino Francisco Rocha e de Ivete Bispo dos 
Santos Rocha; A pretendente: JESSICA GONÇALVES DE SOUZA, brasileira, solteira, 
nascida aos 15/05/2000, auxiliar administrativa, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Conrado Xerxes Gonçalves de Souza 
e de Lucimeire da Silva de Souza.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
Ilzete Verderamo Marques - Oficial

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: ROBSON RODRIGUES DOMINGUES, de nacionalidade brasileira, pro-
fissão mecânico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/05/1978), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Americo Domingues e 
de Maria Diniz Rodrigues. A pretendente: CLEIDE DE SOUSA TORRES, de nacionalidade 
brasileira, profissão mecânica, estado civil solteira, nascida em Guarulhos - SP, no dia 
(28/04/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Francisco 
Torres Filho e de Antonia Isete Mendes de Sousa Torres.

O pretendente: THIAGO RODRIGO ROSSI, de nacionalidade brasileira, profissão em-
presário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (11/08/1990), residente 
e domiciliado nesta Capital, São Paulo - SP, filho de Vanderlei Rossi e de Maria Aquino 
Rossi. A pretendente: ALINE VIANA DE ALBUQUERQUE, de nacionalidade brasileira, 
profissão bancária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (29/07/1993), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Nelson Barbosa de 
Albuquerque e de Marlene Viana Rocha de Albuquerque. Obs.: Enviado Edital para ser 
afixado no Cartório da residência do pretendente.

O pretendente: DERLON ALMEIDA DE LIMA, de nacionalidade brasileira, profissão 
artista visual, estado civil solteiro nascido em Recife - PE, no dia (27/03/1985), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Cremildo Correia de Lima e de 
Edineide Almeida de Sá. A pretendente: ANA LUISA DE CASTRO, de nacionalidade 
brasileira, profissão representante comercial, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (30/03/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de José Luis de Castro e de Elenice Bonfim Batista de Castro.

O pretendente: RENE BIRKE, de nacionalidade alemã, profissão engenheiro, estado civil 
solteiro, nascido em Meerane - Alemanha, no dia (11/03/1984), residente e domiciliado em 
Kaarst, Alemanha, filho de Ralf Alfred Birke e de Ute Carola Birke. A pretendente: DEISE 
ROSA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profissão empresária, estado civil 
solteira, nascida em Santo André - SP, no dia (05/11/1980), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Reis Procopio dos Santos e de Lidia Rosa dos Santos.

O pretendente: EDUARDO LORENZO RUIZ, de nacionalidade brasileira, profissão 
administrador de empresas, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
(31/03/1980), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José 
Lorenzo Ruiz e de Maria Amélia Munhoz Ruiz. A pretendente: ELAINE OLIVEIRA GON-
ÇALVES, de nacionalidade brasileira, profissão vendedora, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (16/06/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filha de Julio Gonçalves da Costa e de Luzia Pereira de Oliveira.

O pretendente: WANDERLEI DE OLIVEIRA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, 
profissão motorista, estado civil divorciado, nascido em Niterói - RJ, no dia (08/05/1955), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Darcy de Oliveira 
Campos e de Zuleika das Dores Campos. A pretendente: ANA LAURA MINGARDO, de 
nacionalidade brasileira, profissão professora, estado civil divorciada, nascida em São 
João da Boa Vista - SP, no dia (27/03/1963), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, filha de Alcides Mingardo e de Laura Rodrigues Mingardo.

O pretendente: ANDRÉ GONÇALVES DA COSTA, de nacionalidade brasileira, profissão monitor 
de sistemas eletrônicos, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia (10/10/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Solange Gonçalves da Costa. 
A pretendente: VIVIANE DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar administra-
tivo, estado civil solteira, nascida em São João do Meriti - RJ, no dia (12/04/1989), residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Genilda Maria da Silva.

O pretendente: CAYO AJUDARTE VIEIRA, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutico, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/01/1987), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Jose Maria Vieira e de Roseli Ajudarte Vieira. A pre-
tendente: ROSANA APARECIDA MIANI, de nacionalidade brasileira, profissão farmacêutica, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia (21/01/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Oliveira Miani e de Antonia Aparecida Rossini Miani.

O pretendente: FABRÍCIO WAGNER DUARTE, de nacionalidade brasileira, profissão 
consultor financeiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (28/12/1991), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Edmilson Wagner Duarte 
e de Maria de Fátima Gomes da Silva. A pretendente: VITÓRIA HELENA TANAKA, de 
nacionalidade brasileira, profissão estagiária, estado civil solteira, nascida em São Paulo 
- SP, no dia (07/03/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha 
de Milton Minoru Tanaka e de Maria Cristina Matt.

O pretendente: FELIPE EVARISTO DA CRUZ, de nacionalidade brasileira, profissão 
engenheiro de aplicação, estado civil divorciado, nascido em Santa Isabel - SP, no dia 
(15/07/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Carlos 
Evaristo da Cruz e de Domingas Caraça da Cruz. A pretendente: ROBERTA COLLIONI 
CORRÊA, de nacionalidade brasileira, profissão auxiliar de customização, estado civil 
divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia (20/04/1993), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Aristides Corrêa Filho e de Rosemeire Collioni.

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

Jornal Empresas & Negócios

O pretendente: PANTELIS KONSTANTINOS ANDRONIS, nascido nesta Capital, Brás 
- SP, no dia 06/04/1989, estado civil solteiro, profissão comerciante, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Konstandinos Andronis e de Telexena 
Miaoulis Baroufis Andronis. A pretendente: NATHALIE SARAIVA AMARAL, nascida 
em Porto Alegre - RS, no dia 06/03/1986, estado civil solteira, profissão economista, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Adão Witte do Amaral 
e de Anne-Lise Saraiva Curial.

O pretendente: AILTON RAMOS FILHO, nascido em Caçapava - SP, no dia 06/07/1984, 
estado civil solteiro, profissão autônomo, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, filho de Ailton Ramos e de Regina Celia Bernardes Ramos. A pretendente: 
GRAZIELA DE JESUS BACELAR DE OLIVEIRA, nascida em Castro Alves - BA, no dia 
06/02/1988, estado civil solteira, profissão autônoma, residente e domiciliada neste Subdis-
trito, São Paulo - SP, filha de Damião Bacelar de Oliveira e de Noemia de Jesus Bacelar.

          
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:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Oficial

 Distrito - Perus 
Dr. Atharyê Diogo de Faria - Oficial

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: ANTONIO CARLOS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profissão 
carpinteiro, nascido em São Mateus, ES, no dia (21/04/1960), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Waldyr da Conceição e de Leocadia Gama da Conceição. 
A pretendente: HELENA SANTOS FERREIRA, estado civil solteira, profissão empregada 
doméstica, nascida em Itambé, BA, no dia (20/03/1961), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jesulino Antonio Ferreira e de Eny Felipa dos Santos.

O pretendente: ÉLCIO TOMÁZ LIMA, estado civil solteiro, profissão ajudante geral, nascido 
em Buíque, PE, no dia (15/02/1997), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Ramiro Sebastião Tomáz e de Lenira da Silva Tomáz Lima. A pretendente: 
MARCIA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão agente de viagens, nascida 
nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (05/03/1968), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de João Evangelista dos Santos e de Alciony Almeida dos Santos.

O pretendente: DANILO NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
estoquista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/07/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Severino Ramiro dos Santos e de Geneuza Maria 
do Nascimento. A pretendente: CHARLANE BARBOSA RIBEIRO, estado civil solteira, 
profissão conferente, nascida em Manoel Emídio, PI, no dia (12/02/1984), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Artur Barbosa da Silva e de Alcina 
Barbosa Ribeiro.

A pretendente: VITÓRIA BARBOSA ALVES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida 
em Taboão da Serra, SP, no dia (06/05/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Valter Alves e de Vera Lucia Barbosa Alves. A pretendente: ALINE 
ROSA RODRIGUES, estado civil solteira, profissão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(20/05/1994), residente e domiciliada Rua Narcise Carbonel, 167, Parque Esperança, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Albano Rodrigues e de Maria de Fatima Machado Rosa.

O pretendente: DANIEL DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteiro, profissão enfermeiro, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (09/07/1985), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Israel dos Santos e de Santa de Oliveira Santos. A pretendente: 
ANA PAULA PESSÔA MOREIRA, estado civil solteira, profissão professora, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (16/03/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Carlos Moreira e de Ivone Pessôa Moreira.

O pretendente: BRUNO DE OLIVEIRA SOUZA, estado civil solteiro, profissão sepa-
rador, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (04/04/1993), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Reginaldo de Souza e de Ana Claudia de Oliveira. 
A pretendente: LADY DAIANE BERNARDO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
ajudante geral, nascida nesta Capital, SP, no dia (16/01/1994), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Severino da Silva e de Maria do Carmo 
Macedo Bernado da Silva.

O pretendente: ANDERSON TRINDADE LIMA, estado civil solteiro, profissão técnico 
de automatização de portões, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia 
(17/09/1984), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria de 
Lourdes Trindade Lima. A pretendente: INGRID FERNANDES DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão costureira, nascida nesta Capital, SP, no dia (21/07/1985), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Carlos Fernandes Silva e de Eunice 
Maria da Silva.

O pretendente: MATHEUS SANTOS SILVA CARDOSO, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de cozinha, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (03/12/1996), residente 
e domiciliado Rua Violeta dos Alpes, 181, Recanto dos Humildes, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Roberio Jesus Cardoso e de Mariza dos Santos Silva. A pretendente: 
ESTEFANIE CARVALHO DA SILVA, estado civil solteira, profissão operadora de caixa, 
nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (05/01/2000), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Rogério Ribeiro da Silva e de Sheila de Carvalho Coelho da Silva.

O pretendente: DONIZETI APARECIDO HERNANDES DA SILVA, estado civil solteiro, 
profissão frentista, nascido em São João do Ivaí, PR, no dia (27/06/1981), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Pinto da Silva Neto e de Nair 
Hernandes Neto. A pretendente: JOSINEIA DA SILVA MARTINS, estado civil divorciada, 
profissão consultora de vendas, nascida em São João do Ivaí, PR, no dia (20/11/1993), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Anisio Donisete Martins e 
de Maria da Silva Martins.

O pretendente: JAILSON GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteiro, profissão 
ajudante de obras, nascido em Ceará Mirim, RN, no dia (04/12/1982), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Canindé de Souza e de Maria 
Conceição Gonçalves de Souza. A pretendente: KENIA DAVID DA COSTA, estado civil 
solteira, profissão controladora de acesso, nascida em Natal, RN, no dia (25/05/1981), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Francisco da Costa 
e de Maria de Fátima David da Costa.

O pretendente: RAFAEL COSTA TORRES, estado civil solteiro, profissão operador de 
telemarketing, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/08/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Elias Bezerra Torres e de Claudicéa dos Santos 
Costa Torres. A pretendente: KARLLA JHULLYANA NAZÁRIO SILVA, estado civil sol-
teira, profissão operador de loja, nascida em Maceió, AL, no dia (28/01/1995), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José Carlos Nazário da Silva e de 
Maria da Apresentação da Silva.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (24/04/1982), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, filho de Alaide Conceição Lopes. A pretendente: LETICIA PEREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profissão analista de recursos humanos, nascida em Saloá, PE, no 
dia (17/03/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Luis José 
da Silva e de Vicência Pereira da Silva.

O pretendente: JOSE CARLOS AMARAL BARBOSA, estado civil divorciado, profissão 
motorista, nascido em Nanuque, MG, no dia (09/01/1958), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Lindolfo Serafim Barbosa e de Odete Amaral Barbosa. A 
pretendente: VALÉRIA BAUMANN, estado civil divorciada, profissão agente comunitária 
de saúde, nascida nesta Capital, Lapa, SP, no dia (15/02/1971), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Roberto Baumann e de Neusa Baumann.

O pretendente: GENISSON CUSTODIO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profissão 
vendedor, nascido em Governador Jorge Teixeira, RO, no dia (07/09/1997), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Genival de Oliveira e de Eliete Vieira 
da Silva Oliveira. A pretendente: THYANE NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profissão atendente, nascida em Itororó, BA, no dia (17/05/2000), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Juarez Coelho dos Santos e de Zizélia 
Vidal do Nascimento.

O pretendente: CÉSAR PINHEIRO, estado civil divorciado, profissão engenheiro de 
logística, nascido em Osasco, SP, no dia (14/03/1973), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Hélio Pinheiro e de Vera Lúcia Pinheiro. A pretendente: 
LIGIA FERNANDA ALVICO REGINO, estado civil divorciada, profissão agente de viagens, 
nascida em Cajamar, SP, no dia (05/09/1988), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Jose Carlos Regino e de Eliane de Carvalho Alvico.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Oficial

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: FRANCISCO MIRANDA, profissão: aposentado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Cascavel, CE, data-nascimento: 04/04/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Pereira de Miranda e de Maria da Silva Miranda. A preten-
dente: KELI FRANCELINO, profissão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 05/03/1978, residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
filha de Benedito Francelino Filho e de Marcia Gomes Francelino.

O pretendente: JOSÉ MARIA LUSVARDI, profissão: aposentado, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Jundiaí, SP, data-nascimento: 23/12/1956, residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, filho de Laurindo Lusvardi e de Maria José Rodrigues Carvalho Lusvardi. A pretendente: 
MARIA MARILENE GONÇALVES DE CAIRES, profissão: piloteira, estado civil: divorciada, 
naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi, SP, data-nascimento: 11/06/1957, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de José Estevão de Caires e de Maria Conceição Gonçalves.

O pretendente: TARCILIO IVAN DE SOUZA CINTRA, profissão: professor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/01/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Luiz Gonzaga Cintra e de Yara Christina de Souza Cintra. A pre-
tendente: JACIARA OLIVEIRA DOS SANTOS, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/08/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, filha de Arnaldo Batista dos Santos e de Maria Lucia Oliveira dos Santos.

O pretendente: MOISÉS NUNES DAIR, profissão: segurança, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/09/1987, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de José Dair e de Izinete Nunes dos Santos. A pretendente: PRIS-
CILA GARCIA DO PRADO, profissão: cuidadora de idosos, estado civil: solteira, natura-
lidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 10/09/1989, residente e domiciliada em Arujá, 
SP, filha de Osvaldo Garcia do Prado e de Eliana Capponi do Prado.

O pretendente: PAULO FRANCISCO DA SILVA, profissão: servente, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/10/1980, residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, filho de Lazaro Rigo da Silva Filho e de Marta de Lourdes Silva. A preten-
dente: FABIANA PEREIRA DA SILVA, profissão: operadora de telemarketing, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/11/1981, residente e domici-
liada em São Paulo, SP, filha de Paulo Pereira da Silva e de Onorina Maria da Silva.

O pretendente: ROBSON BARROS FERREIRA, profissão: motoboy, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Sobradinho, BA, data-nascimento: 19/12/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Rubenaldo Ferreira e de Jacy de Barros de 
Carvalho. A pretendente: ALINE MENEZES TORRES, profissão: comerciante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/02/1992, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Wilson da Silva Torres e de Alice da Silva 
Menezes Torres.

O pretendente: MARCELO GOMES SAMBATI FIGUEIRA, profissão: supervisor de 
logística, estado civil: divorciado, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 
18/02/1983, residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Gerson Sambati 
Figueira e de Sonia Francisca Gomes Sambati Figueira. A pretendente: ELIS MO-
REIRA DE OLIVEIRA, profissão: auxiliar de logística, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/11/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, filha de João Batista de Oliveira e de Vicencia Moreira de Oliveira.

O pretendente: FELIPE SCAPIM, profissão: agente imobiliário, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/05/1995, residente e do-
miciliado em São Paulo, SP, filho de Fernando Scapim e de Alessandra Maria de 
Oliveira. A pretendente: JACQUELINE DA SILVA SOUSA, profissão:, estado civil: 
solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 22/05/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jose Nogueira Sousa e de Vera Georgina 
da Silva Sousa.

O pretendente: ISRAEL ROXO SAMPAIO, profissão: segurança, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 25/01/1992, residente e domici-
liado em São Paulo, SP, filho de Vilson Pinhal Sampaio e de Fatima de Lourdes dos 
Santos. A pretendente: ALYNE MICHELLE DA SILVA, profissão: nutricionista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 23/11/1988, residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Fernando Modesto da Silva e de Angeci 
Oliveira da Silva.

O pretendente: AYSLAN AMORIM SANTOS, profissão: administrador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Juazeiro, BA, data-nascimento: 15/07/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Jucemar Gama dos Santos e de Selma Pereira de Amorim 
Santos. A pretendente: ANA CAROLINA RAMALHO VILAÇA, profissão: administra-
dora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 05/02/2000, 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Jonas Ferreira Vilaça e de Magda 
Ramalho Vilaça.
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Especial

Camila Boehm/Agência Brasil - Foto: Rovena Rosa/ABr

As primeiras imagens de microtomografia 
de raio-x do novo acelerador de elétrons 

brasileiro, o Projeto Sirius, foram geradas no 
Centro Nacional de Pesquisa em Energia e 
Materiais (CNPEM) nos últimos dias 16 e 17. 
A equipe do centro já realizou as primeiras 
análises, utilizando raios-x, de duas amostras: 
uma rocha com a mesma formação do pré-sal 
e outro do coração de um camundongo.

O Sirius é o único acelerador de partículas 
desse porte na América Latina e o segundo 
do mundo, segundo o CNPEM, e já despertou 
interesse de pesquisadores dos países vizinhos. 
“Essas foram as primeiras imagens feitas com 
essa nova máquina, então é um importante 
marco no projeto porque a gente consegue 
comprovar que a máquina está funcionando 
bem. Ela foi inteira projetada e montada aqui 
no Brasil”, disse Nathaly Archilha, pesquisadora 
que lidera as primeiras análises.

As primeiras imagens do Sirius vão guiar os 
ajustes necessários para que a luz síncrotron, 
produzida pelo equipamento, atinja a qualida-
de exigida para a realização de experimentos 
científicos considerados de alto nível, alguns 
inéditos no mundo. Este foi o primeiro teste, 
mas a máquina foi projetada para operar em 
uma potência 10 mil vezes maior. O Projeto 
Sirius é financiado pelo Ministério de Ciên-
cia Tecnologia Inovações e Comunicações 
(MCTIC).

De acordo com o CNPEM, a luz síncrotron con-
segue penetrar a matéria e revelar características 
de sua estrutura molecular e atômica. O amplo 
espectro dessa radiação permite que os pesqui-
sadores utilizem os comprimentos de onda mais 
adequados para cada experimento. O alto fluxo e 
o alto brilho permitem experimentos mais rápidos 
e a investigação de detalhes cada vez menores.

“O Sirius vai conseguir produzir uma luz ex-
tremamente intensa, com muito fluxo, então são 
muitos fótons de luz por segundo sendo produ-
zidos em uma área muito pequena. Em termos 
gerais, pesquisadores do mundo inteiro ganham 
com o fato de ter uma fonte de luz menor, você 
consegue estudar características das amostras 
menores, ou seja, a gente consegue estudar 
coisinhas cada vez menores, propriedades das 
amostras cada vez menores”, disse Nathaly.

A pesquisadora contou que, no antigo ace-
lerador do CNPEM, demorava cerca de uma 
hora para fazer uma tomografia de raio-x de 
uma rocha, no caso específico de seus estu-
dos. “No Sirius, vamos fazer em um segundo 
a mesma medida. Basicamente é uma melhor 
resolução espacial, você consegue estudar 
características menores da sua amostra e de 
forma muito mais rápida”.

Os pesquisadores poderão, por meio do Sirius, 
revelar detalhes de variados materiais orgânicos e 
inorgânicos, como proteínas, vírus, rochas, plantas, 
solo, ligas metálicas. Esses conhecimentos podem 
causar impacto em tecnologias usadas para a 

produção de alimentos, energia, medicamentos e 
de materiais mais eficientes e sustentáveis.

“O Sirius tem uma capacidade muito grande 
de conseguir abranger diferentes áreas de co-
nhecimento. Ele é um laboratório multiusuário, 
multitécnicas e que praticamente todo pesquisa-
dor consegue, de uma forma ou de outra, levar 
sua pesquisa para esse tipo de equipamento”, 
ressaltou a pesquisadora, que trabalha com fluxo 
de fluidos em meios porosos, por exemplo, casos 
científicos de limpeza de aquíferos.

Outro caso científico na área biológica que será 
beneficiado pelo Sirius é o estudo da morfolo-
gia de células do coração para tentar entender 
quais são as diferenças entre o coração que tem 
alguma patologia, alguma doença, e um coração 
saudável. Segundo Nathaly, os pesquisadores 
da área poderão investigar quais são as células 
afetadas por determinada doença, quais são as 
células que se regeneram mais facilmente, entre 
outras características.

O CNPEM opera quatro laboratórios nacionais, 
com instalações abertas à comunidade científica. 
Quando o Sirius estiver totalmente ajustado, sua 
infraestrutura estará disponível para pesquisado-
res do país e do exterior. “Vários pesquisadores 
já mandaram mensagem perguntando quando 
vai estar aberto”, disse Nathaly. 

Ela contou que pesquisadores de outros países 
têm grande interesse em fazer suas pesquisas usan-
do esse acelerador de elétrons, porque a luz gerada 
pelo Sirius permitirá analises inéditas no mundo.

“A importância do Sirius, não só para o Brasil, 
mas para a América Latina, é resolver proble-
mas da nossa região, então, por exemplo, para 
estudar alguma doença que ocorre na região, 
estudar plantas da região, é uma máquina que é 
muito importante para o Brasil, porque, se não 
é a gente tentando resolver nossos problemas, 
provavelmente não vai ter outro laboratório desse 
tipo no mundo querendo resolver. Eles estão 
interessados nos problemas deles”, acrescentou. 

Pesquisadores de oito instituições 
federais, estaduais e municipais 
desenvolveram uma tecnologia de 
reconstrução craniana, que poderá 
atender pacientes do SUS

Alana Gandra/Agência Brasil  -  Fotos: Fernando Frazão/ABr

De acordo com o pesquisador da Fiocruz e neurofi-
siologista Renato Rozental, coordenador da equipe 
multidisciplinar, foi desenvolvida uma prótese 

para reconstrução de defeitos ósseos extensos da calota 
craniana.

O pesquisador disse que um paciente fica, às vezes, 
sete ou oito anos esperando por uma solução, porque as 
possibilidades que existem no mercado são muito caras, 
com uma prótese de titânio chegando a R$ 200 mil. Esse 
valor envolve somente a malha de titânio, disse. “É inviá-
vel”. A solução que o grupo liderado por Renato Rozental 
desenvolveu é 20 vezes mais barata, ou seja, tem custo 
em torno de R$ 10 mil. 

O pesquisador salientou que esse preço é sem escalonar. 
“Quando nós escalonarmos o processo, vai ficar ainda mais 
barato e, além disso, tão eficaz ou mais do que o titânio”. 
Uma vez que o paciente tenha uma janela, um buraco ou 
uma ferida óssea no crânio, este fica fragilizado. Se colocar 
uma malha de titânio e a cabeça do paciente sofrer novo 
impacto, o crânio que já está fragilizado pode rachar. Já a 
prótese apresentada foi desenvolvida de tal forma que, se 
houver um outro impacto, o que vai fragmentar é a prótese 
e não o crânio da pessoa.

O pesquisador explicou que o molde é personalizado 
para cada paciente. Ele é feito a partir da ferida óssea com 
imagens de tomografia, que faz o negativo daquele buraco. 
O molde é feito em impressora 3D. “É como se você fizesse 
a forma do bolo que vai colocar no forno. A forma você 
guarda e usa de novo quando quiser fazer outro bolo. O 
molde é feito com a ferida óssea daquele paciente”.

“A imagem tomográfica dá toda a dimensão do crânio. 
É calculada então a peça que está faltando e a impresso-
ra 3D faz o negativo ou molde correspondente. Por isso, 
se for necessário, dá para fazer um novo molde em um 
processo muito ágil, e pode ser esterilizado rapidamente. 

Brasileiros desenvolvem tecnologia 
de reconstrução craniana

Isso permite que o paciente saia do centro cirúrgico já 
com uma nova prótese”, explicou Rozental. Somente este 
ano, foram feitos 32 moldes, sendo 23 para Pernambuco 
e nove para o Rio de Janeiro.

Os pesquisadores atendem pacientes civis e militares 
incluídos nessa primeira fase. Os militares foram vítimas 
de lesão por ferimento por projétil de arma de fogo. Já os 
civis selecionados, apresentavam tumores cerebrais, aci-
dentes vasculares encefálicos, conhecidos como derrame, 
ou traumatismo cranioencefálico, que levaram ao aumento 
da pressão craniana e foi necessário abrir uma janela ex-
tensa na calota craniana, que os especialistas chamam de 
defeito ósseo. Nesses pacientes, foi feita a reconstrução do 
defeito ósseo no intra-operatório (período em que decorre 
uma operação cirúrgica), fase permitida pela Anvisa.

Rozental ressaltou que a prótese não foi colocada em 
animais, nem em laboratório, mas em pacientes que 
apresentavam defeitos ósseos extensos por terem sido 
submetidos a craniectomia descompressiva, “para des-
comprimir o encéfalo ou cérebro, devido a uma variedade 
de situações”. Com o patrocínio do Ministério da Saúde, a 
ideia dos pesquisadores é montar uma unidade piloto de 
impressão 3D para poder abastecer os hospitais da rede 
do SUS e os hospitais militares de todo o país. 

“Em todas essas unidades, você vê filas de pessoas que 
sofreram esse procedimento e estão aguardando uma 
possibilidade de reconstrução do defeito ósseo, fora os 
novos casos que acontecem todo ano”. Rozental disse que 
os CTIs dos hospitais no Brasil estão lotados de pessoas 
acidentadas no trânsito das rodovias, sem falar nos feridos 
por arma de fogo. A restauração ou reconstrução de um 
defeito ósseo, segundo o pesquisador, não é somente uma 
questão estética. 

“Quando você reconstrói, melhora a perfusão cerebral 
e, com isso, você impacta diretamente na cognição e no 
comportamento daquele paciente. Sem a reconstrução, o 

Técnica poderá atender pacientes do 
Sistema Único de Saúde. 

Reprodução de imagem de computador de molde e colocação de prótese de cimento ósseo. 

Molde e prótese de cimento ósseo para reconstrução 
craniana desenvolvida com tecnologia 

de custos reduzidos.

paciente se sente excluído da sociedade. Mas, fazendo o 
processo, você possibilita a reintegração daquele paciente 
não só pela aparência, mas também melhora a perfusão 
cerebral dele e toda uma integração social diferente daquela 
situação anterior”. A nova tecnologia foi possibilitada pelo 
Complexo Econômico e Industrial do Ministério da Saúde. 

O grupo multidisciplinar pretende definir, em 2020, um 
protocolo visando conseguir apoio do governo federal para 
que essa unidade de manufatura aditiva seja montada na 
Fiocruz, já com um viés assistencial. Rozental infformou que 
a demanda anual alcança entre 200 e 300 cranioplastias. 
De acordo com dados do DataSUS, de janeiro de 2008 a 
setembro de 2019, o maior número desses casos ocorreu 
na Região Sudeste, com 49%, seguido da Região Nordeste, 
com 19%, e da Região Sul, com 15%. Cerca de 2 mil a 3 mil 
processos de craniectomia descompressiva são realizados 
por ano no Brasil.

Novo acelerador de partículas 
brasileiro gera primeiras imagens

Molde e prótese 
de cimento ósseo 
para reconstrução 

craniana 
desenvolvida com 

tecnologia de custos 
reduzidos.
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para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - Oficial

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: RICHARD DE ASSIS SANTOS, profissão: assistente técnico, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 14/02/1998, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Lygia de Assis Santos. A pretendente: NICOLE 
APARECIDA SILVESTRE NASCIMENTO DE MORAIS, profissão: monitora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 27/11/1999, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Denilson Silva de Morais e de Cleide Silvestre Nascimento.

O pretendente: GLEYDSON DANILO OLIVEIRA THOMAZ DA SILVA, profissão: mon-
tador, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/02/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Nonato da Silva e 
de Cristiane de Oliveira Thomaz da Silva. A pretendente: MILANY CARNEIRO ALVES 
DE CARVALHO, profissão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, 
SP, data-nascimento: 01/04/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Milton Alves de Carvalho e de Aparecida Alves Carneiro.

O pretendente: REGINALDO PEREIRA SOBRINHO, profissão: autônomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/03/1974, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Pereira Sobrinho e de Olendina 
Maria da Conceição Pereira. A pretendente: CREÔNICE MUNIZ ALVES, profissão: 
do lar, estado civil: viúva, naturalidade: Itamirim, MG, data-nascimento: 12/08/1971, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de João Batista de Oliveira 
e de Maria Muniz de Oliveira.

A pretendente: DENISE MARTINS DE OLIVEIRA, profissão: analista contábil, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 24/03/1989, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Milton Gomes de Oliveira e de Didia 
Quirino Martins de Oliveira. A pretendente: MARÍLIA DA SILVA OLIVEIRA, profissão: 
orientadora, estado civil: solteira, naturalidade: Cabo de Santo Agostinho, PE, data-
nascimento: 21/09/1990, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Idamares Marques de Oliveira e de Israelita Severina da Silva.

O pretendente: MAICON JÉSUS NOGUEIRA PEREIRA, profissão: balconista de açou-
gue, estado civil: solteiro, naturalidade: Montes Claros, MG, data-nascimento: 01/09/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Josué Nogueira Pereira e 
de Elisete Glória Nogueira de Souza. A pretendente: LARISSA JORDANA DE PAULA 
SOARES, profissão: operadora de loja, estado civil: solteira, naturalidade: Janaúba, MG, 
data-nascimento: 10/03/2000, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Farley Adriany Soares Teixera e de Erika de Paula Mendes.

O pretendente: RENATO JANUARIO, profissão: motorista, estado civil: viúvo, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 19/03/1967, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Sebastião Januario e de Maria Candida Silva. A pretendente: 
CILVANEIDE ALVES FEITOSA, profissão: fiscal de loja, estado civil: divorciada, na-
turalidade: Carnaiba, PE, data-nascimento: 04/03/1976, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Eronildes Alves Feitosa e de Maria Creusa Feitosa.

O pretendente: CICERO ANTONIO DOS SANTOS, profissão: aposentado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 23/06/1967, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio José dos Santos e de Maria 
Augusta dos Santos. A pretendente: MARCELA BATISTA DOS SANTOS, profissão: 
auxiliar de veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: Maceió, AL, data-nascimento: 
13/11/1984, residente e domiciliada em Maceió, AL, filha de Roberto Batista dos Santos 
e de Severina Batista de Lima.

O pretendente: JOEL OLIVEIRA PEREIRA, profissão: auxiliar de serviços gerais, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/07/1987, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de José Pereira de Moraes e de Maria Lucia Oliveira 
da Silva. A pretendente: SIMONE SANTOS DE JESUS, profissão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: Ilhéus, BA, data-nascimento: 16/06/1984, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Arlindo Benvindo de Jesus e de Vilma Silva Santos.

O pretendente: JEFFERSON LEMOS, profissão: jornaleiro, estado civil: solteiro, naturali-
dade: Guarulhos, SP, data-nascimento: 15/12/1988, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, filho de Isaac Lemos e de Maria de Fatima Pereira Lemos. A pretendente: 
ISABELA LIMA XAVIER, profissão: psicóloga, estado civil: solteira, naturalidade: Paulo 
Afonso, BA, data-nascimento: 08/06/1995, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de José Carlos Xavier e de Nilza Lima Xavier.

O pretendente: DIEGO REIS DA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 10/08/1982, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jackson Reis da Silva e de Maria das Graças da 
Silva. A pretendente: SHIRLEI LINS ROCHA, profissão: corretora, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 26/09/1980, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria do Carmo Lins Rocha.

O pretendente: GABRIEL MONTEIRO BATISTA, profissão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/06/1999, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Aparecido Batista e de Marcia 
Monteiro dos Santos. A pretendente: BEATRIZ NASCIMENTO PECHINI, profissão: 
atendente, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
04/04/1992, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Eder Pechini 
e de Romilse Nascimento Fonseca.

O pretendente: RONIELLE SANTOS SANTANA, profissão: cortador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Itabuna, BA, data-nascimento: 20/06/1990, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Cosme Reges Santana e de Maria José Santos. 
A pretendente: MICHELLE DA SILVA COSTA, profissão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 28/08/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Jonas da Silva Costa e de Maria José da Silva.

O pretendente: LEANDRO DE SOUZA VIDOTTO, profissão: professor de música, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 16/04/1987, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luiz Carlos Vidotto e de Vera Lucia 
de Souza Vidotto. A pretendente: ANALICE FERREIRA RODRIGUES, profissão: 
pedagoga, estado civil: solteira, naturalidade: Lorena, SP, data-nascimento: 20/05/1993, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Celso Luiz Rodrigues e de 
Elcy Aparecida Ferreira Antonio Rodrigues.

O pretendente: JOÃO GOMES DE FREITAS FILHO, profissão: cortador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Tauá, CE, data-nascimento: 12/09/1974, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João Gomes de Freitas e de Maria Pereira Maciel. 
A pretendente: ANDRÉIA RODRIGUES DE FREITAS, profissão: vendedora, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/08/1979, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Rodrigues de Souza e de 
Maria Vidal de Souza.

O pretendente: GUILHERME PASTORE RAQUEL, profissão: auxiliar de produção, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 03/11/1992, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jose Jurandir Raquel e de Suzeli 
Pastore Raquel. A pretendente: KARINA LEITE MOREIRA, profissão: orientadora socioe-
ducativa, estado civil: divorciada, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
02/01/1992, residente e domiciliada nesta Capital, SP, filha de Valter Cesar Moreira e de 
Maria Lucia Leite do Nascimento Moreira.

O pretendente: LUCAS SOUSA SILVA, profissão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 30/10/2000, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Roberto dos Santos Silva e de Jurema de Sousa 
Sena. A pretendente: JÚLIA FEITOSA LACERDA FELIX, profissão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/12/1999, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Lacerda Felix e de Maria 
Silvana Feitosa Bezerra.

O pretendente: EMERSON HUMBERTO ROMERO GÜETE, profissão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Lima, Peru,, data-nascimento: 06/03/1975, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Humberto Romero Díaz e de Isabel 
Nelly Güete Cardenas. A pretendente: KARINA GRACIELA CARLOS FLORES, pro-
fissão: cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: Cusco, Perú,, data-nascimento: 
24/06/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jaime Carlos 
Aylas e de Maria Isabel Flores Silva.

O pretendente: CARLINHO ADRIÃO DA SILVEIRA, profissão: supervisor de turno, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São João do Paraiso, MG, data-nascimento: 09/08/1963, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Otaviano Adrião da Silveira 
e de Maria Pereira Dutra. A pretendente: MARIA VITORIA DE ALMEIDA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Viçosa do Ceará, CE, data-nascimento: 12/03/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Gregorio Jose de Almeida 
e de Luiza Maria de Jesus.

O pretendente: DOUGLAS CAMANDAROBA RODRIGUES, profissão: analista de B.I, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/09/1991, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco de Assis Rodrigues e de 
Debora Cristiane Camandaroba Rodrigues. A pretendente: GABRIELLA DE OLIVEIRA 
LANZELLOTTI, profissão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: Rio de Janeiro, 
RJ, data-nascimento: 14/08/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Marcelo Jose de Andrade Lanzellotti e de Solange de Oliveira Lanzellotti.

O pretendente: DOUGLAS EXPEDITO MEDRADO DE SOUZA, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André, SP, data-nascimento: 29/06/1996, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos, SP, filho de Djair Teixeira de Souza 
e de Solange Aparecida Medrado Fernandes. A pretendente: ESTER FRANÇA DOS 
SANTOS, profissão: operadopa de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Porto Seguro, 
BA, data-nascimento: 24/01/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Gildasio Felipe dos Santos e de Luciana de Souza França.

O pretendente: CESAR CAIQUE NASCIMENTO, profissão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/03/1994, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, filho de Debora Cristine Nascimento. A pretendente: GABRIELA 
APARECIDA FIGUEIREDO VIEIRA, profissão: operadora de cobrança, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 15/07/1994, residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, filha de Paulo Henrique Viera e de Lucinéia Figueiredo Viera.

O pretendente: LUCAS MATEUS PEREIRA, profissão: eletricista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Paulo Afonso, BA, data-nascimento: 23/06/1994, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Lúcia Pereira. A pretendente: MICHELLE 
CATARINO DA SILVA, profissão: auxiliar administrativo, estado civil: divorciada, naturali-
dade: São Paulo, SP, data-nascimento: 29/09/1984, residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, filha de Manoel Fernandes da Silva e de Sueli Catarino.

O pretendente: VITOR RAFAEL COSTA DE SOUZA, profissão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 11/09/1994, residente e 
domiciliado nesta Capital, SP, filho de Valdir José de Souza e de Maria Aparecida Costa. 
A pretendente: ERIKA CAROLINE QUEIROZ DA SILVA, profissão: operadora de co-
brança, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/02/1996, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel Aparecido da Silva 
e de Marizete de Oliveira Queiroz da Silva.

O pretendente: THIAGO PINHEIRO ABRANCHES, profissão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 13/05/1981, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Abranches Cupertino e de Sandra Maria 
Pinheiro Abranches. A pretendente: GABRIELA DANIELLE RIBEIRO, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/08/1985, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Claudia Regina Ribeiro.

O pretendente: WENDER EXPEDITO COSTA DE SOUSA, profissão: ajudante geral, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 18/01/1997, residente 
e domiciliado nesta Capital, SP, filho de Francisca Meire Costa de Sousa. A pretendente: 
ÀGATA TALITA SANTOS DE OLIVEIRA, profissão: ajudante geral, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 12/05/1997, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Igor Silva de Oliveira e de Maria Joseane dos Santos.

O pretendente: WYDMY DE SOUSA XAVIER NOGUEIRA, profissão: assistente monito-
ramento, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 17/12/1994, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Francisco Xavier Nogueira 
e de Luciana Aparecida de Sousa Nogueira. A pretendente: NATASHA CARVALHO DE 
SOUZA, profissão: assistente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo, SP, data-nascimento: 20/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Rubens Laurindo de Souza e de Edna Sabino de Carvalho.

O pretendente: MARCO AURÉLIO ALVES OLIVEIRA, profissão: bancário, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 20/03/1972, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Aurélio Alves Oliveira e de Yvone Ramos Oliveira. A pre-
tendente: INAURA ADRIANE FARIAS BARBOSA, profissão: costureira, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: São Luis, MA, data-nascimento: 14/02/1981, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Paulo Barbosa e de Isaltina Barbosa Farias Barbosa.

O pretendente: HALID GHANNOUM DRAIJE, profissão: comerciante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/10/1953, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Ibrahim Ghannoum Draije e 
de Laura Paes da Silva. A pretendente: MARIA MADALENA DA SILVA, profissão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: Montalvânia, MG, data-nascimento: 04/12/1967, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Minervino Bruno da Silva 
e de Carolina Xavier dos Anjos.

O pretendente: LUIS CLÁUDIO COSTA SILVA FILHO, profissão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Vitoria da Conquista, BA, data-nascimento: 01/06/1996, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Luis Cláudio Costa Silva e de Shirley 
Leal Duarte. A pretendente: ELLEN KAROLINA SILVA DO NASCIMENTO, profissão: 
auxiliar veterinária, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo, SP, data-nascimento: 
23/12/2001, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco de 
Assis do Nascimento e de Maria Helena da Silva.

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Oficial

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:

LIMBERT ESCOBAR ULO, estado civil solteiro, profissão autonômo, nascido em La 
Paz - Bolívia, La Paz - Bolívia no dia quinze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (15/09/1989), residente e domiciliado Rua Jacareúba, 49, casa A, Parque Guarani, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Lucio Escobar e de Angelica Ulo. CAMILA CRIS-
TINA CRUZ FENDE CHAVEZ, estado civil solteira, profissão consultora de negócios, 
nascida em Sorocaba, neste Estado (CN:LV.A/063.FLS.115V-CONSOLAÇÃO/SP), So-
rocaba, SP no dia dezenove de junho de mil novecentos e oitenta e nove (19/06/1989), 
residente e domiciliada Avenida Campanella, 726, apartamento 02, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Assan Abraham Fende Chavez e de Susana Aparecida Cruz.

DAVID HELQUIAS ARTUR DA SILVA, estado civil solteiro, profissão analista de cobrança, 
nascido em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/169.FLS.245-ERMELINO MATARAZZO/
SP), Santo André, SP no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e noventa e sete 
(26/09/1997), residente e domiciliado Rua Doutor Jorge Assunção, 37, Jardim das Camélias, 
nesta Capital, São Paulo, SP, filho de Eliel Artur da Silva e de Rosilandia Monteiro da Silva. 
BRENDA GINEZ MARTINS, estado civil solteira, profissão assistente administrativo, nas-
cida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/151.FLS.050-BELENZINHO/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de agosto de mil novecentos e noventa e oito (14/08/1998), 
residente e domiciliada Rua Olhos Mansos, 26, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Robson Lopes Martins e de Erica Simões Ginez.

FELIPE DE SOUZA NUNES, estado civil solteiro, profissão açougueiro, nascido em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/181.FLS.080 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e sete (23/07/1997), residente e do-
miciliado Rua Dona Maria de Camargo, 370, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Izaias 
Nunes e de Elida Faustina de Souza Nunes. NATÁLIA MARIA DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/080.FLS.083V 
GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dois de dezembro de mil novecentos e noven-
ta e um (02/12/1991), residente e domiciliada Rua Dona Maria de Camargo, 370, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Manoel José da Silva Filho e de Caitana Maria Malaquias.

LEVI ALEIXO DE SOUZA, estado civil divorciado, profissão motorista, nascido em Je-
quié, Estado da Bahia, Jequié, BA no dia onze de outubro de mil novecentos e sessenta 
e quatro (11/10/1964), residente e domiciliado Rua Sestílio Melani, 606, casa 01, Con-
junto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Arlinda Aleixo de 
Souza. LINDINALVA MARIA ALVES DE CARVALHO, estado civil viúva, profissão do 
lar, nascida em Floresta, Estado de Pernambuco, Floresta, PE no dia três de dezembro 
de mil novecentos e sessenta e três (03/12/1963), residente e domiciliada Rua Arte do 
Sol, 556, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Antonio Ladislau dos Santos e de Maria de Fatima Alves.

FRANCISCO WAGNER CARVALHO, estado civil solteiro, profissão aposentado, nas-
cido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/037.FLS.034-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e três de março de mil novecentos e cinquenta e dois (23/03/1952), 
residente e domiciliado Rua Rio Canabrava, 266, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Euclydes Carvalho e de Joanna Sampaio Carvalho. MARIA AUXILIADORA ARCEBIS-
PO, estado civil divorciada, profissão do lar, nascida em Porto Firme, Estado de Minas 
Gerais, Porto Firme, MG no dia dezessete de agosto de mil novecentos e cinquenta e 
um (17/08/1951), residente e domiciliada Rua Rio Canabrava, 266, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filha de Benedito Arcebispo e de Ana Graciana de Jesus.

JOSÉ ANTONIO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profissão pedreiro, nascido em 
Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia dez de maio de mil novecentos e 
setenta e um (10/05/1971), residente e domiciliado Rua Guichi Shigueta, Travessa Beira 
Rio, 91, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Oliveira e de Maria dos 
Santos Oliveira. LUCINÉIA BARBARA DA ROCHA SOUZA, estado civil viúva, profis-
são doméstica, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia dois de setembro 
de mil novecentos e setenta e quatro (02/09/1974), residente e domiciliada Rua Guichi 
Shigueta, Travessa Beira Rio, 91, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Barbara da Rocha Filho e de Aparecida Maria da Rocha.

JOSÉ LEONE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão técnico em protése dentá-
ria, nascido em Capoeiras, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/003.FLS.101V-CAPOEIRAS/
PE), Capoeiras, PE no dia vinte e dois de novembro de mil novecentos e noventa e sete 
(22/11/1997), residente e domiciliado Rua Rio das Contas, 119, Jardim Marabá, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, filho de Leone Ramos dos Santos e de Ivonete Maria dos Santos. 
BÁRBARA SANTIAGO DA SILVA, estado civil solteira, profissão técnica em saúde bucal, 
nascida em Itamaraju, Estado da Bahia (CN:LV.A/095.FLS.125-ITAMARAJU/BA), Itamaraju, 
BA no dia sete de dezembro de mil novecentos e noventa e dois (07/12/1992), residente e 
domiciliada Rua Rio das Contas, 119, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de 
Sergio Romeu Nascimento da Silva e de Maria da Conceição Ribeiro Santiago.

RODRIGO ANTÔNIO DE SOUZA FUKAMACHI, estado civil divorciado, profissão motorista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecen-
tos e oitenta (01/12/1980), residente e domiciliado Rua Floriano de Toledo, 34, casa 02, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Perseu Lissako Kukamachi 
e de Irani de Souza Fukamachi. JESSICA ISIDRO DA SILVA, estado civil solteira, profissão 
autônoma, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-150,FLS.197-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de outubro de mil novecentos e noventa e um (01/10/1991), residente e domi-
ciliada Avenida Maria Luiza Americano, 2394, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Sebastião Isidro da Silva e de Sebastiana Maria Isidro da Silva.

ALAN JONES DOS SANTOS BASTOS, estado civil divorciado, profissão auxiliar de con-
feitaria, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e um (12/12/1981), residente e domiciliado Rua do Cloro, 37, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Averaldo Dourado Bastos e de Ivonete dos 
Santos. SIMONE DANTAS DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedora, nas-
cida em Jeremoabo, Estado da Bahia (CN:LV.A/002.FLS.600 JEREMOABO/BA), Jere-
moabo, BA no dia dezessete de junho de mil novecentos e setenta e quatro (17/06/1974), 
residente e domiciliada Rua do Cloro, 37, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Jose Joaquim dos Santos e de Maria Helena Ferreira Dantas.

MARCOS ADRIANO MACHADO DIAS, estado civil divorciado, profissão porteiro, nas-
cido em Umuarama, Estado do Paraná, Umuarama, PR no dia dois de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e quatro (02/02/1974), residente e domiciliado Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 1216, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Nelcides Machado Dias e de Senia das Graças Dias. CAMILA SOUZA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital 
(CN:LV.A/166.FLS.141 IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia quatorze de novembro de 
mil novecentos e noventa e dois (14/11/1992), residente e domiciliada Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 1216, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de José 
Luiz dos Santos e de Angela Souza Santos.

ANDERSON EDUARDO PIMENTA, estado civil divorciado, profissão impressor flexo-
gráfico, nascido em Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP no dia treze de agosto de 
mil novecentos e setenta e nove (13/08/1979), residente e domiciliado Rua Doutor Ro-
drigo Pereira Barreto, 50, bloco C, apartamento 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filho 
de Antonio Cicero Pimenta e de Maria de Fatima Melo Pimenta. ANDRESSA ANGA-
ROLA, estado civil divorciada, profissão oficial administrativo, nascida em São Miguel 
Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta (14/02/1980), residente e domiciliada Rua Doutor Rodrigo Pereira Barreto, 50, 
bloco C, apartamento 03, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Ottone Angarola e de 
Edina Barbaresco Angarola.

ADRIANO DE SOUSA, estado civil solteiro, profissão auxiliar de estoque, nascido em 
Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/009.FLS.171 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatorze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e sete (14/02/1987), resi-
dente e domiciliado Rua Monte Car, 1547, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carva-
lho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Maria Anita de Sousa. LARISSA CRISTINA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão atendente de telemarketing, nascida em 
Gama, Brasilia - Distrito Federal (CN:LV.A/057.FLS.051-ACLIMAÇÃO/SP), Brasilia, DF 
no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e quatro (20/06/1994), residente e 
domiciliada Rua Arreio de Prata, 1733, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Maria Irene de Souza.

CARLOS HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profissão motorista, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/008.FLS.063-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezenove de dezembro de mil novecentos e setenta e sete (19/12/1977), residente e 
domiciliado Rua Fontoura Xavier, 870, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Givaldo Bezerra da Silva e de Maria Genilda da Silva. GISLAINE APARECIDA DE SOU-
ZA, estado civil solteira, profissão coordenadora pedagógica, nascida em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/010.FLS.001V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia seis de novembro de mil novecentos e setenta e seis (06/11/1976), residente e domi-
ciliada Rua Fontoura Xavier, 870, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Alcides 
Cassiano de Souza e de Neide Pereira de Souza.

SANDRA REGINA RÉ, estado civil solteira, profissão produtora de eventos, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/005.FLS.056V-CASA VERDE/SP), São Paulo, SP no dia 
dezessete de dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (17/12/1975), residente e 
domiciliada Rua Alfredo Costa, 155, Jardim Liderança, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filha de Francisco Luiz Ré e de Izabel Camacho Ré. SANDRA MACHADO ANTUNES, 
estado civil solteira, profissão produtora de eventos, nascida em São Lourenço do Oes-
te, Estado de Santa Catarina (CN:LV.A/012.FLS.208-SÃO LOURENÇO DO OESTE/
SC), São Lourenço do Oeste, SC no dia três de julho de mil novecentos e oitenta e dois 
(03/07/1982), residente e domiciliada Rua Alfredo Costa, 155, Jardim Liderança, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Ari dos Santos Antunes e de Isaura Machado Antunes.

HENRIQUE PEREIRA RAMOS DA SILVA, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.055-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e noventa e quatro (07/03/1994), 
residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 731, bloco C, apartamento 51, Conjun-
to Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Benedito Ramos 
da Silva e de Darci de Oliveira Pereira da Silva. NAIÁRA ROCHA PINHEIRO, estado 
civil solteira, profissão enfermeira, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/057.FLS.131V-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de mar-
ço de mil novecentos e noventa e quatro (26/03/1994), residente e domiciliada Rua 
Sabbado D'Ângelo, 2661, bloco A, apartamento 32, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Marcos Tadeu Pinheiro e de Sônia de Fátima Rocha Pinheiro.

GILBERTO MEZA DA SILVA, estado civil divorciado, profissão técnico em telefonia, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezoito de janeiro de mil no-
vecentos e setenta e três (18/01/1973), residente e domiciliado Rua Santo Cristo, 
17, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Jorge Alves da Silva e de 
Natividade Meza da Silva. DIANA APARECIDA MONTEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A 
079,FLS.093-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia doze de outubro de mil nove-
centos e oitenta e quatro (12/10/1984), residente e domiciliada Rua Santo Cristo, 17, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Nivaldo Monteiro da Silva e de 
Luzinete Monteiro da Silva.

FABIANO MONGE, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido em Santo André, 
neste Estado (CN:LV.A/202.FLS.419-1º SUBDISTRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo 
André, SP no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e cinco (20/03/1985), 
residente e domiciliado Rua José Alves dos Santos, 307, Vila Campanela, neste Distri-
to, São Paulo, SP, filho de Carlos Alberto Monge e de Sonia Maria Monge. LUCIANA 
KLIUKAS, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/077.FLS.086V ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
um de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (21/09/1989), residente e domicilia-
da Rua José Alves dos Santos, 307, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Vicente Kliukas e de Maria Maslekovas Kliukas.

THIAGO QUIELE DE FREITAS, estado civil solteiro, profissão gestor financeiro, nasci-
do em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/061.FLS.123 GUAIANASES/SP), São Pau-
lo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta e nove (28/08/1989), 
residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 453, bloco 01, apartamento 72, Vila 
Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Giovani Santos de Freitas e de Izabel 
Cristina Quiele de Freitas. JÉSSICA BEZERRA SILVA, estado civil solteira, profissão 
especialista, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/077.FLS.162V GUAIANA-
SES/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e noventa e um 
(16/08/1991), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 453, bloco 01, apartamen-
to 72, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Odorico Nunes da Silva e de 
Francisca Paz Bezerra Silva.

DAMIÃO PEREIRA DE SOUSA, estado civil divorciado, profissão metalúrgico, 
nascido em Santa Helena, Estado da Paraíba, Santa Helena, PB no dia sete de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e três (07/02/1983), residente e domiciliado 
Rua Guichi Shigueta, 21, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de João 
Pereira de Sousa e de Geralda Maria de Sousa. ISTEFANI RAIANE PEREIRA 
DE SOUZA, estado civil solteira, profissão auxiliar de serviços gerais, nascida em 
São Raimundo Nonato, Estado do Piauí (CN:LV.A/123.FLS.081-PETROLINA/PE), 
São Raimundo Nonato, PI no dia onze de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (11/01/1987), residente e domiciliada Rua Guichi Shigueta, 21, Colônia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Francisco Pereira Vieira e de Vanuza Francisca 
de Souza Vieira.

LAÉRCIO JUVENIL LUCCIO, estado civil solteiro, profissão vigilante, nascido em 
Ribeirão Preto, neste Estado (CN:LV-A-017,FLS.143-3º SUBDISTRITO DE RIBEI-
RÃO PRETO/SP), Ribeirão Preto, SP no dia dez de julho de mil novecentos e 
setenta e cinco (10/07/1975), residente e domiciliado Travessa Bradamante, 06, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Juvenil Sebastião Luccio 
e de Jovelina Marques Luccio. MANUELA APARECIDA ORVALHO, estado civil 
solteira, profissão analista financeira, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital 
(CN:LV-A 111,FLS.247V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de março de 
mil novecentos e oitenta e nove (06/03/1989), residente e domiciliada Travessa 
Bradamante, 06, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Antonio 
Jose Orvalho e de Rosa Maria Muiño Veiga Orvalho.

THIAGO DE FARIAS, estado civil solteiro, profissão manobrista, nascido em Sub-
distrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/107.FLS.045V LIBERDADE/SP), São 
Paulo, SP no dia treze de setembro de mil novecentos e oitenta e três (13/09/1983), 
residente e domiciliado Rua Caxinguelé, 65, casa 01, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Raimundo Aparecido de Farias 
e de Solange Lopes da Silva. ANA MARIA DE OLIVEIRA MATOS LEITE, estado 
civil divorciada, profissão do lar, nascida em Subdistrito Jardim Paulista, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e setenta e 
quatro (10/09/1974), residente e domiciliada Rua Caxinguelé, 65, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Hélio Gomes 
de Matos e de Maria José de Oliveira.

LUCAS ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profissão autônomo, nascido nes-
te Distrito (CN:LV.A/220.FLS.171-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de 
março de mil novecentos e noventa e cinco (05/03/1995), residente e domiciliado 
Rua Doutor Xavier de Oliveira, 236, casa 02, Vila Nhocune, nesta Capital, São 
Paulo, SP, filho de Antonio Manoel da Silva e de Gilvania Gonçalves Almeida da 
Silva. ARIANE BARBOSA DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão vendedo-
ra, nascida em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV.A/045.FLS.092-BOM 
JESUS DA LAPA/BA), Bom Jesus da Lapa, BA no dia vinte e cinco de agosto de 
mil novecentos e noventa e quatro (25/08/1994), residente e domiciliada Rua 18 de 
Abril, 916, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, filha 
de Arildo Barroso dos Santos e de Regilene Barbosa dos Santos.

IGOR RAFAEL PESSOA DA SILVA, estado civil solteiro, profissão gesseiro, nas-
cido em Caraúbas, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/057.FLS.197V-CA-
RAÚBAS/RN), Caraúbas, RN no dia dezessete de novembro de mil novecentos e 
noventa e dois (17/11/1992), residente e domiciliado Rua Toreiros, 102, fundos, 
Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de José Ugulino da Silva e 
de Maria Irisneide Pessoa da Silva. JULIA SANTOS HERNANDEZ RINCÃO, es-
tado civil solteira, profissão manicure, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/353.
FLS.210V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezoito de setembro de mil nove-
centos e noventa e nove (18/09/1999), residente e domiciliada Rua Toreiros, 102, 
fundos, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Daniel Hernandez 
Rincão e de Ivanilde Santos Hernandez Rincão.

APARECIDO NERIS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão motorista, nas-
cido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/072.FLS.167-NOSSA SENHORA DO Ó/SP), 
São Paulo, SP no dia vinte e três de janeiro de mil novecentos e sessenta e dois 
(23/01/1962), residente e domiciliado Rua Novo Acon, 23, Conjunto Habitacional 
Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Helenita Neris dos Santos. 
NEUSA PINTO, estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Tianguá, Esta-
do do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.191V-JARDIM AMÉRICA/SP), Tianguá, CE no dia 
vinte e seis de junho de mil novecentos e cinquenta e seis (26/06/1956), residente 
e domiciliada Rua Novo Acon, 23, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, filha de Teresa de Jesus Pinto.

LUCIANO GOYA CAMARGO, estado civil solteiro, profissão comerciante, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/239.FLS.225-LIBERDADE/SP), São Paulo, SP 
no dia dezenove de setembro de mil novecentos e noventa e cinco (19/09/1995), 
residente e domiciliado Rua Monte Horebe, 124, Vila Santana, neste Distrito, São 
Paulo, SP, filho de Helio da Silva Camargo e de Tatiana Correia Goya. KARINA 
PEREIRA SAES, estado civil solteira, profissão socióloga, nascida em Subdistri-
to Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/280.FLS.084 BELA VISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezoito de março de mil novecentos e noventa e cinco (18/03/1995), 
residente e domiciliada Rua da Consolação, 1222, bloco O, apartamento 72, Con-
solação, nesta Capital, São Paulo, SP, filha de Anselmo Pereira Saes e de Cecilia 
Luiz Pereira Saes.

ARISON DE SOBRAL ARRAES, estado civil solteiro, profissão mecânico, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/271.FLS.264V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de fevereiro de mil novecentos e noventa e sete (09/02/1997), residente e 
domiciliado Rua Maria Margarida, 83, B, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, 
filho de Armando Alves Arraes e de Sandra Regina de Almeida Sobral. ISABELLA 
THIOFILIO LIMA, estado civil solteira, profissão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/343.FLS.049V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de maio de mil novecentos e noventa e nove (20/05/1999), residente 
e domiciliada Rua Equestre, 153, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, 
SP, filha de Robson de Lima e de Claudelí Thiofilio Lima.

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