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BOLSAS
O Ibovespa: +1,99% Pontos: 
78.313,96 Máxima de +2,17% 
: 78.454 pontos Mínima de 
-0,15% : 76.677 pontos Volu-
me: 11,27 bilhões Variação em 
2018: 2,5% Variação no mês: 
2,13% Dow Jones: +0,71% Pon-
tos: 26.246,96 Nasdaq: +0,76% 
Pontos: 7.956,11 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 4,1437 Venda: R$ 4,1442 
Variação: +0,36% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 4,22 Venda: R$ 4,32 
Variação: +0,47% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 4,1363 Venda: R$ 
4,1369 Variação: -0,78% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 4,0900 
Venda: R$ 4,2870 Variação: 
+0,4% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 6,46% ao 
ano. - Capital de giro, 9,54% ao ano. 
- Hot money, 1,08% ao mês. - CDI, 
6,39% ao ano. - Over a 6,40%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.202,90 a onça-
-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,24% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 159,000 
Variação: +0,32%.

Cotação: R$ 4,1510 Variação: 
+0,28% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,1672 Venda: US$ 1,1673 
Variação: -0,1% - Euro comercial 
Compra: R$ 4,8340 Venda: R$ 
4,8360 Variação: +0,23% - Euro 
turismo Compra: R$ 4,7430 Ven-
da: R$ 5,0100 Variação: +0,06%.

Futuro: +1,74% Pontos: 78.440 
Máxima (pontos): 78.785 Míni-
ma (pontos): 76.810. Global 40 
Cotação: 722,824 centavos de 
dólar Variação: +0,02%.

“Viver é a coisa mais 
rara  do mundo. A 
maioria das pessoas 
apenas existe”.
Oscar Wilde (1854/1900)
Escritor britânico

previsão do desempenho do 
nível de emprego formal no 
setor para este ano continua 
apontando uma queda de 
2,9% (AE).

O Sindicato da Indústria 
da Construção Civil do 
Estado de São Paulo 

(Sinduscon-SP) e a Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) revi-
saram suas projeções para o 
Produto Interno Bruto (PIB) 
do setor em 2018. Anterior-
mente, havia a expectativa de 
um crescimento de até 0,5% 
para este ano. Agora, dois ce-
nários se delineiam. Se o PIB 
nacional crescer 1,4%, o da 
construção deverá cair 0,6%. 
E se o PIB nacional evoluir 
apenas 1,1%, o da construção 

 Sinduscon-SP e FGV revisam 
projeção para 2018 e agora 
prevêem queda no PIB do setor

deverá registrar baixa de 1,0%.
“O cenário dos últimos meses, 

agravado pela incerteza eleito-
ral, contribuiu decisivamente 
para que não se resgatasse a 
confiança dos investidores, 
revertendo a expectativa de 
que a construção voltaria a 
crescer em 2018”, afi rma o 
presidente do SindusCon-SP, 
José Romeu Ferraz Neto, em 
nota distribuída à imprensa.

Entre os fatores que im-
pactaram o cenário ao longo 
do ano estão o declínio nas 
expectativas dos empresários 

do setor; o impacto negativo 
sobre os investimentos devi-
do à persistência do alto grau 
de incerteza com o quadro 
eleitoral; e o baque da greve 
dos caminhoneiros sobre a 
indústria de materiais, cuja 
produção não se recuperou 
totalmente. Além disso, o 
aumento em lançamentos e 
vendas no segmento imobiliário 
somente mostrará resultados 
na atividade da construção no 
ano que vem.

Segundo dados do IBGE, o 
número de pessoas emprega-

O aumento em lançamentos e vendas no segmento imobiliário só mostrará resultados

na atividade da construção no ano que vem.

das na construção, de 6,5 mi-
lhões no primeiro semestre de 
2019, caiu 3,3% em relação ao 
primeiro semestre de 2017. Se-
gundo pesquisa do SindusCon-

-SP, o emprego segue caindo 
em todos os segmentos, exceto 
em Engenharia e Arquitetura, 
o que mostra demanda maior 
apenas por projetos. Assim, a 

O ministro da Fazenda, Edu-
ardo Guardia, disse ontem (18) 
que é preciso uma saída para 
o atual sistema de subsídios 
ao diesel, criado após a crise 
gerada com a paralisação dos 
caminhoneiros, em maio últi-
mo. “Precisamos de soluções 
mais estruturais para esse pro-
blema”, defendeu ao comentar 
os preços elevados dos com-
bustíveis, uma das queixas do 
setor de transporte de cargas.

Como uma alternativa, Guar-
dia propôs dar mair competição 
ao setor do refi no, com mais 
liberdade de preços, e adotar 
um tributo como proteção, para 
absorver as variações do preço 
do petróleo no mercado inter-
nacional. Os caminhoneiros 
protestaram durante 11 dias e, 
para acabar com a mobilização, 
o governo prometeu reduzir em 
R$ 0,46 o preço do diesel nas 
bombas, por meio de subsídio 
ao combustível e corte de 
impostos federais e estaduais. 

“É uma solução emergencial. 
Não aguentaríamos mais uma 

Guardia: uma saída para o 

sistema de subsídios ao diesel.

Aplicativo do SUS
O aplicativo disponibilizado 

gratuitamente pelo Ministério da 
Saúde para os usuários do SUS 
(Meu DigiSUS), está há três anos 
em funcionamento e já foi baixado 
por 1,2 milhão de pessoas que têm 
smartphones com sistemas IOS e 
Android. O aplicativo permite que a 
população acompanhe, via celular, 
suas consultas, visualize o histórico 
de solicitações e a posição na fi la do 
Sistema Nacional de Transplantes, 
entre outras funcionalidades rela-
cionadas à saúde pública. 

Unesco: 10 anos para 
restauração do Museu

A diretora e representante da 
Unesco no Brasil, Marlova Jovche-
lovitch Noleto, ressaltou ontem 
(18) que o trabalho de conclusão 
da restauração do Museu Nacional, 
no Rio de Janeiro, será bastante 
longo. “Estimamos algo como cerca 
de 10 anos a partir do exemplo de 
situações, não iguais de incêndio, 
mas similares a essa”. 

“Não existe nenhuma solução 
mágica que permita reconstruir o 
museu em alguns meses. Temos 
um longo trabalho de identifi -
cação dos escombros, o que são 
fragmentos de itens do museu”, 
afi rmou, ao lado da chefe da Mis-
são de Emergência da Unesco, a 
italiana Cristina Menegazzi, e do 
consultor do Centro Internacional 
de Estudos para a Conservação e 
Restauro de Bens Culturais, José 
Luiz Pedersoli Junior, que integra 
a missão.

“Acreditamos que é um trabalho 
que será gradativo, e que, em várias 
etapas, se poderá ir gradualmente 
abrindo o museu novamente para 
visitação da população”, acrescen-
tou Marlova (ABr).

O ministro da Segurança 
Pública, Raul Jungmann, 
reafi rmou ontem (18) que 
a Polícia Federal (PF) deve 
concluir ainda nesta semana 
um primeiro inquérito sobre a 
agressão ao candidato do PSL 
à Presidência, Jair Bolsonaro. 
E que, até o momento, nenhu-
ma hipótese foi descartada 
sobre uma eventual coautoria 
do crime, por isso uma nova in-
vestigação poderá ser aberta.

“Não se descarta qualquer 
tipo, qualquer hipótese”, afi r-
mou Jungmann ao ser ques-
tionado sobre a possibilidade 
de coautoria no crime. “Nós, 
se necessário, abriremos uma 
segunda investigação, um se-
gundo inquérito, para apurar 
todo e qualquer indício. Se 
qualquer possiblidade de co-
autoria existir, evidentemente 
que vamos trazer a conheci-
mento de toda a sociedade”, 
disse em seguida.

O ministro, no entanto, 
não entrou em detalhes das 
investigações, afirmando 
apenas que “tudo isso tem 
que ser investigado, recursos, 
dinheiro na conta”. “Temos 
que dar uma resposta à opi-
nião pública para que não 
paire nenhuma suspeita”, 
acrescentou. Jungmann deu 
as declarações após reunião, 
ontem (18), com a presidente 

Ministro da Segurança 

Pública, Raul Jungmann.

A indústria paulista fechou 
2,5 mil postos de trabalho em 
agosto, uma queda de 0,11% 
na comparação com o mês 
anterior, sem ajuste sazonal, 
aponta a pesquisa de Nível de 
Emprego da Fiesp/Ciesp, divul-
gada ontem (18). Nos últimos 
12 meses, o setor acumula 
1,28% de decréscimo na oferta 
de emprego. Foram encerradas 
28 mil postos desde agosto de 
2017. Considerando os oito 
meses de 2018, no entanto, o 
saldo é positivo, com elevação 
de 0,64%.

Dos 22 setores verifi cados 
na pesquisa, nove tiveram re-
sultado negativo. O principal 
destaque foi o setor de produtos 
têxteis, com o fechamento de 
1.040 vagas, seguido pelo setor 
de produtos de metal (excluin-
do máquinas e equipamentos), 
com menos 1.021 postos de 

Dos 22 setores verifi cados, 

nove tiveram resultado 

negativo.

São Paulo - O presidenciá-
vel tucano Geraldo Alckmin, 
dono de uma coligação com 
oito partidos, afirmou na 
tarde de ontem (18), que não 
tem qualquer “procedência” a 
sugestão de que uma deban-
dada de sua coligação esteja 
em curso. De forma enfática, 
Alckmin disse que a reunião 
prevista para ocorrer com 
o prefeito de Salvador ACM 
Neto já estava combinada e 
ocorre toda semana às segun-
das ou terças.

Seguindo a estratégia de se 
colocar como uma opção em 
relação à candidatura de Jair 
Bolsonaro (PSL), o tucano fez 
questão de comentar a decla-
ração do candidato a vice na 
chapa de Bolsonaro, general 
Hamilton Mourão, sobre cria-
ção de fi lhos em casas que têm 
apenas as fi guras da mãe e da 
avó. Mourão disse que crianças, 

Presidenciável tucano Geraldo Alckmin.

Presidente da Sabesp,

Karla Bertocco.

São Paulo - A presidente 
da Sabesp, Karla Bertocco, 
descartou o risco de falta de 
água em São Paulo, apesar 
de os maiores mananciais do 
Estado contarem com reservas 
abaixo da metade das suas 
capacidades. “O conjunto dos 
reservatórios está operando, 
na média, a 42%. Esse nível 
é absolutamente aderente ao 
momento de fi m da estiagem 
que estamos vivendo”, afi r-
mou, após participar, ontem 
(18), da cerimônia de aber-
tura da 29ª Feira Nacional de 
Saneamento e Meio Ambiente. 

O nível de água dos reserva-
tórios está abaixo da metade 
em quatro dos seis mananciais 
do Estado. Esse é o caso do 
Sistema Cantareira, que aten-
de a região metropolitana e 
opera com 34,8% da sua capa-
cidade. Há um ano, o Sistema 
tinha 54,5% da sua reserva. 
No início da crise hídrica, em 
2014, ele chegou a marcar 
8,6% neste mesmo período. 
Os outros mananciais que têm 
menos da metade das suas 
reservas hoje são: Alto Tietê 
(47,2%), Alto Cotia (44,8%) 
e Rio Claro (41,7%). Apenas 
dois reservatórios estão acima 
deste patamar: Guarapiranga 
(50,8%) e Rio Grande (77,6%).

A presidente da Sabesp ob-
servou que a estiagem durante 
os meses de maio, junho e 
julho foi intensa e provocou 
uma queda acentuada dos 
reservatórios de água, mas a 
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Indústria paulista fecha 2,5 mil 
postos de trabalho em agosto

de Produtos de minerais não-
-metálicos com geração de 851 
vagas. Em seguida estão os se-
tores de veículos automotores 
e autopeças (560), máquinas e 
equipamentos (382) e produ-
tos químicos (234). A previsão 
da entidade é que o ano deve 
fechar com emprego negativo. 

Entre os fatores que contri-
buíram para o cenário de afas-
tamento dos investimentos, 
na avaliação da Fiesp, está a 
greve dos caminhoneiros, a 
indefinição política com as 
eleições e a preocupação com 
o cenário internacional. “É o 
ambiente sadio de negócios que 
traz o emprego e faz com que 
a economia volte a melhorar. 
Temos no mercado interno uma 
ociosidade em torno de 35%”, 
disse, em nota, José Ricardo 
Roriz Coelho, presidente em 
exercício da federação (ABr).

trabalho, e pelo setor de couro 
de calçados, que encerrou 955 
vagas.

Também foram nove os se-
tores que tiveram resultados 
positivos. O destaque foi área 

Liberdade de preços para 
refi no de combustível

semana de greve e soluções 
precisavam ser apresentadas. 
Estamos arcando com os cus-
tos”, disse, acrescentando que 
os subsídios são temporários, 
e acabam em dezembro. Guar-
dia defendeu ainda a agenda 
adotada pelo governo federal 
de promover um ambiente eco-
nômico com regras mais claras, 
transparente e baseada no fun-
cionamento do mercado (ABr). Alckmin nega risco de 

debandada de aliados

nestas situações, podem ser 
desvirtuadas e cooptadas pelo 
tráfi co.

“Isso é uma ofensa às mães 
que criam seus filhos com 
difi culdades, no sacrifício, às 
vezes dois, três fi lhos, sozinhas. 
As avós, essas heroínas. É 
lamentável isso”, declarou em 
resposta a Mourão. O tucano 
ainda diz que não ataca Bolso-
naro e não comentou pedido de 
resposta feito pelo adversário 
na Justiça Eleitoral.

Durante agenda de cam-
panha no bairro do Pari, na 
capital paulista, Alckmin ainda 
afi rmou que um indulto ao ex-
-presidente Lula, condenado e 
preso pela Operação Lava Jato, 
seria um “acinte” à Justiça. 
Ontem, também, o candidato 
petista Fernando Haddad afi r-
mou que Lula não deseja isso 
e que não o faria, caso vença a 
eleição (AE).

Sabesp não vê risco 
de desabastecimento

situação começou a ser reequi-
librada em agosto e setembro, 
quando as chuvas foram mais 
próximas dos níveis históricos. 
“Estávamos mais preocupados 
Agora, os reservatórios estão 
mais próximos da média”, 
disse Karla.

Diante dessa situação, a Sa-
besp descarta, neste momen-
to, a concessão de bônus nas 
contas de água para incentivar 
a redução do consumo. Karla 
lembrou ainda que a compa-
nhia está focada em pagar os 
fi nanciamentos que permiti-
ram a realização de aportes de 
R$ 7 bilhões nos últimos três 
anos para expansão da rede de 
abastecimento de água e coleta 
de esgoto no Estado (AE).

PF ainda não descarta coautoria 
em ataque a Bolsonaro

do TSE, ministra Rosa Weber, 
da qual também participou o 
diretor-geral da PF, Rogério 
Galloro.

No encontro, foi discutido 
o incremento na segurança 
dos candidatos à Presidên-
cia. Também foi analisado o 
combate a candidaturas que 
estejam ligadas ao crime or-
ganizado, num esforço para 
impedir que se forme, nas 
palavras de Jungmann, uma 
“bancada do crime” no Poder 
Legislativo federal e estadual. 
A PF realiza um pente-fi no 
na vida pregressa de todos 
os candidatos, para todos os 
cargos, nas eleições deste 
ano (ABr). 
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Habilidade interpessoal 
é critério de avaliação

Ao observarmos o 

mercado de trabalho, 

podemos constatar que 

este está mudando, 

sendo que a forma pela 

qual as pessoas são 

avaliadas atualmente 

vem sofrendo 

transformação

Os empregadores estão 
mais preocupados com 
as habilidades de rela-

cionamento dos funcionários, 
ou seja, com as habilidades 
interpessoais. Este é um dos 
critérios de avaliação que 
vem sendo utilizado para se 
decidir questões relacionadas 
à contratação e promoção. 
Pesquisas realizadas em di-
versos países, em cerca de 500 
corporações, agências gover-
namentais e ONGs chegaram 
a conclusões semelhantes, no 
que se refere à importância das 
habilidades sociais. 

As conclusões destes traba-
lhos, apontam de uma forma 
geral, para o papel predo-
minante de fatores como a 
inteligência emocional (habi-
lidades intra e interpessoais) 
na obtenção de excelência 
no trabalho (qualquer tipo 
de trabalho). Atualmente, as 
pessoas necessitam de certas 
qualidades como: iniciativa, ca-
pacidade de adaptação, resis-
tência, otimismo, habilidades 
interpessoais, etc. Na década 
de 60 e 70, as pessoas subiam 
na vida frequentando as esco-
las apropriadas e cursando-as 
com distinção. 

O mundo de hoje está 
apinhado de pessoas bem 
treinadas, que se mostraram 
promissoras, mas que esta-
cionaram em um determinado 
patamar de suas carreiras e/
ou descarrilaram em função 
de difi culdades interpessoais. 
Podemos observar que em 
muitos campos não competi-
mos com pessoas que carecem 
de inteligência específi ca para 
ingressar e permanecer em um 
determinado campo de atua-
ção, mas sim com um pequeno 
grupo que conseguiu vencer 
as barreiras da escolaridade e 
outros desafi os cognitivos para 
ingressar em uma determinada 
área.

Fatores como as habilidades 
inter e intrapessoais não são 
usados tanto quanto o QI como 
fator de seleção para o ingresso 
em uma série de campos profi s-
sionais. Desta maneira, existe 
entre os profissionais uma 
variação muito maior no que se 
refere a tais habilidades (intra 
e interpessoais) do que no que 
diz respeito ao QI. Ou seja, é 

muito grande a diferença entre 
os que estão na extremidade 
superior e inferior da escala de 
inteligência emocional. 

É importante ressaltar que 
estar no topo desta escala 
confere uma enorme vantagem 
competitiva a pessoa. Nessas 
condições, as habilidades in-
terpessoais têm importância 
ainda maior para o êxito nos 
campos técnicos. Em suma, 
para se obter um desempenho 
de ponta em todas as funções, 
em todos os campos, as com-
petências intra e interpessoais 
têm o dobro de importância 
das capacidades puramente 
cognitivas.

Alguns estudos constataram 
que, as pessoas que trabalham 
com TI são notórias por possu-
írem altos níveis de habilitação 
técnica. No entanto, em geral, 
esses indivíduos não se rela-
cionam bem com as pessoas 
(baixo nível de competência 
interpessoal). De acordo com 
tais estudos, esses indivíduos 
tendem a carecer de habilida-
des sociais, como a empatia. 
Parece que em inúmeras áreas 
(mesmo na ciência e nas exa-
tas), a excelência não tem a 
ver apenas com a competência 
técnica, mas com fatores rela-
cionados à habilidades intra e 
interpessoais.

O século XXI apresenta um 
mundo em constante mudança 
e altamente interligado, ou 
seja, uma pessoa pode con-
quistar muito mais se estiver 
buscando a integração, e para 
fazer isto com efi ciência pre-
cisa aprender a desenvolver 
suas habilidades interpessoais. 
Cada vez mais, o sucesso pes-
soal e/ou profi ssional, depen-
derá de nossa habilidade para 
lidar com o outro (habilidade 
interpessoal).

Vale lembrar que as com-
petências interpessoais ca-
minham em bloco. Ou seja, 
para obter um desempenho de 
excelência uma pessoa precisa 
dominar uma combinação de 
competências interpessoais e 
não apenas duas ou três dessas 
habilidades. Descobrimos que 
os profi ssionais de sucesso 
não são habilidosos apenas 
algumas dessas habilidades, 
por exemplo, em digamos, 
capacidade empática e auto-
-apresentação positiva. 

Ou seja, essas pessoas pos-
suem pontos fortes na maioria 
das habilidades interpessoais.

(*) - É psicóloga, pós doutora em 
psicologia pela PUC-Rio, doutora em 

psicologia social e cognitiva pela 
UFRJ e Mestre em psicologia social 

pela UFRJ. Professora e Supervisora 
da equipe clínica e docente do PSI+ 
e do CPAF-RJ e da Pós Graduaçao 

em Psicologia Positiva e Terapia 
Cognitivo Comportamental.

Monica Portella (*)
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África do Sul 
descriminaliza 
consumo privado
de maconha

O Tribunal Constitucional da 
África do Sul declarou ontem (18) 
a anulação da lei que até agora 
proibia o consumo privado de ma-
conha, assim como seu cultivo para 
uso pessoal, uma decisão histórica 
anunciada em Johanesburgo. A lei 
que proíbe o uso de maconha no 
lar é “inconstitucional e, portanto, 
nula”, sentenciou o juiz Raymond 
Zondo em seu veredicto, segundo 
informou o jornal sul-africano “The 
Sowetan”.

“Já não será crime um adulto 
consumir ou possuir maconha em 
casa para o uso pessoal”, acres-
centou o magistrado. No entanto, 
seu consumo em espaços públicos 
segue estritamente proibido, assim 
como a venda com fi ns lucrativos a 
terceiros. O tribunal não precisou a 
quantidade de maconha que pode 
ser consumida em privado e orde-
nou ao Parlamento que redija uma 
nova lei, em um prazo de dois anos, 
de acordo com a decisão unânime.

Durante o processo, foram 
apresentados estudos médicos 
que aprovam que a criminalização 
não reduz o consumo, e outros que 
apontam que o álcool é mais nocivo 
do que a planta. O caso sobre a des-
criminalização da maconha chegou 
aos tribunais através do líder do 
partido Dagga, Jeremy Acton, e 
do rastafari Garreth Prince. A Su-
prema Corte ratifi cou a decisão de 
um Tribunal da província de Cabo 
Ocidental, que em 2017 considerou 
que a proibição do consumo priva-
do deste entorpecente restringia o 
direito constitucional à intimidade 
(Agência EFE).

Foram entrevistadas 3,1 mil jovens e 3,1 mil responsáveis entre 

novembro de 2017 e maio de 2018.

O número de crianças e ado-
lescentes que usa a internet 
apenas pelo celular cresceu. 
Segundo a Pesquisa TIC Kids 
Online divulgada ontem (18), 
o percentual de jovens entre 
9 e 17 anos que acessa a rede 
somente pelo telefone móvel 
chegou em 44%. O estudo apon-
ta que 85% da população nessa 
faixa etária utilizou a internet ao 
menos uma vez em três meses, 
um total de 24,7 milhões de 
crianças e adolescentes. Em 
movimento complementar, o 
uso do computador como forma 
de acesso à rede tem caído, de 
60% na pesquisa anterior para 
53% na atual.

A televisão ganhou importân-
cia, subindo de 18% para 25%. 
Para o gerente do Centro de 

Segundo estudo, 71,6% de enfermeiros, médicos e farmacêuticos 

do estado de São Paulo, já sofreram agressão física ou verbal.

Falta de estrutura, fi las e 
demora no atendimento 
são apontados como 

principais motivos. Entre os 
enfermeiros, 21,1% foram víti-
mas de agressão física e 90,9% 
sofreram agressão verbal. O 
percentual de vítimas de agres-
são física é de 18,3% entre os 
médicos, e 47,2% responderam 
ser vítimas de ofensas.

No setor de farmácia, 7,2% já 
passaram por agressões físicas 
e 89,5% por agressões verbais. 
As agressões a farmacêuticos 
são motivadas, sobretudo, 
pela negação do fornecimento 
de medicamentos sem receita 
médica. A ausência de remédios 
em farmácias do SUS também 
é apontada como causa. A pre-
sidente do Coren-SP, Renata 
Pietro, cita outras razões para 
as agressões. “A fi la, o material 
que está faltando, as condições 
de sucateamento do sistema 
de saúde. Esse cenário ocorre 
tanto na rede pública, como na 
privada”.

As profi ssionais mulheres es-
tão mais sujeitas às agressões. 

Apesar dos avanços no combate contra a pobreza no mundo, o 

número de mortes de crianças ainda é “inaceitável”.

A cada cinco segundos, uma 
criança ou adolescente morre 
vítima de violência, doenças 
ou acidentes no mundo, infor-
mou ontem (18) um relatório 
elaborado em conjunto pelo 
Unicef, pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) e 
pelo Banco Mundial. Apesar 
dos avanços dos últimos 25 
anos no combate contra a 
pobreza no mundo, o número 
de mortes de crianças ainda é 
“inaceitável”. 

Somente em 2017, 6,3 mi-
lhões morreram e grande par-
te dos falecimentos poderia 
ter sido evitada. Além disso, 
o boletim revelou que 5,4 mi-
lhões das vítimas eram crian-
ças com menos de cinco anos 
de idade. Apesar da situação 
ser grave, o número é muito 
inferior às 12,6 milhões que 
morreram em 1990. “Sem uma 
ação urgente, 56 milhões de 
crianças morrerão até 2030. 
Fizemos enormes progressos 
para salvar crianças desde 
1990. Mas milhões ainda es-
tão morrendo por quem são 
e onde nasceram. Soluções 
médicas fáceis, água limpa, 
eletricidade e vacinas podem 
mudar a vida de muita gente”, 
alertou Laurence Chandy, res-
ponsável pelo levantamento.

Metade das mortes regis-

A Coca-Cola anunciou na 
segunda-feira (17) que está es-
tudando a possibilidade de usar 
o canabidiol (CBD), ingrediente 
não psicoativo da maconha, 
como um do componentes de um 
novo refrigerante.  Em comuni-
cado, o porta-voz da gigante do 
setor de bebidas, Kent Landers, 
disse à Bloomberg News, que 
a empresa está monitorando 
a indústria de cannabis, e tem 
mantido conversas com a pro-
dutora canadense de maconha 
Aurora Cannabis na tentativa de 
desenvolver o produto.

A empresa está “acompa-
nhando de perto o crescimento 
do CBD como ingrediente em 
bebidas funcionais de bem-es-
tar em todo o mundo”, explicou 
Landers, ressaltando que, até 
o momento, nenhuma decisão 
foi tomada. A Aurora, por sua 
vez, disse que não discutirá as 
iniciativas de desenvolvimento 
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Pesquisa retrata agressões a 
profi ssionais de saúde no trabalho

Uma pesquisa realizada com enfermeiros, médicos e farmacêuticos do estado de São Paulo mostra que 
71,6% desses profi ssionais já sofreram agressão física ou verbal no ambiente de trabalho

agredida por um sargento da 
PM. Ela se recusou a fornecer 
o prontuário de uma paciente, 
documento sigiloso que não 
pode ser entregue a tercei-
ros, segundo a legislação. A 
médica trabalhava em plantão 
noturno na unidade de Pronto-
-Atendimento de São Bernardo 
do Campo. 

Hospitais públicos, como os 
que Sônia e Edwiges trabalham, 
são onde os profi ssionais estão 
mais vulneráveis. Entre os 
médicos, 75,6% das agressões 
ocorreram no SUS. Entre os 
enfermeiros, o percentual é de 
68,4% e, entre os farmacêuti-
cos, é de 37%. O presidente do 
Cremesp, Lavínio Nilton Cama-
rim, acredita que as agressões 
revelam um problema mais 
profundo do sistema de saúde 
brasileiro. Ele é contra a mera 
construção de hospitais sem 
planejamento. “Não adiantar 
sair construindo hospitais e 
postos de saúde se não tiver, 
depois, como tocar. Por isso, o 
sucateamente está fi cando cada 
vez maior” (ABr).

Elas são 84% das vítimas em 
enfermagem, 57% em medicina 
e 77% em farmácia. Os mais 
jovens, com idade até 40 anos, 
também são as principais víti-
mas por estarem, geralmente, 
na linha de frente do atendi-
mento. Em enfermagem, eles 
respondem por 76% dos casos; 
em medicina representam 63% 
das situações e, em farmácia, 
são 84%. Sônia Regina Espírito 

Santo, 56 anos, é técnica de mo-
bilização ortopédica há 32 anos 
e trabalha num Pronto-Socorro 
público na cidade de Santos. 

Ela disse ter sofrido muitos 
insultos no exercício da profi s-
são, inclusive racistas por ser 
negra. Contou que, certa vez, foi 
agredida fi sicamente por duas 
mulheres que acompanhavam 
o pai doente. A cirurgiã Edwi-
ges Dias da Rosa, 61 anos, foi 

Uma criança morre no mundo 
a cada 5 segundos, diz OMS

tradas em 2017 aconteceu nos 
países da África Subsaariana, 
como Níger, Burundi, Chade 
e República Centro-Africana, 
que são algumas das nações 
com os piores Índices de Desen-
volvimento Humano (IDH) do 
planeta. Nos países da Europa, 
por exemplo, uma em cada 185 
crianças morre com menos de 
cinco anos. Na África, por sua 
vez, essa proporção é de uma 
para 13. Além disso, a pesquisa 
apontou que um recém-nascido 
na África ou em algum país do 
sudeste asiático possui nove 
vezes mais chances de morrer 
no primeiro mês de vida em 
comparação com crianças de 

países ricos. 
“Devemos priorizar o forne-

cimento de acesso universal a 
serviços de saúde de qualidade 
para todas as crianças, particu-
larmente no nascimento e nos 
primeiros anos, para que elas 
tenham a melhor chance possí-
vel de sobreviver e prosperar”, 
disse Nono Simelela, diretora 
geral de saúde da família, da 
mulher e da criança da OMS.

Já o Brasil, por sua vez, regis-
trou 25 mil mortes de crianças 
em 2017, nove para cada mil 
nascimentos. A taxa teve um 
pequeno aumento em relação 
a 2016, quando 23 mil mortes 
foram registradas (ANSA).

Cresce o número de crianças conectadas 
só pelo celular

Segundo o pesquisador do 
Cetic, Fábio Senne, o uso da rede 
apenas pelo celular está ligado à 
falta de infraestrutura de cone-
xão e a difi culdades econômicas 
das famílias. Barbosa enfatiza 
que o acesso feito unicamente 
por dispositivos móveis tem 
limitações. “O uso exclusivo pelo 
celular traz algumas limitações 
no que diz respeito ao desen-
volvimento de novas habilidades 
digitais”. Em 12 meses, 39% das 
crianças e adolescentes disseram 
ter visto alguém ser discriminado 
na internet. O percentual chega 
a 54% na faixa de 15 a 17 anos. 
O preconceito por cor ou raça é 
o mais relatado (26%), seguido 
pelo de aparência física (16%) 
e pelo da opção sexual (14%) 
(ABr). 

Estudos sobre as TIC (Cetic.
br), Alexandre Barbosa, essa 
expansão acompanha “um 
movimento da indústria” de 
oferecer novos produtos. “O 
surgimento das televisões 
inteligentes que já vêm com 
um conjunto de aplicativos”, 
ressaltou.

O acesso pela internet so-

mente pelo telefone móvel é 
maior nas classes de renda mais 
baixa, D e E, nas quais houve 
um aumento de 61% no estudo 
anterior para 67%. Na classe C, 
esse uso exclusivo é de 43% e 
nas classes A e B, de apenas 
15%. Esse tipo de acesso tam-
bém é maior no Norte (59%) e 
menor no Sudeste (39%).

Coca-Cola estuda lançar 
bebida à base de maconha

de negócios até que sejam fi na-
lizados, mas acrescentou que a 
empresa “tem interesse” e “pre-
tende entrar nesse mercado”. O 
CBD traz em suas propriedades 
efeitos relaxantes, antioxidante 
e anti-infl amatório. 

A substância química é fre-
quentemente utilizada para fi ns 
medicinais e não servem para 
intoxicar os consumidores.

No início deste ano, a cer-
vejaria Molson Coors Brewing 
disse que produziria bebidas 
com infusão de maconha com o 
Hydropothecary Corp, enquan-
to a Constellation Brands, fa-
bricante de cerveja da Corona, 
investiu cerca de US$ 4 bilhões 
a mais na Canopy Growth, pro-
dutora canadense de maconha. 
Uma parceria entre a Coca-Cola 
e a Aurora marcaria a entrada 
de uma grande fabricante de 
bebidas não alcoólicas no mer-
cado (ANSA).
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A - Golf & Fun
Visando promover o networking entre amigos, clientes e parceiros, o 
escritório Dagoberto Advogados patrocina a próxima etapa do Torneio 
Circuito Executivo Golf&Fun, no dia 4 de outubro, das 8h às 16h, no 
São Fernando Golf Club (Estrada Fernando Nobre, 4000 - Vila de São 
Fernando), em Cotia. Além do torneio, também haverá palestra, clíni-
ca, sorteios e premiação. As inscrições são gratuitas e limitadas. Mais 
informações com Priscila Silva, pelo telefone (11) 3061-0244 ou email: 
(priscila.silva@dagobertoadvogados.com.br).

B - Jurisprudência Defensiva
A Associação dos Advogados de São Paulo e a OAB-SP promovem 
amanhã (20), às 19h, debate sobre o tema “Jurisprudência defensiva: a 
quem interessa? A oposição da advocacia a essa prática dos tribunais”. O 
evento, que tem inscrição gratuita, contará com a presença de renomados 
advogados, juristas e da ministra aposentada do STJ, Eliana Calmon. 
Adotada por alguns tribunais brasileiros, a prática ainda preocupa os 
jurisdicionados. Vale ressaltar que são empecilhos artifi ciais criados para 
não apreciarem os recursos, entraves formalistas que prezam pelo rigo-
rismo acentuado. Informações: tel. (11) 3291-9200 ou (www.aasp.org.br).

C - Franquias e Negócios
A 9º edição do Fórum Internacional de Gestão de Redes de Franquias 
e Negócios, promovido pelo Grupo Bittencourt, acontece nos dias 2 e 3 
de outubro, no Teatro Santander. Com o tema ‘Plataformas Exponen-
ciais’, conexões que geram valor, ampliam oportunidades e provocam 
crescimento acelerado, um dos mais importantes eventos do franchising  
deve reunir mais de mil empreendedores, CEOs, diretores e tomadores 
de decisão de todo o país. O evento é responsável por apresentar as 
principais tendências do setor, cases de sucesso, histórias inspiradoras 
e fomentar debates sobre temas relevantes para o mundo dos negócios. 
Inscrições e mais informações: (https://www.forumdefranquias.com.br/).

D - Frango Frito
O KFC  iniciou um agressivo plano de expansão no mercado com o obje-
tivo de abrir nos próximos nove anos 500 novas unidades nas principais 

capitais do país. Atualmente, a rede conta com cerca de 50 unidades, 
sendo 14 delas próprias, distribuídas nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia, Ceará e Pernambuco. 
No mundo, KFC está presente em 125 países com mais de 20 mil res-
taurantes. A expansão se dará via franquias. A meta da rede é buscar 
investidores com capacidade gerencial e fi nanceira para implantar pelo 
menos cinco unidades no período de três anos. Saiba mais em: (www.
kfcbrasil.com.br). 

E - Relatório Bancário 
A Cantarino Brasileiro, empresa especializada em comunicação e ma-
rketing de relacionamento para o setor fi nanceiro, abriu as inscrições 
para o 14º Prêmio Relatório Bancário, reconhecido como principal 
premiação do setor fi nanceiro. A avaliação dos cases será realizada por 
especialistas e formadores de opinião ligados ao mercado fi nanceiro, que 
irão eleger os vencedores em cada categoria. Também são premiados os 
principais bancos e personalidades fi nanceiras indicadas pelo mercado. 
As empresas deverão inscrever projetos já implementados ou em fase 
de implantação ao longo de 2018. Mais informações e inscrições: (http://
cantarinobrasileiro.com.br/premio-2018/inscricao/).

F - Design Automotivo
A Nissan acaba de fechar mais uma parceria com o Istituto Europeo 
de Design (IED) para facilitar o acesso de alunos ao curso de ‘Design 
Automotivo’. Esta é a primeira vez na história do IED no Brasil que uma 
fabricante de automóveis oferece esse tipo de oportunidade a estudantes 
que não têm condições de custear 100% o curso. A parceria também 
vai permitir a abertura de mais vagas, dando a chance de mais pessoas 
terem acesso ao programa. O curso - que tem a duração de um ano, 
com as aulas ministradas em fi ns de semana alternados – é voltado para 
designers e profi ssionais que queiram ampliar seus conhecimentos sobre 
design automotivo. Inscrições: (ied.edu.br/sao_paulo/curso/oneyear/
automotive-design/). 

G - Mackenzie Day
No próximo dia 29 (sábado), acontece na Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, a 9ª edição do ‘Mackenzie Day’. O evento gratuito objetiva 

colocar frente a frente vestibulandos e professores para conversarem 
sobre os mais de 30 cursos oferecidos pela instituição nas áreas de 
humanas, biológicas, exatas e gerenciais. Os visitantes poderão co-
nhecer toda a infraestrutura do local e desfrutar de palestras sobre as 
profi ssões e o mercado de trabalho, além de sanar suas dúvidas sobre 
as carreiras, fazer um tour pelos demais laboratórios da universidade e 
participar das atividades desenvolvidas em cada um deles, aproximando 
o aluno ao dia a dia de cada profi ssão. Inscrição e informações: (www.
mackenzieday.com.br). 

H - Aedes Aegypti
A exposição Aedes: que mosquito é esse? que está aberta para visitação 
em Olinda, Pernambuco, e já passou por São Paulo, Rio de Janeiro e 
Fortaleza, acaba de ganhar uma versão virtual. Por meio do site: (http://
www.aedesquemosquitoeesse.com.br), que está disponível em português, 
inglês e espanhol, qualquer pessoa com acesso à Internet pode visuali-
zar o conteúdo integral da mostra, que apresenta informações sobre o 
mosquito e as doenças transmitidas por ele. Assim como na visita física, 
a experiência digital incentiva o público a interagir e dissemina diversas 
informações de maneira lúdica e divertida.

I - Defesa Pessoal
Nos próximos dias 29 e 30, das 9h às 16h, no Colégio Assunção (R. 
Pamplona, 1616), acontece o Congresso Internacional de Krav Maga, 
a defesa pessoal israelense - , que será realizado pela Federação Sul 
Americana de Krav Maga, com o tema “Assaltos Violentos”. Voltado aos 
alunos, praticantes, convidados e ao público interessado, o congresso vai 
trazer à discussão o papel do cidadão no contexto da violência urbana, 
além de apresentar o trabalho da entidade no combate à violência. Além 
de palestras e demonstrações, vai proporcionar treinamentos em que 
serão criadas situações parecidas com as reais do dia a dia. Para saber 
mais, acesse: (www.kravmaga.com.br).

J - Comunidades Planejadas
O debate sobre a organização, estruturação e melhorias dos espaços 
urbanos sempre se fez necessário à sociedade. Atenta isso, a Associação 
para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil promove mais 
uma edição do Complan – Seminário sobre Comunidades Planejadas, 
Loteamentos e Desenvolvimento Urbano nos dias 22 e 23 de outubro, 
no Hotel Gran Marquise, em Fortaleza. Reúne os principais players 
envolvidos com o desenvolvimento das cidades para fomentar o debate 
sobre o crescimento inteligente e a boa gestão dos espaços públicos. O 
evento contará com a participação de diversos profi ssionais reconhecidos 
nacional e internacionalmente. As inscrições podem ser realizadas pelo 
site (www.adit.com.br/complan).

A - Golf & Fun
Visando promover o networking entre amigos, clientes e parceiros, o 

capitais do país. Atualmente, a rede conta com cerca de 50 unidades, 
sendo 14 delas próprias, distribuídas nos estados de São Paulo, Rio 
de Janeiro Minas Gerais Espírito Santo Bahia Ceará e Pernambuco

Um estudo realizado em 

2017, pelo pesquisador 

Fredy Machado, mostra 

que 40% dos executivos 

brasileiros estão 

infelizes no trabalho

Além disso, existe o fato 
que 64% afi rmam que 
gostaria de fazer algo 

diferente do que faz atual-
mente para ser mais feliz. A 
pesquisa foi realizada com 
mais de 300 profi ssionais, 
em 21 estados brasileiros e 
também fora do país. A maior 
insatisfação dos executivos 
está em “não dar conta” de 
tudo o que precisam fazer. As 
jornadas excessivas, reuniões 
intermináveis, bem como o 
ritmo frenético de trabalho, 
faz com que os profi ssionais 
não se sintam plenamente 
realizados. 

A sensação de estar sempre 
correndo contra o tempo traz 
uma grande frustração. O 
clima organizacional também 
é decisivo nessa questão. 
Empresas que não oferecem 
boas condições de trabalho, 
em ambientes muito competi-
tivos ou com pessoas de difícil 
relacionamento, tendem a ser 
cercadas de profi ssionais insa-
tisfeitos. Isso afeta a produtivi-
dade e mina as possibilidades 
de crescimento. 

Outro ponto que leva à 
insatisfação é o profi ssional 
não fazer o que realmente 
gosta. Infelizmente, muitas 
pessoas não conseguem se-
guir a carreira que escolheu, 
se vendo obrigadas a buscar 
alternativas. Nesses casos, 
se não houver alguém que 
apoie a transição de carreira, 
é importante ter um hobby 
(plano B) paralelo, ainda que 
voluntário. Ter esse tipo de 

realização pode até tornar 
o trabalho ofi cial mais pra-
zeroso.  

Logicamente, salário e 
benefícios são importantes, 
mas eles não podem nos 
escravizar. “Existem muitas 
pessoas inseguras trabalhan-
do além do necessário para 
comprar o que não precisam 
e impressionar a sociedade”. 
Viver nesse ciclo de super-
fi cialidade é extremamente 
desgastante e desmotivador. 
Profi ssionais precisam de um 
propósito, uma razão para 
desempenharem seu trabalho 
com qualidade e felicidade. 

É importante também man-
ter equilíbrio entre a vida 
profi ssional e pessoal. Todos 
precisamos de tempo para 
investirmos e cuidarmos  da 
saúde, dos fi lhos e até dos 
estudos. Empresas que de-
mandam que os profi ssionais 
fi quem ativos 24 horas por dia, 
sete dias por semana, acabam 
impossibilitando a programa-
ção de atividades fora da em-
presa, como frequentar uma 
academia ou fazer um curso. 

Muitos profi ssionais preci-
sam aprender a ressignifi car 
seu papel, se perguntando 
se realmente gostam do que 
fazem, onde fazem e com 
quem fazem. Todos esses 
elementos são determinantes 
para a felicidade no trabalho. 
Se um deles não estiver bom, 
talvez seja hora de buscar 
outra alternativa. 

A infelicidade no trabalho 
pode até existir, mas ela 
precisa ser provisória. Nunca 
defi nitiva. Nós temos que ser 
os protagonistas das nossas 
carreiras.

(*) - É Gerente de Hunting e 
Outplacement da NVH - Human 

Intelligence (www.nvhhuman.com.br).

Fernanda Andrade (*)

No entanto, os empresá-
rios do setor acreditam 
que a demanda interna 

continuará aquecida e acenam 
para a possibilidade de um 
aumento nas vendas entre 7% 
a 8%.

A estimativa foi apresentada 
ontem (18) pelo presidente da 
Abimapi, Claudio Zanão, duran-
te a abertura da primeira edição 
do Salão do Panetone 2018, no 
Maksoud Plaza, em São Paulo. 
“Infelizmente, o trigo disparou 
em relação ao dólar, e os preços 
vão subir, mas esperamos um 
crescimento entre 7% a 8%, 
o que ainda será muito bom”, 
disse o executivo. 

Caso essa projeção se con-
fi rme, signifi cará uma desa-
celeração em relação a 2017, 
quando houve uma expansão 
de 13% (entre novembro do 
ano passado e janeiro deste 
ano),resultado classifi cado por 

A preferência ainda é pelas receitas tradicionais, que levam as 

frutas cristalizadas ou gotas de chocolate.

Dieese contabilizou 
1.566 greves em 2017

Durante todo o ano passado 
foram registradas em todo o 
país 1.566 greves, uma queda de 
26% em relação a 2016, segundo 
dados do Dieese divulgados 
ontem (18). Trabalhadores 
da esfera pública fi zeram 814 
paralisações e os do setor pri-
vado 746.

Nos três níveis administrativos 
do funcionalismo público, foram 
contabilizadas 58 mil horas pa-
radas. Os servidores municipais 
responderam por 62% do total 
dessas horas paradas. No setor 
privado, foram 33 mil horas para-
das. As greves ocorridas no setor 
de serviços corresponderam a 
76% dessas mobilizações.

Em 2017, 54% das greves 
encerraram-se no mesmo dia 
em que foram defl agradas. As 
greves que se alongaram por 
mais de 10 dias representaram 
16%. A maioria das greves (81%) 
teve como motivação itens de 
caráter defensivo na pauta de 
reivindicações, sendo que mais 
da metade (56%) reclamava de 
descumprimento de direitos.

A exigência de regularização de 
vencimentos em atraso (salários, 
férias, 13º salário ou vale salarial) 
esteve na pauta de 44% das gre-
ves e foi a principal reivindicação 
em 2017. A reivindicação por 
reajuste de salários e pisos vem 
a seguir, presente em 32% das 
paralisações. Sobre o desfecho 
das paralisações, a pesquisa do 
Dieese apontou que 570 greves 
(36% do total) tiveram índice de 
78% de êxito no atendimento às 
reivindicações (ABr).

O governo da China adotará 
contramedidas para proteger 
seus “interesses legítimos” e 
espera que os Estados Unidos 
revejam as consequências 
danosas de suas ações e os 
retifi que a tempo, disse ontem 
(18) o Ministério do Comércio 
chinês, em resposta às novas 
tarifas impostas por Washing-
ton aos produtos importados 
do país asiático. O ministério 
afi rmou que a China lamenta 
“profundamente” a decisão 
dos EUA de aplicarem nova 
rodada de tarifas a produ-
tos chineses e garantiu que 
essa medida trará “novas 
incertezas” para as consultas 
bilaterais.

“A China será forçada a 
adotar contramedidas para 
proteger seus interesses e 
direitos legítimos, assim como 
a ordem do livre-comércio glo-
bal”, diz a nota, ao acrescentar 
que espera que os EUA con-
siderem as “consequências 
danosas” de sua ação e que a 
corrija a tempo com “medidas 
convincentes”.

Contêineres com produtos para exportação em porto

de Xangai, na China.
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O Índice Geral de Preços 
- Mercado (IGP-M), usado 
no reajuste dos contratos de 
aluguel, registrou uma infl ação 
de 1,34% na segunda prévia de 
setembro deste ano. A taxa é 
superior ao 0,67% da segunda 
prévia de agosto. De acordo 
com a Fundação Getulio Vargas 
(FGV), com a segunda prévia 
de setembro, o IGP-M acumula 
taxas de 8,09% no ano e 9,83% 
em 12 meses.

O crescimento da taxa de 
agosto para setembro foi pro-

vocado pelos preços no ataca-
do e no varejo. A infl ação do 
atacado, medida pelo Índice 
de Preços ao Produtor Amplo, 
subiu de 0,95% na prévia de 
agosto para 1,95% na prévia 
de setembro. A infl ação do 
varejo, medida pelo Índice de 
Preços ao Consumidor, subiu 
de 0,05% em agosto para 0,16% 
em setembro. Por outro lado, a 
infl ação da construção, medida 
pelo Índice Nacional de Custo 
da Construção, caiu de 0,36% 
para 0,19% no período (ABr).

Indústria do panetone espera ampliar 
vendas, mesmo com farinha cara

Um dos produtos mais consumidos no período de festas natalinas, o panetone, deve chegar às 
prateleiras dos supermercados a preços mais salgados sob o efeito da pressão cambial sobre a 
principal matéria-prima, o trigo

vendas. Já os panetones com 
recheios representaram 17,4% 
e os sem fruta, 4,4%. A grande 
procura fi cou concentrada no 
mês de dezembro. Em 21,4% 
das casas pesquisadas, os mo-
radores indicaram terem sido 
presenteados com esse produto.

O levantamento indicou ainda 
que, de novembro de 2017 a 
janeiro deste ano, 29 milhões de 
famílias compraram panetone, 
consumindo o equivalente a 
39 mil toneladas, o que ren-
deu ao setor um faturamento 
de R$ 600 milhões. A Grande 
São Paulo consumiu 22% da 
comercialização nacional. No 
Norte e Nordeste, as compras 
somaram 18% dos negócios 
no país, seguida da região Sul 
(16%), Interior de São Paulo 
(15%), Leste e interior do Rio 
de Janeiro (13%), Grande Rio 
de Janeiro (9%) e Centro-Oeste 
(8%) (ABr).

Zanão como “excepcional”. No 
evento, foram apresentados 
dados de uma pesquisa sobre 
hábitos de consumo do produto, 
feita pela consultoria Kantar 
WorldPanel.

A pesquisa identifi cou que, a 

apesar de os fabricantes inova-
rem na diversidade de sabores, 
a preferência nacional ainda é 
pelas receitas tradicionais, que 
levam as frutas cristalizadas 
ou gotas de chocolate. Estas 
versões alcançaram 78,2% das 

Após sobretaxa dos EUA, China 
avisa que adotará contramedidas

A Casa Branca informou que 
EUA vão impor, a partir do 
próximo dia 24, sobretaxa de 
10% no valor de US$ 200 bilhões 
sobre as exportações chinesas 
para seu mercado. Após co-
nhecer a decisão, a Câmara de 
Comércio dos EUA na China 
(AmCham China) criticou estas 
novas tarifas e afi rmou que as 
empresas americanas que ope-

ram no gigante asiático serão 
prejudicadas.

Por sua parte, o vice-presi-
dente da Comissão Europeia 
responsável pela estabilidade 
fi nanceira, Valdis Dombrovskis, 
que está na China para uma 
visita ofi cial, disse que a nova 
decisão americana aumentará 
os riscos de queda para a eco-
nomia (Agencia EFE).

Infl ação do aluguel 
acumula taxa de 9,83%



Para veiculação de seus Balanços, 
Atas, Editais e Leilões neste jornal, 

consulte sua agência
de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
        3106-4171

netjen@netjen.com.br

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 19 de setembro de 2018

www.netjen.com.br

O STF legisla demais

Já se passaram mais 

de dois anos desde a 

sessão em Plenário na 

qual a ex-presidente 

da República, Dilma 

Rousseff, sofreu 

impeachment

Naquela ocasião, o então 
presidente do Supre-
mo Tribunal Federal 

(STF), Ricardo Lewandowski, 
decidiu que manteria os di-
reitos políticos dela, o que é 
proibido pela Constituição 
Federal. Se o impeachment ti-
vesse seguido os ritos normais, 
hoje Dilma estaria inelegível 
por oito anos, mas a realidade 
é diferente. 

Com seus direitos políticos 
liberados, ela concorre ao 
Senado pelo estado de Minas 
Gerais, ocupando a primeira 
colocação nas pesquisas de in-
tenção de voto. Naquela data, 
o STF rasgou a Constituição, 
invés de protegê-la, o que é 
sua função. 

O impeachment de Dilma 
Rousseff colocou a atuação do 
Judiciário em debate. Desde 
então é muito comum ver os 
ministros que hoje compõem 
um dos 11 postos, envolvidos 
em polêmicas. Eles são princi-
palmente acusados de legislar, 
função que cabe, como bem 
diz o nome, ao Legislativo, 
este formado por deputados 
e senadores.

Uma das críticas mais re-
centes ao STF diz respeito à 
descriminalização do aborto. 
Há poucos dias, a ministra Rosa 
Weber ouviu opiniões sobre o 
tema durante audiência públi-
ca. Coincidentemente, o abor-
to vinha sendo discutido na 
Argentina no mesmo período. 

Perceba a diferença: no 
país vizinho, o tema era pauta 
do Legislativo, lugar correto 
para esse tipo de discussão. O 

Congresso argentino chegou a 
aprovar, mas o Senado recusou 
por 38 votos contra 31 a favor. 
No Brasil, a pauta está no Ju-
diciário, que é errado.

Além de legislar, o STF 
toma decisões que deixam a 
população com a ‘pulga atrás 
da orelha’, principalmente no 
que diz respeito à Lava-Jato. 
Já são vários os casos de in-
vestigados que são retirados 
de Curitiba e enviados para a 
Justiça Eleitoral, por exemplo, 
onde raramente são punidos. 
Outro momento recente da 
história do STF que merece 
atenção é a rediscussão sobre 
prisão em segunda instância 
pouco antes da iminente prisão 
do ex-presidente Lula. 

Isso gerou desconfiança 
da população, que percebia 
a possibilidade de benefi ciar 
não apenas Lula, mas todos os 
políticos já investigados pela 
Lava-Jato e também aqueles 
que já foram presos durante 
a Operação. Felizmente, mes-
mo que em placar apertado, a 
prisão em segunda instância se 
manteve. Ao longo da história, 
o STF nunca teve a mesma 
popularidade que tem hoje, 
seja essa imagem negativa ou 
positiva. 

Há caso de ministros que são 
encontrados na rua e sofrem 
ofensas verbais de pessoas 
comuns. É um tipo de cena que 
eu não me recordo de ter visto 
no passado. Verdade seja dita, 
há alguns anos poucos sabiam 
quem eram os ministros que do 
STF, quanto mais seus rostos. 
O STF precisa se ater às suas 
funções. 

O Supremo precisa ser 
maior que seus integrantes e a 
Constituição deve ser seguida 
e protegida. 

(*) - É presidente da Confederação 
Nacional dos Servidores Públicos 

(CNSP).

Antonio Tuccílio (*)

A ex-presidente da Argen-
tina e atual senadora Cristina 
Kirchner afi rmou ontem (18), 
em um documento apresentado 
diante do juiz, que “nunca irão 
encontrar” algo que a envolva 
em crimes de corrupção. “Po-
dem continuar monitorando 
meus movimentos, escutar de 
maneira clandestina minhas 
conversas telefônicas e escavar 
toda a Patagônia argentina ou 
onde quiserem. Nunca vão en-
contrar nada que me envolva, 
pois jamais me apoderei de 
dinheiro ilícito”, diz o texto.

Cristina responde a seis 
processos – a maioria por cor-
rupção – e prestou depoimento 
ontem (18) em Buenos Aires 
por supostos crimes de lavagem 
de dinheiro no caso conhecido 
como Rota do Dinheiro K (de 
Kirchner). “Diante desta grave 
irregularidade, mais uma na 
longa perseguição que venho 
sofrendo há dois anos e oito me-
ses, registrei isso apresentando 
um recurso de cassação contra 
a resolução inválida ditada pela 
Câmara e questionei os juízes 

que a assinaram, por carecer de 
imparcialidade frente ao caso”, 
ressaltou a senadora.

A ex-presidente é investi-
gada por crimes de corrupção 
supostamente cometidos entre 
2010 e 2013 por intermédio de 
uma rede que montou uma es-
trutura de sociedades e contas 
bancárias no exterior que lavou 
pelo menos US$ 60 milhões. 
Cristina acusa o governo de 
Mauricio Macri de manipular 
sua situação judicial e ressalta 
que nunca teve contas bancá-
rias não declaradas. 

Após reiterar que sua família 
nunca teve sociedades offshore 
em paraísos fi scais e nem apa-
receu em investigações como 
o conhecido caso dos Panama 
Papers. Ao fi nal, a ex-presidente 
insinua responsabilidades rela-
cionadas a Macri: “Se a questão é 
investigar quem retirou dinheiro 
do país, esta causa deveria ter 
mudado de nome há muito 
tempo: ao invés de Rota do 
Dinheiro K, deveria se chamar 
Rota do Dinheiro M (referindo-
-se a Macri) (ABr/EFE).

Cristina Kirchner prestou depoimento ontem (18) em Buenos 

Aires por supostos crimes de lavagem de dinheiro.

Toffoli reafi rma 
compromisso em 
defesa da criança 

O presidente do STF, ministro 
Dias Toffoli, reafi rmou ontem (18) 
o compromisso de dar prioridade à 
defesa da criança e do adolescen-
te. “Precisamos fazer um grande 
trabalho conjunto para engajar 
culturalmente os agentes do poder 
do sistema judicial nessa prioridade 
estabelecida na Constituição, que 
estabelece como nosso poder, 
absoluta prioridade no que diz res-
peito a criança e ao adolescente”, 
ressaltou ao participar da abertura 
do seminário ‘Justiça Começa na 
Infância’, em Brasília.

Segundo o Art 227 da Constitui-
ção é dever da família, da sociedade 
e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com abso-
luta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, 
ao lazer, à profi ssionalização, à 
cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violên-
cia, crueldade e opressão.

Toffoli também destacou a im-
portância da comunicação. “Pre-
cisamos trabalhar em campanhas 
públicas de educação dos pais, 
da comunidade. Muito mais que 
criar leis para penalizar, nós temos 
que informar, formar e educar”, 
sugeriu. 

O seminário pretende dar visibi-
lidade ao Marco Legal da Primeira 
Infância, além de pensar em solu-
ções e qualifi car o papel de insti-
tuições e profi ssionais do sistema 
de Justiça, de todo o país, sobre a 
urgência de promover e garantir 
o cumprimento dos direitos das 
crianças, especialmente daquelas 
na primeira infância (ABr).

A Itália lembrou ontem 
(18) o aniversário de 80 anos 
do perturador discurso do 
ditador Benito Mussolini, no 
qual anunciava a promulgação 
das leis raciais, uma série de 
decretos que deram início à 
perseguição de judeus. Apesar 
de ser uma data “negra”, milha-
res pessoas pediram que este 
capítulo obscuro da história do 
país não seja esquecido.

Diante de 150 mil pessoas 
em uma sacada da Câmara 
Municipal na Praça da Uni-
dade em Trieste, Mussolini 
discursou em 18 de setembro 
de 1938 sobre o problema 
“racial” e anunciou a adoção 
de “soluções necessárias”. 
Este “racismo mussoliniano” 
foi o início de uma política de 
perseguição que derivou do 
“Manifesto da Raça”, publi-
cado em 14 de julho de 1938 
por alguns cientistas e com o 
qual alguns consideram que o 
próprio Mussolini colaborou.

“Foi o início de uma perse-
guição de tantos inocentes. 
Depois de 80 anos, temos que 
guardar em nossa memória 
esta ferida. Lembrar para 
não esquecer”, escreveu o 
primeiro-ministro da Itália, 
Giuseppe Conte. O líder do 
opositor Partido Democrata 
(PD), Maurizio Martina, afi r-
mou que “não se pode esque-

Diante de 150 mil pessoas em Trieste, Mussolini discursou em 

18 de setembro de 1938 sobre o problema “racial”.
David Fernández/EFE
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Esse é mais um capítulo 
da polêmica que ronda o 
uso dos defensivos agrí-

colas, tema que envolve não só 
agricultura, mas também segu-
rança alimentar, saúde e meio 
ambiente. Segundo relatório 
da Opas, agrotóxicos e outras 
substâncias químicas causam 
193 mil mortes de pessoas por 
ano no mundo.

O Sindicato Nacional da 
Indústria de Produtos para De-
fesa Vegetal (Sindiveg) aponta 
que o uso de defensivos agríco-
las é fundamental para garantir 
produtividade no campo e dar 
conta da demanda crescente de 
alimentos em razão do aumento 
da população mundial. A orga-
nização estima que a produção 
agrícola sofreria redução da 
ordem de 50% se inseticidas, 
fungicidas e herbicidas não 
fossem utilizados.

O senador Givago Tenório 
(PP-AL) defendeu a reformu-
lação dos procedimentos de re-
gistro de agrotóxicos no Brasil. 
Ele acredita que “a inefi ciência 
e a morosidade” dos órgãos 

Projetos que alteram a forma de produção, registro e comercialização de agrotóxicos não têm 

consenso.
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A  Anatel começa, a partir 
deste domingo (23), em dez 
estados o processo de bloqueio 
de celulares irregulares, apa-
relhos adulterados, roubados, 
extraviados e não certifi cados 
pela Anatel. A medida, que já 
vem sendo adotada em Goiás 
e no DF desde o primeiro se-
mestre, é mais uma iniciativa 
que busca coibir a pirataria e 
o uso de celulares fraudados 
por criminosos. Neste ano o 
Senado aprovou projeto que 
destina recursos do Fundo 
Penitenciário Nacional para a 
instalação de bloqueadores de 
sinal de celular em presídios.

O projeto do senador Lasier 
Martins (PSD-RS) foi aprova-
do em agosto na Comissão de 
Ciência e Tecnologia. Com o 
término, no dia 13, do prazo 
de interposição de recurso, o 
texto está pronto para seguir 
para a Câmara. Para Lasier, as 
medidas previstas no projeto 
contribuiriam para difi cultar a 
atuação de quadrilhas dentro de 
penitenciárias. As prestadoras 
de serviços de telecomunica-
ções deverão franquear acesso 
irrestrito a todas as informações 
e tecnologias necessárias para 
que o órgão gestor do estabele-

Difi cultar a atuação de criminosos dentro dos presídios

é o objetivo da proposta.

Aborto deve 
ser discutido 
pelo próximo 
Parlamento

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, se encontrou 
com o novo presidente do STF, 
Dias Toffoli, para debater uma 
agenda de temas relevantes que 
estão em discussão na Suprema 
Corte e que a Câmara considera 
prioritários. Um dos assuntos 
discutidos é o polêmico tema 
da descriminalização do aborto, 
objeto de uma ação que está sob 
relatoria da ministra Rosa We-
ber. Maia e Toffoli concordam 
que o assunto seja discutido 
pelo novo Parlamento que será 
eleito em outubro.

“Entendemos que estamos 
em um processo eleitoral, que 
haverá um novo Parlamento, e 
que lá é o caminho correto para 
discussão desse tema, que tem 
gerado muito debate na socie-
dade”, defendeu Rodrigo Maia. 
“Teremos um novo Congresso 
que tomará posse a partir de 
1º de fevereiro de 2019 e, com 
certeza, terá a oportunidade 
de discutir esse assunto. Tanto 
quanto o Congresso possa de-
cidir sobre isso, tanto melhor”, 
afi rmou Toffoli (Ag.Câmara).
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Regulamentação de agrotóxicos 
aguarda análise no Senado

Proibido no início de agosto, o uso do agrotóxico glifosato voltou a ser liberado pela Justiça em setembro

responsáveis pela aprovação 
desses registros oferecem ris-
cos para a economia nacional. 
Uma das propostas em análise 
veda a pulverização aérea de 
pesticidas e proíbe o registro de 
agrotóxicos que tenham como 
ingredientes ativos glifosato, 
triclorfom, carbofuran, cihe-
xatina, abamectina, fosmete e 
lactofen. 

O projeto do senador An-
tonio Carlos Valadares (PSB-
-SE) aguarda votação na 
Comissão de Agricultura. O 
autor argumenta que o Brasil 
é o maior consumidor mundial 
de agrotóxicos, com mais de 1 
milhão de toneladas por ano, 
e justifica que muitos dos 
herbicidas e pesticidas ven-
didos por aqui estão banidos 

em outros países. O senador 
Cidinho Santos (PR-MT), que 
apresentou voto contrário 
à proposta, explicou que, 
embora a preocupação com a 
contaminação dos alimentos 
seja legítima, cabe à Anvisa 
analisar o registro dos de-
fensivos agrícolas. Para ele, 
o projeto pode prejudicar o 
agronegócio (Ag.Senado).

Itália lembrou os 80 anos do 
anúncio das leis raciais de Mussolini

cer as tragédias daqueles anos”, 
sobretudo nos dias de hoje, nos 
quais “o que aconteceu é muito 
frequentemente esquecido”.

Martina visitou Trieste onde 
estão sendo realizadas várias 
iniciativas para lembrar a data, 
já que a cidade foi escolhida 
pelo fascismo para a aplicação 
dos primeiros decretos. O pri-
meiro deles foi assinado em 5 
de setembro pelo rei da Itália, 
Victor Manuel III, que proibia 
crianças e jovens judeus de 
estudar, assim como de fazer 
parte de qualquer tipo de as-
sociação cultural e científi ca.

Os vários decretos que se-

guiram negavam aos judeus 
a cidadania, o direito de se 
casar com italianos, possuir 
empresas ou terras e de se-
rem funcionários públicos. 
Também foram proibidos de 
trabalhar como jornalistas, ta-
belião e revisores de contas e 
foram obrigados a se registrar 
em associações profi ssionais, 
o que fez com que cerca 47 mil 
judeus italianos perdessem 
seus empregos. Mais de 6 mil 
judeus que viviam na Itália 
foram deportados aos campos 
de extermínio nazista, dos 
quais apenas 837 sobrevive-
ram (Agência EFE).

Recursos para bloqueadores de 
celular em presídios

cimento prisional possa impedir 
o acesso às redes.

A proposta também so-
luciona impasses em vários 
estados que aprovaram leis 
determinando a instalação de 
equipamentos bloqueadores 
pelas prestadoras de serviço 
de telecomunicações, normas 
que vêm sendo contestadas 
no STF, que já decidiu pela 
inconstitucionalidade dessas 
normas estaduais. O entendi-
mento das empresas é de que 
a instalação de bloqueadores 
em presídios é uma obrigação 
do poder público. 

Com o direcionamento dos 
recursos do Funpen, fi ca claro 
que cabe ao poder público 
liberar recursos para instalar 
bloqueadores de telefones 
celulares em presídios e pe-
nitenciárias. O argumento 
do relator, senador Armando 
Monteiro (PTB-PE), foi de que 
esse fundo possui respaldo legal 
para assegurar o direcionamen-
to de verbas orçamentárias ao 
objetivo pretendido. O relator, 
senador Otto Alencar (PSD-
-BA), defendeu a aprovação 
da proposta na forma do subs-
titutivo acatado (Ag.Senado).

Cristina Kirchner nega 
acusação de

lavagem de dinheiro



Quem deseja comprar 

um imóvel sabe que 

é um investimento 

que precisa de muito 

estudo, planejamento e 

pesquisa

Qualquer passo errado 
pode resultar em pre-
juízo. Uma forma de 

garantir um bom negócio na 
hora de comprar uma casa 
ou apartamento é se infor-
mar sobre todos os detalhes 
e indicadores que afetam o 
mercado imobiliário. Confi ra 
quatro índices que impactam 
diretamente no preço:
 • INCC: Índice Nacional 

de Custo da Constru-
ção - Como o próprio 
nome sugere, ele avalia a 
evolução dos custos das 
construções habitacionais 
no Brasil. Sua função é cor-
rigir valores de contratos 
de aquisição de imóveis 
e, portanto, costuma ser 
mais utilizado por quem 
deseja comprar uma casa 
ou apartamento na planta. 
Criado em 1950, o INCC é 
o primeiro índice ofi cial 
que mede os custos envol-
vidos na construção civil 
– sendo um dos melhores 
termômetros do mercado 
imobiliário no país. Ele é 
elaborado pela Fundação 
Getúlio Vargas (FGV) e 
leva em conta os preços 
praticados em sete capi-
tais.

 • IGMI-C: Índice Geral 
do Mercado Imobiliário 
Comercial - É destinado 
para quem deseja com-
prar um prédio comercial 
e revela a evolução dos 
preços desses imóveis 
em todo o país. Seu 
cálculo também é feito 
pela FGV e sua série 
histórica começou em 
2000, sendo realizada a 
cada trimestre. O IGMI-C 
é referência tanto para 

investidores do merca-
do imobiliário quanto 
para cidadãos que de-
sejam abrir um negócio 
próprio e querem fugir 
do aluguel. Tanto que 
o estudo leva em conta 
os valores de escritórios 
comerciais, lojas e salas 
em shoppings, hotéis, es-
tacionamentos e galpões.

 • IPCA: Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
Amplo - É considerado um 
dos principais indicadores 
econômicos do Brasil sim-
plesmente porque mede 
a infl ação do país em um 
determinado período de 
tempo. O seu cálculo é feito 
todos os meses pelo IBGE 
e considera os preços de 
determinados produtos e 
serviços. Como termôme-
tro da infl ação, IPCA alto 
indica que os preços estão 
aumentando e os valores 
dos imóveis podem estar 
acima da média.

 • Taxa de Juros SELIC - 
Sigla de Sistema Especial 
de Liquidação e Custódia, 
a SELIC é considerada a 
taxa básica de juros da 
economia brasileira. Isso 
porque ela é referência 
para as demais taxas pra-
ticadas pelas instituições 
fi nanceiras, incluindo as 
de fi nanciamento imobili-
ário. É determinada pelo 
Comitê de Política Mone-
tária (Copom), do Banco 
Central, que se reúne oito 
vezes ao ano. 

Sua infl uência é grande na 
economia como um todo. Taxa 
SELIC alta, por exemplo, indi-
ca retração dos investimentos 
e, consequentemente, menos 
dinheiro circulando. Percen-
tuais baixos estimulam os 
investimentos e a obtenção de 
créditos imobiliários, mas essa 
procura pode gerar infl ação.

(*) - É diretor da Zukerman Leilões, 
empresa referência em leilões 

imobiliários (www.zukerman.com.br).

Vai comprar um 
imóvel? Confi ra quatro 

indicadores econômicos 
André Zukerman (*)
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EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 30/10/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 31/10/2018 às 14h00

HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 
04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão  
Público  Extrajudicial,  nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financia-
mento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: Apartamento n°21, do tipo “C”, localizado no 2° andar do Bloco 03 do “CONDOMÍNIO 
CONJUNTO RESIDENCIAL DOM BOSCO”, situado à Rua Adele, n°210, 29° Subdistrito - Santo Amaro, contendo 81,8922m² de área 
construída, sendo 53,4900m² de área útil e 28,4022m² de área comum, correspondendo-lhe um percentual de 0,532720063% no terreno 
condominial e nas coisas de uso e propriedade comuns, cabendo-lhe uma vaga, em local indeterminado no estacionamento de veículos. 

São Paulo/SP. Imóvel adquirido conforme formal de partilha de 07 de julho de 2009, do Juízo de Direito da 3ª Vara e respectivo Ofício da 
Família e Sucessões do Foro Regional II - Santo Amaro, São Paulo/SP, extraído dos autos (processo n° 002.00.004632-0) de inventário 
dos bens deixados pelo falecimento de Francisco Madeira Filho e registrada em 16/03/2017, conforme registro número 15 da matrícula 
103.835. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 329.766,86 (Trezentos e Vinte e Nove Mil, Setecentos e Sessenta e Seis 
Reais e Oitenta e Seis Centavos); 2º leilão: R$ 170.406,77 (Cento e Setenta Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Setenta e 
Sete Centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação,  5%  de  comissão  do  leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da 
data  de  arrematação. O  imóvel será entregue no estado  em  que  se  encontra.  Venda   ad  corpus.  Imóvel  ocupado,   
desoc upaç ão  a  cargo do  arrematante,  nos  termos do  art. 30  da  le i  9 . 514 / 97 .  Fica o Fiduciante ELIZA CRISTINA 
CYRILLO  MADEIRA,  CPF nº 064.311.178-67, CI nº 16.170.976-X SSP/SP,  FABIANA  CRISTINA  CYRILLO  MENINI  MADEIRA,  
CPF  n°  311.097.298-04,  CI n° 43.408.227-2   SSP/SP,  e  FRANCIELLE   CRISTINA   CYRILLO   MENINI   MADEIRA, CPF  n° 
311.097.038-48, CI n° 36.726.061-X SSP/SP, intimado(s) da data dos  leilões  pelo  presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) 
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários 
e locais da realização dos leilões  fiduciários,  mediante  correspondência  dirigida  aos  endereços   constantes  do  contrato, 

-
corrência de terceiros, exercendo o seu  direito  de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos, 
despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei  9.514/97, ainda  que outros 
interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do s i te www.sold.com.br.

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 03 de outubro 2018, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2,
Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital da Companhia no valor de
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), mediante a emissão de 641.162.641 de novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4679 cada, a serem integralizadas em moeda corrente
do País, para fins de integralização na Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), em moeda corrente nacional; e (ii) 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 para a efetivação do aumento do capital social de sua
subsidiária integral, conforme item “i” acima. 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, 18 de setembro de 2018. 

Madeira Energia S.A. - MESA - Felipe Montoro Jens  - Presidente do Conselho de Administração

11 3531-3233 www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SÓCIA COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Sócia de empresa enquadrada no simples não recolhe INSS, todo ren-
dimento da empresa é distribuído como lucro sem pró-labore mensal, 
pode recolher como contribuinte individual para futura aposentadoria? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DO RAMO DE ATIVIDADE DE RESTAURANTE FAST FOOD, 
SOLICITA DE VEZ EM QUANDO PARA OS ATENDENTES PANFLETAREM 
NA RUA POR ALGUNS MINUTOS EM DIAS DE BAIXA VENDA, PODE 
CONFIGURAR DUPLA FUNÇÃO?

No fato mencionado na pergunta entendemos que existe risco de 
caracterizar dupla função ou desvio da finalidade prevista em contrato 
individual de cada empregado, sobretudo se não existir previsão 
expressa nesse sentido o que impediria a pretensão do empregador.

PAGAMENTO DE PRÊMIOS/BONIFICAÇÕES 
De quanto em quanto tempo a empresa pode pagar prêmio/boni-
ficação dentro da folha ao empregado, sem encargos? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESAS SEM MOVIMENTO
Empresas que não possuem funcionários, sem movimento, serão 
obrigadas a enviar informações via eSocial, a partir de qual data? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE PEDE DEMISSÃO DURANTE O CONTRATO DETER-
MINADO, A EMPRESA PODE DESCONTAR 50% DOS DIAS RESTANTES, 
TERÁ DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO?  

A rescisão motivada pelo empregado compreende os mesmos direitos, 
exceto o FGTS, no entanto, a multa do Artigo 480 da CLT recomenda-se evi-
tar o desconto a menos que a empresa comprove, em caso de processo judi-
cial, que o empregador teve prejuízos com o abrupto pedido de demissão 
do empregado. No pedido de demissão é indevido o Seguro-Desemprego.

• • •

Aroer SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 10.234.236/0001-46 - NIRE nº. 35.300.373.804

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/05/18
Aos 28/05/18, às 9:30 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; Dario de 
Abreu Pereira Neto - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, as demonstrações 
financeiras da Companhia e a proposta da Diretoria de destinação do resultado relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/17, a serem submetidos para aprovação da Assembleia Geral da Companhia. 1.1. Autorizar, desde já, a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários com vistas a efetuar as devidas publicações das demonstrações 
financeiras, ora aprovada. 2. Aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia para deliberar acerca das 
matérias expostas na ordem do dia da presente Reunião. Nada mais. SP, 28/05/18. Jucesp nº 322.858/18-5 em 16/07/2018. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aroer SPE Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 10.234.236/0001-46 - NIRE 35.300.373.804

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 11/06/18
Aos 11/06/18, às 12hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; Dario de Abreu 
Pereira Neto - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar a reeleição para os cargos de Diretores da Companhia, com mandato 
até a data em que for realizada a Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre a destinação de resultados do exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019, dos seguintes indivíduos: (i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 
203.898.928-15; e (ii) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128-08. 1.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram 
posse de seus respectivos cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio da Companhia, declarando 
não estarem impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial, em virtude de condenação criminal ou 
por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por 
crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema 
financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
Nada mais. São Paulo, 11/06/18. Jucesp nº 322.860/18-0 em 16/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Aroer SPE Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº. 10.234.236/0001-46 - NIRE 35.300.373.804

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 11/06/18
Aos 11/06/18, às 10hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Alexandre Ferreira de Abreu Pereira - Presidente; Dario de Abreu 
Pereira Neto - Secretário. Publicação Prévia de Documentos. Em cumprimento ao artigo 133, §4º, da Lei 6.404/76, as 
contas da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2.017 
foram devidamente publicadas nos jornais “Diário Oficial”, dia 08/06/2018 na página 27, e no “Empresas & Negócios”, 
dia 08/06/2018, na página 7. Deliberações. 1. Aprovar, com a abstenção dos legalmente impedidos, as demonstrações 
financeiras da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/17. 1.1. Consignar que, nos termos da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado da 
Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/17, a Companhia apurou prejuízo líquido no exercício social 
encerrado em 31/12/17, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus ao recebimento de quaisquer 
dividendos ou juros sobre capital próprio. Nada mais. São Paulo, 11/06/18. Jucesp nº 322.859/18-9 em 16/07/2018. Flávia 
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação - Prazo de 20 dias. processo nº 0024340-30.2018.8.26.0405. O MM. Juiz de Direito
da 7ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr. Wilson Lisboa Ribeiro, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Joaquim Da Silva Reis, Brasileiro, Casado, Autônomo, RG 8906277, CPF 814.399.628-04, que
por este Juízo tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença oriunda de Ação Monitória, movida
por CGMP Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, CNPJ 04.088.208/0001-65. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua
Intimação por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, pague a quantia de 20.391,36, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10%
sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de Osasco, aos 13 de setembro de 2018.                               (19 e 20)

AK-Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ Nº 05.248.120/0001-26 - NIRE Nº 35300352688

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 19/04/2018. Horário: 14:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº 960 - 19º andar, Conjunto 1.907, nesta Capital. Presença: Acionistas repre-
sentando a totalidade do Capital Social, conforme se comprova por suas assinaturas
lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a Presidên-
cia da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. André Kissajikian, Presidente do
Conselho de Administração, que convidou a mim, Suely Kissajikian da Silveira, para
Secretária.  Iniciando-se os trabalhos, informou o Sr. Presidente que o Edital de Convo-
cação para a Assembleia deixou de ser publicado de conformidade com o disposto no
Parágrafo Quarto (§4º) do artigo 124 da Lei 6.404/76. Em seguida, foram colocados em
discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem do Dia”, tendo, no final sido
deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de votos e observadas às abs-
tenções legais, o seguinte: Deliberações: Aprovação do Relatório da Administração,
das contas da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documentos
esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial e no Jornal Empresas &
Negócios nas edições do dia 13 de abril de 2018, tendo sido dispensado o aviso aos
acionistas, face ao que trata o parágrafo quarto (§ 4º) do artigo 133, da Lei 6.404/76,
atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001. Nada mais havendo a ser tratado, foi ofe-
recida a palavra a quem dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se mani-
festasse, determinou o Sr. Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo neces-
sário à lavratura da presente ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada
conforme, foi assinada por todos os presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada
a Assembleia.  São Paulo, 19 de abril de 2018. André Kissajikian - Presidente da
Mesa. Suely Kissajikian da Silveira - Secretária. Acionistas: André Kissajikian,
Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da Silveira. A presente é cópia fiel da
ata lavrada em livro próprio. André Kissajikian - Presidente da Mesa.  Suely Kissajikian
da Silveira - Secretária. JUCESP - Certifico o Registro sob o nº 286.463/18-0, em
20/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SOCIEDADE INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS DAC LTDA - Torna público que recebeu da
SEMA a Licença de Operação nº 103/2018 para fabricação de artefatos de material
plástico para uso pessoal e doméstico à Avenida Martins Júnior, 1685 / 1725, Jardim
Bela Vista, Guarulhos, através do processo administrativo nº 20839/2018, com validade
até 06/09/2022 (4 anos).

ARMÂNDIO ARAUJO LIMA - ME - Torna público que requereu à SEMA a Licença Unificada
Ambiental para serviços de usinagem, tornearia e solda à Estrada Municipal, 841 A,
Jardim Belvedere, Guarulhos, através do processo administrativo nº 56695/2018.

TRX Holding Investimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 09.358.890/0001-82 - NIRE 35300351428

Convocação - Assembleia Geral Ordinária
Os acionistas Eduardo Lins de Lima Menge, Roni Katalan e Hans-Peter Scholl vêm, com base na alínea b, do Parágrafo Único, do artigo 123  
da Lei 6.404/1976, convocar os demais Acionistas da TRX Holding Investimentos e Participações S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia, a ser realizada no dia 28.09.2018, às 10:00h, na sede da Companhia, na Rua Gomes de Carvalho, 1.507 - 6º andar, 
Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04547-005, a fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2016 e 31.12.2017; e (ii) deliberar acerca do resultado
dos exercícios sociais encerrados em 31.12.2016 e 31.12.2017. Observadas as formalidades exigidas em lei, a presente convocação deverá ser igualmente
considerada, para todos os fins, como anúncio da competente AGO, em atenção ao caput do artigo 133 da Lei 6.404/1976. A Diretoria da Companhia deverá 
disponibilizar os documentos pertinentes às matérias objeto da ordem do dia, em especial aqueles descritos no artigo 133 da Lei 6.404/1976, 
para consulta pelos Acionistas, no prazo máximo de 5 dias da presente convocação, de maneira a observar a antecedência mínima legalmente exigida, bem 
como publicá-los com, no mínimo, 5 dias da data acima indicada para a realização da AGO, caso aplicável, e adotar as providências exigidas no artigo 124 
da Lei 6.404/1976 para a regular instalação da AGO. Eduardo Lins de Lima Menge, Roni Katalan e Hans-Peter Scholl.

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

Capital Autorizado: até R$ 115.000.000,00
Capital Subscrito e Realizado: R$ 291.700.000,00 - 977.616 ações

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE ABRIL DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2018, às 16h50, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo (SP). 
MESA: Marcelo Kopel - Presidente; Adriano Maciel Pedroti - Secretário. QUORUM: Totalidade do capital social. 
PRESENÇA LEGAL: Administradores da Sociedade e representantes da PricewaterhouseCoopers Auditores 
Independentes. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Publicado no “Empresas & Negócios” em 20 (página 7), 21 (página 
5) e 24.4.2018 (página 5) e no “Diário Oficial do Estado de São Paulo, Caderno Empresarial” em 20 (página 152), 
21 (página 76) e 24.4.2018 (página 110). AVISO AOS ACIONISTAS: Dispensada a publicação conforme faculta 
o artigo 133, § 5º, da Lei 6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: I. Em pauta ordinária: 1. 
Aprovados o Balanço Patrimonial, as demais Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas dos 
Relatórios da Administração e dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017, 
publicados na edição de 27.3.2018 no “Empresas & Negócios” (páginas 5 e 6) e no “Diário Oficial do Estado de 
São Paulo, Caderno Empresarial” (páginas 209 a 211). Documentos análogos relativos ao semestre encerrado 
em 30.6.2017 foram publicados na edição de 26.8.2017 no “Empresas & Negócios” (páginas 5 e 6). 2. Aprovada 
a destinação do lucro líquido do exercício de 2017, no valor total de R$ 140.160.673,53, da seguinte forma: a) 
R$ 7.008.033,68 para a conta de Reserva Legal; b) R$ 93.401.563,19 para a conta de Reserva Estatutária; c) R$ 
39.751.076,66 para pagamento de dividendos aos acionistas, por conta do dividendo obrigatório de 2017 e tam-
bém extraordinários, sendo ratificada as distribuições deliberadas em Reuniões do Conselho de Administração de 
31.3 e 29.9.2017, cujo pagamento já foi integralmente realizado. 3. Reeleitos ANDRE BALESTRIN CESTARE, ATILIO 
LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, CARLOS RENATO DONZELLI, FABRÍCIO BITTAR 
GARCIA, GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, LUÍS FERNANDO STAUB, MARCELO 
JOSÉ FERREIRA E SILVA, MARCELO KOPEL e ROBERTO BELLÍSSIMO RODRIGUES, todos adiante qualificados, para 
o Conselho de Administração, no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia 
Geral Ordinária de 2019, sendo que o Conselho de Administração será composto da seguinte forma: CONSELHO 
DE ADMINISTRAÇÃO: Conselheiros Efetivos: ANDRE BALESTRIN CESTARE, brasileiro, solteiro, engenheiro, RG-
SSP/SP 28.909.394-6, CPF 213.634.648-25, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 
100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; JOSÉ REINALDO MOREIRA TOSI, bra-
sileiro, casado, analista de sistemas, RG-SSP/SP 6.695.784-9, CPF 697.136.188-15, domiciliado em São Paulo (SP), 
na Avenida Queiroz Filho, 1.700, Vila Hamburguesa, Casa 11, CEP 05319-000; LUÍS FERNANDO STAUB, brasilei-
ro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça 
Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; MARCELO 
JOSÉ FERREIRA E SILVA, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/PE 823.966, CPF 018.752.214-68, domiciliado 
em São Paulo (SP), na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, CEP 02051-000; MARCELO KOPEL, brasileiro, 
casado, administrador, RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça 
Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; e ROBERTO 
BELLISSIMO RODRIGUES, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 23.944.783-9, CPF 251.674.028-08, domi-
ciliado em São Paulo (SP), na Rua Amazonas da Silva, 27, 1º andar, Vila Guilherme, CEP 02051-000. Conselheiros 
Suplentes: ATILIO LUIZ MAGILA ALBIERO JUNIOR, brasileiro, casado, engenheiro, RG-SSP/SP 23.078.482-3, CPF 
213.021.358-80, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 
Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR brasileiro, casado, eco-
nomista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio 
de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; CARLOS RENATO 
DONZELLI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 18.605.060, CPF 122.456.288-70, domiciliado em Franca 
(SP), na Rua do Comércio, 1.924, 2º andar, Centro, CEP 14400-660; FABRÍCIO BITTAR GARCIA, brasileiro, casado, 
administrador, RG-SSP/SP 24.237.753-1, CPF 212.460.718-94, domiciliado em Franca (SP), na Rua do Comércio, 
1.924, 1º andar, Centro, CEP 14400-660; e GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, estatística, RG-
IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza Aranha, 
100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. 4. Registrado que as acionistas concordam 
em manter temporariamente vago o cargo de Conselheiro Suplente, de indicação da acionista Magazine Luiza 
S.A., até a indicação do novo Conselheiro Suplente. 5. Registrado que os conselheiros eleitos: (i) apresentaram os 
documentos comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 
e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário 
Nacional (“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arqui-
vados na sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do 
Brasil. 6. Mantido em até R$ 408.500,00, o montante global para a remuneração dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria, relativa ao exercício social de 2018. Esse valor poderá ser pago em moeda corren-
te nacional, em ações do Itaú Unibanco Holding S.A. ou em outra forma que a administração considerar con-
veniente. II. Em pauta extraordinária: 1. Aprovado o aumento do capital social mediante capitalização de R$ 
19.401.578,15, consignados na conta de Reserva Estatutária, sem emissão de ações, a fim de adequar os limites da 
referida reserva, passando o atual capital de R$ 291.700.000,00 (duzentos e noventa e um milhões e setecentos mil 
reais), para R$ 311.101.578,15 (trezentos e onze milhões, cento e um mil, quinhentos e setenta e oito reais e quinze 
centavos). 2. Alterado o artigo 5º “caput” do Estatuto Social para refletir o novo valor do capital social, que será 
redigido da seguinte forma: “Artigo 5º:- O capital social é de R$ 311.101.578,15 (trezentos e onze milhões, cento e 
um mil, quinhentos e setenta e oito reais e quinze centavos), dividido em 977.616 (novecentas e setenta e sete mil, 
seiscentas e dezesseis) ações, sendo 488.808 (quatrocentas e oitenta e oito mil, oitocentas e oito) ações ordinárias e 
488.808 (quatrocentas e oitenta e oito mil, oitocentas e oito) ações preferenciais, todas nominativas, sem valor no-
minal.” 3. Consolidado o Estatuto Social que, consignando a alteração acima mencionadas, passará a ser redigido 
na forma rubricada pelos presentes. CONSELHO FISCAL: Não houve manifestação por não se encontrar em fun-
cionamento. DOCUMENTOS ARQUIVADOS NA SEDE: Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras; 
Relatórios dos Administradores e dos Auditores Independentes; e declaração de desimpedimento dos adminis-
tradores eleitos. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi 
assinada. São Paulo (SP), 30 de abril de 2018. (aa) Marcelo Kopel - Presidente; Adriano Maciel Pedroti - Secretário. 
Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 389.760/18-3, em 
21.08.2018 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 30 DE ABRIL DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 30.4.2018, às 17h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo 
(SP). PRESIDÊNCIA: Marcelo Kopel. QUORUM: Totalidade dos membros eleitos. DELIBERAÇÕES TOMADAS 
POR UNANIMIDADE: 1. Designado para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração MARCELO 
JOSÉ FERREIRA E SILVA, nos termos do parágrafo único do artigo 10 do Estatuto da Sociedade. 2. Reeleitos 
ADRIANO CABRAL VOLPINI, CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, GILBERTO 
FRUSSA, LUÍS FERNANDO STAUB, MARCELO KOPEL, RODRIGO LUÍS ROSA COUTO e VANESSA LOPES REISNER, 
todos adiante qualificados, para a Diretoria, no próximo mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos na 
reunião do Conselho de Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária de 2019, sendo que a Diretoria 
terá a seguinte composição: DIRETORIA: Diretor Geral: MARCELO KOPEL, brasileiro, casado, administrador, 
RG-SSP/SP 8.686.694-1, CPF 059.369.658-13, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio Souza 
Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902. Diretores: ADRIANO CABRAL 
VOLPINI, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP 22.346.052-7, CPF 162.572.558-21, domiciliado em São 
Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, 
CEP 04344-902; CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR, brasileiro, casado, economista, RG-SSP/SP 14.047.712-3, 
CPF 076.630.558-96, domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo 
Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GABRIELA RODRIGUES FERREIRA, brasileira, solteira, 
estatística, RG-IFP/RJ 10047291-9, CPF 051.445.467-90, domiciliada em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio 
Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, Parque Jabaquara, CEP 04344-902; GILBERTO FRUSSA, 
brasileiro, casado, advogado, RG-SSP/SP 16.121.865-9, CPF 127.235.568-32, domiciliado em São Paulo (SP), na 
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, Piso Terraço, Parque Jabaquara, CEP 04344-
902; LUÍS FERNANDO STAUB, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/RS 1005031461, CPF 365.565.050-72, 
domiciliado em São Paulo (SP), na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Olavo Setubal, 7º andar, 
Parque Jabaquara, CEP 04344-902; RODRIGO LUÍS ROSA COUTO, brasileiro, divorciado, administrador, RG-
SSP/RS 5060112165, CPF 882.947.650-15, domiciliado em São Paulo (SP), na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 
3.500, 2º andar, Itaim Bibi, CEP 04538-132; e VANESSA LOPES REISNER, brasileira, casada, advogada, RG-SSP/
SP 11.566.368-X, CPF 146.940.908-95, domiciliada em São Paulo (SP), na Avenida Nações Unidas, 7.815, 8º andar, 
Torre 2, Pinheiros, CEP 05425-905. 3. Registrado, ainda, que os diretores eleitos: (i) apresentaram os documentos 
comprobatórios do atendimento das condições prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 
6.404/76 e na regulamentação vigente, em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional 
(“CMN”), incluindo as declarações de desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na 
sede da Sociedade; e (ii) serão investidos após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”). 
4. Observada a nova da composição da Diretoria e em atendimento às normas do CMN e do BACEN, atribuídas 
as responsabilidades aos diretores na forma abaixo: ADRIANO CABRAL VOLPINI: Prevenção e Combate à 
Lavagem de Dinheiro - Lei 9.613/98 e regulamentação específica. CARLOS HENRIQUE DONEGÁ AIDAR: Área 
Contábil e Auditoria Independente - Resolução CMN 3.198/04; Atualização do Unicad - Circular BACEN 3.165/02; 
Registro de Operações de Cessão de Crédito - Resolução CMN 3.998/11; SCR - Circular BACEN 3.870/17. GABRIELA 
RODRIGUES FERREIRA: Cadastro de Clientes do SFN - Circular BACEN 3.347/07; Contratação de Correspondentes 
- Resolução CMN 3.954/11; Registro de Garantias sobre veículos e imóveis - Resolução CMN 4.088/12; GILBERTO 
FRUSSA: Fornecimento de Informações - Circular BACEN 3.504/10; Política Institucional de Relacionamento 
com Clientes e Usuários de Produtos e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.539/16. LUÍS FERNANDO 
STAUB: Sistema RDR - Circular BACEN 3.729/14. MARCELO KOPEL: Contas de Depósitos - Resoluções CMN 
2.025/93 e 2.078/94; Operações Compromissadas - Resolução CMN 3.339/06; Operações de Empréstimo e Troca 
de Títulos - Resolução CMN 3.197/04. RODRIGO LUÍS ROSA COUTO: Apuração do Montante RWA, PR e Capital 
Principal - Resolução CMN 4.193/13. VANESSA LOPES REISNER: Assuntos do SELIC - Circular BACEN 3.808/16. 5. 
Ratificada a atribuição da responsabilidade pela Política Institucional de Relacionamento com Clientes e Usuários 
de Produtos e de Serviços Financeiros - Resolução CMN 4.539/16 ao Diretor Gilberto Frussa, desde 1º.11.2017. 
ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São 
Paulo (SP), 30 de abril de 2018. (aa) Marcelo Kopel - Presidente; Andre Balestrin Cestare, José Reinaldo Moreira 
Tosi, Luís Fernando Staub, Marcelo José Ferreira e Silva e Roberto Bellissimo Rodrigues - Conselheiros. Cópia fiel 
da original lavrada em livro próprio e homologada pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 389.761/18-7, em 21.08.2018  
(a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL
4ª Vara Cível do Fórum de São Miguel Paulista- Comarca de São Paulo/SP

Edital de 1ª e 2ª Praça do bem imóvel e para intimação dos requeridos MARCO ANTONIO PARENTE 
(CPF. 687.648.718-00) seu cônjuge CELIA MARIA PARENTE (CPF. 639.798.028-68), bem como a 
credora CELEIDE CAMPOS (CPF. 413.635.668-49) e demais interessados, que expedido na Ação 
de Indenização por Dano Moral, Processo nº 1002580-83.2014.8.26.0005, em trâmite na 4ª Vara 
Cível do Fórum de São Miguel Paulista - Comarca de São Paulo/SP, requerida por CELEIDE 
CAMPOS (CPF. 413.635.668-49). Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará 
a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: Uma casa 
residencial à Rua Marco Polo, nº 132, Distrito de Ermelino Matarazzo no Parque Boturussú/SP, e seu 
respectivo terreno medindo 5,00m de frente; por 33,50m da frente aos fundos do lado direito., 33,25m 
do lado esquerdo , tendo nos fundos a mesma largura da frente ao qual fecha a área com o total de 
166.87m²., confronta ainda pelo lado esquerdo com a casa de nº 140 e do lado direito com a casa de 
nº 130, já nos fundos confronte com a propriedade de Heitor Freire de Carvalho e com frente para a 
Avenida Boturussú. Contribuinte: 111.264.0096-2 (conf. Av. 11 22/03/05). Matrícula 24.765 do 12º 
CRI de São Paulo. ÔNUS: Conf. Consta na Av.13 (23/122014) Arresto em favor de Celeide Campos; 
Av.14 (12/08/2015) Penhora extraída dos Autos de Execução Civil Processo n° 1002580-83.2014 8 
26 0005 em favor de Celeide Campos; Av. 15 (02/04/2018) Penhora Exequenda. OBSERVAÇÃO: 
Nos moldes do artigo 843 § NCPC - Tratando-se de penhora em bem indivisível, a meação 
do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. 2. AVALIAÇÃO 
TOTAL - R$ 577.476,70 (Setembro/2018 Cálculo de Atualização da AASP). 3. VISITAÇÃO - Não 
há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça começa em 09/11/2018, às 11h45min, e termina 
em 14/11/2018, às 11h45min e; 2ª Praça começa em 14/11/2018, às 11h46min, e termina em 
04/12/2018, às 11h45min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO - edital completo com 
forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site 
www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio 
onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, 
nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e e-mail: 
contato@zukerman.com.br. Ficam os requeridos, MARCO ANTONIO PARENTE, seu cônjuge 
CELIA MARIA PARENTE, bem como a credora CELEIDE CAMPOS e demais interessados 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. 
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 12 de setembro de 2018.

José Fontenelle (*)

Ela abrange toda a parte de proteção 
dos ativos digitais de uma organização, 
o tratamento de ameaças e ataques, 

bem como as informações da empresa que são 
processadas, armazenadas e transmitidas por 
meio de sistemas interconectados em rede. 
É uma área cada vez mais essencial para o 
mundo corporativo, tanto por evitar custos e 
vazamentos de informações como para proteger 
a reputação das empresas.

A segurança cibernética será cada vez mais 
uma condição essencial para que empresas 
consigam gerar valor de forma consistente 
para seus acionistas dentro dos níveis de risco 
aceitáveis pela própria organização de acordo 
com seu perfi l. Assim, é possível evitar os altos 
custos e as consequências graves de incidentes 
e ataques cibernéticos de maior escala e com-
plexidade, os quais impactam negativamente 
os resultados fi nanceiros e operacionais e a 
imagem e reputação da empresa no mercado.

Além dos custos diretos e imediatos de um 
incidente ou ataque cibernético, é importante 
ressaltar que outros custos indiretos também 
podem ocorrer ao longo do tempo. Por exemplo: 
investigações técnicas, notifi cação e proteção 
dos clientes, compliance regulatório, honorários 
de advogados, ações de relações públicas, me-

Segurança cibernética: ativo 
intangível e diferencial competitivo
Um dos tópicos que necessitam de mais atenção no mundo corporativo é a segurança cibernética

atuação propensas a ataques cibernéticos, como 
bancos, por exemplo, que devem se preocupar 
com a segurança de seus ativos digitais. Todas 
as organizações, sem exceção, estão vulnerá-
veis a falhas em seus softwares e hardwares 
que podem comprometer o funcionamento da 
companhia de maneira geral.

Dessa forma, as áreas de governança corpora-
tiva, gestão de riscos e compliance de segurança 
cibernética são componentes fundamentais 
para que as empresas consigam implementar 
e manter os níveis de segurança adequados às 
suas realidades e objetivos estratégicos. Den-
tro dessa área, é também importante investir 
em capacitação continuada. Esse é um fator 
crítico de sucesso para ter profi ssionais de alto 
desempenho, sempre atualizados, conseguindo 
assim colaborar de forma estratégia e efi ciente. 

As companhias que não investirem nesse 
setor fi carão vulneráveis a incidentes e ataques 
cibernéticos de maior escala e complexidade, 
que podem comprometer seu funcionamento e, 
em alguns casos, colocar em risco sua própria 
continuidade. Falhas e ataques cibernéticos são 
cada vez mais uma realidade que empresários 
devem estar preparados para enfrentar. 

(*) - É gerente sênior de Governança de TI, 
Segurança da Informação e Cibernética

na Service IT.

lhorias dos sistemas e soluções de segurança, 
aumento dos preços das coberturas do seguro, 
perda de clientes e quebra de contratos, des-
valorização da marca da companhia e perda de 
propriedade intelectual.

Em outras palavras, é muito mais efi caz e 
inteligente investir em prevenção de danos do 
que solucionar falhas cibernéticas depois que 
elas acontecem. É importante ressaltar que não 
são apenas empresas que atuam em áreas de 
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Especial

Felipe Rosa/Embrapa Pecuária Sul 

Além do importante fornecimento de nutrientes como ferro 
e vitaminas do complexo B, a proteína desses animais 
apresenta maiores teores de ômega 3, se comparada aos 

criados em confi namento. As pesquisas que comprovam isso são 
referenciadas pelo Laboratório de Ciência e Tecnologia de Carne 
da Embrapa Pecuária Sul, sob liderança da pesquisadora Élen 
Nalério, e mostram que a carne produzida nos campos naturais do 
bioma Pampa tem perfi s de gorduras benéfi cos aos consumidores.

“No Pampa, a alimentação dos animais, composta em sua 
maior parte pela rica variedade dos pastos naturais, dá origem a 
um produto com perfi l de gordura mais saudável, já que possui 
mais ômega 3 do que ômega 6”, explica a cientista. Essa razão 
de ômega 6 por ômega 3 é equilibrada quando está em níveis 
de até 4:1. No entanto, as dietas das populações ocidentais se 
caracterizam por terem relações entre ômega 6 e 3 de até 15:1, o 
que representa potencial risco para desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares, autoimunes e outras doenças infl amatórias. 
Fato derivado do aumento do consumo de carboidratos pelos 
humanos, principalmente os cereais.

“O mesmo ocorre na alimentação dos ruminantes. Quando eles 
são alimentados com dietas baseadas em forragens, nos fornecem 
carnes com maior teor de ácidos graxos do tipo ômega 3. Para-
lelo a isso, animais terminados com dietas mais intensivas, com 
altos teores de grãos, rendem carnes com maior teor de ômega 
6. Importante frisar que a dieta do homem, antes do advento da 
agricultura moderna, era composta de uma relação perfeita entre 
ômega 6 e ômega 3, de 1:1”, destaca Nalério.

Produtos diferentes
É no campo que quase tudo acontece, com a alimentação do 

animal cumprindo papel determinante nesse processo. “O sis-
tema de criação e terminação do animal interfere diretamente 
nas características da carne. Entre um extremo, de produção 
extensiva, somente com pastagens, até o outro extremo, de 
confi namento total, com alimentação por grãos, 
há a formação de produtos totalmente diferentes”, 
afi rma a pesquisadora.

Essa diferença se dá não apenas no tipo de 
gordura formada. “Os bovinos são animais natu-
ralmente prontos para fazer a digestão de fi bras, 
de pasto. Para fazer a digestão de grãos, eles 
precisam passar por uma adaptação. Essa varia-
ção de alimentação faz com que sejam formadas 
gorduras totalmente diferentes, e isso interfere 
também no sabor e no aroma do produto”, ressalta 
a pesquisadora.

Enquanto a carne produzida nos campos tem 
uma cor viva e gordura mais amarelada, a de 
confi namento é mais pálida e possui gordura mais 
branca. “O pasto tem carotenoides, que confe-
rem a cor amarela à gordura. Já a cor da carne 
sofre infl uência de maior ou menor presença das 
mioglobinas. O animal no pasto caminha mais, e 
precisa oxigenar a musculatura, o que aumenta o 
teor de mioglobina e origina a cor vermelha mais 
intensa na carne”, explica a cientista.

Oportunidade de 
diferenciação no 
mercado

A pesquisadora ressalta que não há como afi rmar que a carne 
produzida no Pampa é melhor, uma vez que a avaliação envolve 
diversos fatores subjetivos. “No entanto, podemos garantir que ela 
é diferenciada por vários motivos. Um deles é que a alimentação 
do gado nos campos nativos pode formar um tipo de gordura 
com melhor qualidade nutricional, que é uma característica que 
tem despertado grande interesse do público”, conta a cientista.

“O perfi l lipídico dessa carne é comprovadamente mais saudável. 
Isso é um diferencial importante que pode e deve ser trabalhado 

Animais criados livres no Pampa 
fornecem carne mais saudável

A carne de bovinos criados livres no 
Pampa é mais saudável do ponto de 
vista nutricional

A gordura saudável 
- O ômega 3 é um 
tipo de gordura 
poli-insaturada 
essencial à saúde 
humana, que 
não é produzida 
pelo organismo, 
e por isso tem 
que ser obtida 
em alimentos 
ou suplementos 
específi cos. Alguns 
peixes, vegetais e 
frutas já são fontes 
conhecidas dessa 
substância.

como oportunidade de valorização no mercado”, recomenda. 
Conforme a chefe de Transferência de Tecnologia da Embrapa 
Pecuária Sul, Estefanía Damboriarena, diversas iniciativas de 
valorização dessa carne por meio da diferenciação com uso de 
marcas coletivas já estão em andamento. 

"Temos como exemplo a Alianza del Pastizal, que coloca pro-
dutos com sua marca em uma grande rede de 
supermercados; a Apropampa, que está em fase 
de negociação para colocar no mercado produtos 
com uma marca coletiva; além das iniciativas das 
Associações de Raças, como a Associação Brasilei-
ra de Criadores de Hereford e Braford e Associação 
Brasileira de Criadores de Angus,” conta.

Relação histórica entre a pecuária e o Pampa
Debate intenso na atualidade, a forma de pro-

dução animal cada vez mais interfere na decisão 
do consumidor no momento da compra. Pesquisas 
já demonstraram que o cliente está disposto a 
pagar mais por produtos saudáveis, nutritivos 
e produzidos de forma sustentável, ainda que o 
sabor provado não seja aquele ao qual está mais 
acostumado.

“Existe um forte conceito na produção de car-
ne na região do Pampa: o animal é criado livre, 
a presença da pecuária nesses campos ajudou a 
preservar o bioma, sua fauna e fl ora, além de ter 
constituído a história e a cultura do povo. O bio-
ma é adaptado para a pecuária: aqui se conserva 
produzindo”, conta a pesquisadora da Embrapa.

Pastagem bem 
manejada acumula carbono

Associada frequentemente a emissões de gases de efeito estufa 
(GEE), a pecuária praticada no Pampa tem mostrado uma outra 
faceta. Pesquisas da Embrapa mostram que há um balanço po-
sitivo e sustentável entre o que é emitido de GEE pelos animais 
e o que de carbono é fi xado pelas raízes das plantas. 

“Nossas pesquisas comprovam que os animais terminados em 
pastagens naturais bem manejadas, além de emitirem menos 
metano, estão em um sistema que acumula bastante carbono, 
prestando assim um importante serviço ecossistêmico”, explica 

a pesquisadora da Embrapa Cristina Genro. Durante um ano, os 
cientistas mediram as emissões de metano em novilhos da raça 
Hereford submetidos a diferentes níveis de intensifi cação em 
pastagens naturais do Pampa. 

Os animais permaneceram em campo nativo com ajuste de carga 
para 12% PV (12 quilos de pasto seco para cada 100 quilos de 
peso vivo animal), com três níveis de intensidade de utilização: 
campo natural, campo natural fertilizado e campo natural fer-

tilizado e sobressemeado com azevém e trevo-vermelho. Nesse 
último nível é que foram registradas as menores emissões de 
metano por animal, 31,6 kg/ano. Já no campo natural fertilizado a 
emissão foi de 42,8 kg/ano e no campo natural foi de 46,35 kg/ano.

“É importante ressaltar que as estimativas do Painel Intergover-
namental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) são de uma emissão 
de 56 kg/ano de metano por animal dessa mesma categoria no 
Brasil. Ou seja, os resultados mostram que a emissão de meta-
no por animal no bioma Pampa é bem inferior à estimada pelo 
IPCC”, afi rma Cristina, coordenadora do Projeto Pecus no bioma 
Pampa. Segundo a cientista, se for multiplicada essa diferença 
por milhões de cabeças de bovinos criadas no Pampa, o montante 
de metano emitido pelos animais fi caria extremamente menor do 
que aquele preconizado pelo organismo internacional.

O bioma Pampa é formado basicamente por 
campos naturais com rica biodiversidade de 
espécies vegetais e animais. Nesse cenário, 
há mais de dois séculos vem sendo praticada 
a pecuária, atividade econômica que utiliza os 
recursos naturais de forma sustentável, con-
tribuindo para manutenção do ecossistema. 
Estudos apontam a existência de cerca de 450 
espécies de gramíneas e 150 de leguminosas, 
muitas delas com enorme potencial forrageiro.

Pesquisas realizadas na Embrapa Pecuária 
Sul apontam que a exploração sustentável desse 
ambiente campestre pode ser uma estratégia 
muito bem-sucedida para a produção pecuária 
na região. Para o pesquisador da Embrapa José 
Pedro Trindade, o manejo do campo nativo é 
o segredo para o desenvolvimento de uma pe-
cuária rentável, com qualidade e que preserve 
o meio ambiente. 

Ou seja, a interação entre o produtor e o 
meio ambiente é essencial para que a atividade 
obtenha êxito. “Nós estamos propondo um novo 
olhar do produtor em relação ao campo nativo. 
Um reconhecimento da riqueza dos recursos 
naturais dos campos sul-brasileiros e do seu 
potencial que possa resultar em processos 
produtivos duráveis e de qualidade”, ressalta.

A conservação dos campos é também res-
ponsável por uma série de serviços ambientais. 
De acordo com o pesquisador da Embrapa 
Leandro Volk, entre esses serviços, a riqueza 
de espécies do campo, quando bem manejada, 
proporciona a conservação e a manutenção de 
vida do solo. “A diversidade de tipos e formas 
de raízes das espécies, mesmo as sem valor 
forrageiro, proporciona maior infi ltração e 
armazenamento de água no solo, entre outros 
serviços”, fi naliza.

Fernando Gomes / Agencia RBSMais de dois séculos de pecuária extensiva

A alimentação dos animais, composta pela rica variedade dos pastos naturais,
dá origem a um produto com perfi l de gordura mais saudável.

Keke Barcelos

Divulgação
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Profi ssional generalista 
ou especialista?

Essa é uma dúvida 

que sempre gera 

questionamentos em 

muitos profi ssionais

Embora a grande maioria 
das formações disponí-
veis no mercado este-

jam direcionadas para preparar 
especialistas, o mercado tem 
valorizado cada vez mais os 
profissionais generalistas, 
aqueles que tem uma visão 
mais holística.

Um estudo realizado pela 
Columbia Business School e 
a Tulane University, acompa-
nhou mais de 400 estudantes 
que se formaram nos melhores 
MBAs dos Estados Unidos, 
entre 2008 e 2009, e segui-
ram carreira em bancos de 
investimento. A amostra foi 
dividida em dois. O grupo dos 
especialistas era formado por 
pessoas que já trabalhavam 
com investimentos antes do 
MBA, fi zeram estágio na área e 
se aprofundaram em fi nanças. 
Os generalistas atuaram em 
outras áreas antes do curso, 
como publicidade, fizeram 
estágio em uma consultoria 
e só mais tarde foram para 
o mundo dos investimentos. 
O resultado foi que os bônus 
recebidos pelos especialistas 
eram até 36% mais baixos do 
que os generalistas. 

Outro estudo, feito pela IDC 
em parceria com a Microsoft, 
aponta o mesmo resultado. A 
pesquisa analisou mais de 76 
milhões de vagas de emprego 
nos Estados Unidos para se-
lecionar aquelas que teriam 
maiores salários e melhores 
condições de ascensão pro-
fi ssional entre 2016 e 2024. 
A conclusão é a de que as 
oportunidades mais promis-
soras exigem competências 
multifuncionais, em detrimen-
to de habilidades técnicas ou 
específicas. Novamente, os 
generalistas aparecem como 
os mais valorizados. 

Contudo, cabe destacar que 
os profi ssionais generalistas 
não são melhores que os es-

pecialistas. A diferença, basi-
camente, está no fato de que 
são os generalistas costumam 
assumir os cargos mais eleva-
dos, como, diretoria e presi-
dência. Esses cargos exigem, 
além de conhecimento técnico, 
habilidades em comunicação, 
negociação, inteligência emo-
cional, empatia e, logicamente, 
uma ampla visão do mercado 
em que se atua. Entretanto, 
sempre haverá espaço para 
os especialistas, afinal, as 
questões técnicas devem ser 
executadas por eles. 

Para minimizar as desigual-
dades entre os dois perfis 
profissionais, é importante 
que as empresas possibilitem a 
gestão de carreiras em Y. Nes-
se sentido, esse novo modelo 
visa uma maior valorização do 
conhecimento técnico, enten-
dido, atualmente, como tão 
importante quanto o conheci-
mento estratégico e gerencial. 
Nesse formato, especialistas 
podem ganhar tanto quanto 
generalistas e os dois profi s-
sionais são reconhecidos de 
acordo com a sua relevância. 
Colocar os dois perfi s em pé de 
igualdade é fundamental para 
criar um ambiente de trabalho 
harmônico e que favoreça uma 
competição saudável entre 
todos, independentemente 
da função que desempenhem. 

Também é possível que 
um especialista se torne um 
generalista e um generalista, 
um especialista. A transição 
entre os perfi s pode ser muito 
enriquecedora nos dois casos. 
O mundo corporativo é muito 
volátil e tudo muda o tempo 
todo. Com foco e determina-
ção, é possível se preparar para 
assumir funções diferentes, 
mesmo depois de tantos anos 
executando a mesma função. 
Os profi ssionais devem estar 
antenados nas oportunidades, 
estando sempre preparados 
para quando elas surgirem, 
seja como especialista ou como 
generalista.

(*) É Gerente de Hunting e 
Outplacement da NVH -

Human Intelligence.

Fernanda Andrade (*)

News@TI
Servidor para inteligência artifi cial e 
machine learning

@A inteligência artifi cial (IA) e o aprendizado de máquinas (ML, 
na sigla em inglês) abrem novos caminhos para as empresas 

solucionarem problemas complexos. Contudo, segundo o Gartner, 
"apenas 4% dos CIOs no mundo afi rmam ter projetos de IA em pro-
dução" *. Esse percentual, porém, tende a crescer drasticamente 
nos próximos anos. E, quando isso acontecer, as equipes de TI terão 
difi culdade adicional para administrar novos padrões e cargas de 
trabalho rodando em seus data centers e novos relacionamentos 
dentro de suas empresas. Para ajudar as organizações a enfrentarem 
esses desafi os, a Cisco lança uma solução computacional desen-
volvida do zero para atender projetos de IA e ML. A tecnologia se 
baseia nos servidores Unifi ed Computing Systems (Cisco UCS) e 
garante uma forma computacionalmente intensiva de aprendizado 
de máquina, a partir de redes neurais e grandes conjuntos de dados 
para treinar computadores em tarefas complexas. Equipado com 
potentes GPUs NVIDIA, o equipamento é projetado para acelerar 
um conjunto de softwares de aprendizado de máquina mais utiliza-
dos pelas companhias atualmente (http://thenetwork.cisco.com).

Wunderman e Y&R criam Liga Anti-Spoiler 
para Dell

@Depois de fi gurar entre as principais marcas que patrocinaram 
a transmissão do Oscar de 2018, a Dell aparece novamente em 

uma ação para indústria de entretenimento. Dessa vez, as agências 
Wunderman, Young&Rubicam Miami e a Turner criaram a Liga Anti-
-Spoiler, uma ação que fará parte da transmissão do Emmy Awards, 
com exibição no dia 17 de setembro, no canal fechado TNT. Nos 
dias que antecedem o evento, a programação da emissora irá exibir 
vídeos que simulam depoimentos de "vítimas" de spoiler - quando o 
conteúdo de uma série ou fi lme é revelado previamente ao espec-
tador - que não querem se identifi car. Nas gravações, cada um dos 
personagens conta sua experiência como gancho para a chamada 
do principal prêmio da indústria de seriados.

Startup iClinic potencializa gestão de 
pequenas clínicas e consultórios

@A rotina administrativa de uma pequena clínica ou consultório 
médico é bastante pesada. O médico gasta muito tempo preen-

chendo prontuários, receituários, com a solicitação dos exames, só 
para citar alguns exemplos. Já a recepcionista ou a secretária preci-
sam gerenciar e harmonizar as agendas do médico e dos pacientes, 
esclarecer dúvidas, lidar com as demandas dos convênios, entre outras 
tarefas. Só que todo esse tempo precioso, tanto do médico como da 
recepcionista, deveria ser direcionado ao que realmente importa: 
atender o paciente. Essa é a proposta da iClinic, líder em software 
na nuvem para gestão de pequenos consultórios e clínicas. O sistema 
oferece um leque extenso de funções que automatizam uma série de 
tarefas do dia-dia da recepcionista e do médico, além de viabilizar 
informações relevantes para a gestão do negócio. Prontuário perso-
nalizável, receituário digital, solicitação de exames com criação de 
modelos mais solicitados, gráfi cos de evolução de pacientes, gestão 
fi nanceira e relatórios, envio de lembretes de consulta automáticos, 
agenda e acesso remoto são algumas das possibilidades do software. 
Tudo isso por meio de uma interface simples e intuitiva, o que facilita 
e agiliza o manuseio sem grandes difi culdades, e disponível em planos 
que variam dec R$ 79 a R$ 119 (http://iclinic.com.br/).

Foi-se o tempo em que um 
diploma era o marco zero de 
uma promissora carreira, que 
poderia se estender para es-
pecializações bem pensadas, 
mestrados e doutorados com 
longas teses construídas em 
longo prazo. Hoje, uma nova 
habilidade precisa ser apren-
dida rápida, porque daqui a 
um ou dois anos, o mundo 
já mudou tanto, que ela não 
valerá mais. Bem vindo ao 
lifelong learning!

A tecnologia avança sem 
parar em uma velocidade 
infi nitamente superior à do 
cenário acadêmico. Enquanto universidades montam um curso, 
até ele fi car pronto, aquela grade curricular já está obsoleta. 
Não é difícil chegar a essa conclusão. Segundo pesquisa da IDC 
encomendada pela Salesforce, até 2022, devem ser criadas 195 
mil novas vagas em TI no Brasil. No mundo, serão 3,3 milhões 
de novos empregos na área. O problema está em como e quem 
vai preenchê-las.

Qualifi cação sempre foi uma questão para todos os setores 
da indústria, claro, mas em TI o buraco é mais embaixo. Muito 
por conta da velocidade da evolução da tecnologia versus o 
aprendizado e preparo de profi ssionais em salas de aula.

Observando esse cenário e vivendo na pele a difi culdade de 
encontrar pessoas para minhas equipes de Design e Tecnolo-

gia, cheguei à conclusão de 
que quem está aqui sentado 
comigo são pessoas, antes de 
tudo, curiosas. Profi ssionais 
que, independente do diplo-
ma – caso tenham, pois há os 
que nem possuem – saíram 
em busca de conhecimento 
disponível no vasto mundo da 
internet. Alguns, autodidatas, 
outros, ávidos por entender e 
atuar em prol da evolução da 
tecnologia com suas próprias 
mentes e braços. Cabe às 
empresas também se soltarem 
cada vez mais dos pré-requisi-

tos acadêmicos, caso sejam da área de TI, e buscarem formar 
seus profi ssionais no dia a dia, aproveitando suas principais 
características e não necessariamente o que estudaram numa 
pós há três anos. Menos currículo, mais vitae.

Pena que a curiosidade e o autodidatismo não são caracte-
rísticas inerentes a qualquer indivíduo. Para trabalhar com 
transformação digital, com inovação, design e tecnologia, 
antes de qualquer currículo, é preciso ser curioso e aprender 
a aprende rápido. Esses têm mais chances de se tornarem 
os profi ssionais que as 195 mil cadeiras vão precisar nos 
próximos quatro anos.

(Fonte: Lorenzo Mendoza, diretor geral da PorQueNão? lorenzo@porquenao.mobi)

Curiosidade X Diploma

Carlos Alves (*)

Essa tecnologia é o que faz o site funcionar e, por meio 
de integrações, garante que todas as etapas de com-
pra e navegação do consumidor sejam executadas 

com sucesso. Por menor que seja o comércio eletrônico, é 
praticamente impossível existir sem o apoio deste recurso. 
Assim, é essencial contratar o melhor fornecedor para evi-
tar situações ruins quando a empresa estiver funcionando. 
Confi ra cinco dicas para escolher a melhor tecnologia: 

1 – Descubra a relação custo x benefício

Não dá para negar que o preço é um fator preponderante 
na hora de escolher uma plataforma para montar seu e-
-commerce. Entretanto, não caia na tentação de adquirir a 
solução mais barata. Lembre-se que essa tecnologia é o que 
faz sua loja virtual funcionar e, portanto, é imprescindível 
analisar a relação custo x benefício para identifi car se o 
valor é justo ou não. Às vezes, é melhor investir um pouco 
mais agora para evitar problemas no futuro. 

2 – Defi na os objetivos do negócio

É preciso compreender os objetivos e o que deve pos-
suir   em um comércio eletrônico. Muitos cometem o erro 
de simplesmente copiar um modelo de sucesso na espera 
de que dê o mesmo resultado. Não é bem assim: a solução 
que funcionou para seu conhecido pode não ser a mais 
indicada para o seu negócio. Quem está começando deve 
escolher uma plataforma intuitiva e que auxilie na gestão. 
Já os empresários mais consolidados no setor podem buscar 
tecnologias mais robustas para crescer. 

3 – Descubra as funcionalidades e integrações 

Antes de contratar um fornecedor, pesquise bastante 

Como escolher a melhor 
plataforma de e-commerce?

Não seria exagero dizer que a plataforma de e-commerce é o coração da loja virtual

sobre todas as funcionalidades e integrações que a tec-
nologia possui. O ideal é montar uma lista com todos 
os recursos que você espera da plataforma e comparar 
com diferentes marcas do mercado. Caso deseje expe-
rimentar e testar, você pode navegar em e-commerces 
que utilizem essa tecnologia ou ainda solicitar uma 
demonstração para conhecer ainda mais a interface 
do painel de controle e identificar se a solução atende 
suas necessidades. 

4 – Conheça o suporte e apoio no pós-venda

A plataforma pode ter um preço acessível, atender seus 
objetivos e possuir inúmeras funcionalidades que auxi-
liam na gestão da loja virtual, mas sem o suporte técnico 
adequado difi cilmente irá auxiliar no crescimento da sua 
empresa. Isso porque um bom atendimento no pós-venda 
ajuda a tirar dúvidas nos primeiros dias de implementação 
e, o mais importante, é preciso ter o apoio de profi ssionais 
especialistas quando acontecer algum problema com a 
tecnologia e o site fi car fora do ar, por exemplo. 

5 – Leia o contrato de prestação de serviços

A regra é válida para todas as áreas e não apenas na 
aquisição de uma plataforma de e-commerce: leia atenta-
mente com cuidado o contrato de prestação de serviços 
e só assine se estiver de acordo com todas as cláusulas. 
Ainda hoje é comum ver empresários que fi cam presos 
a plataformas ruins porque não conseguem escapar das 
armadilhas de um contrato. Tudo o que foi acordado 
deve estar especifi cado. Assim, você estará amparado 
caso algum problema aconteça. 

(*) É Diretor de Marketplace da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico 
(ABComm) e Head de E-commerce na Riachuelo, sendo um dos precursores 
dos shoppings virtuais no país e o primeiro lojista a integrar em uma mesma 
plataforma todos os grandes players nacionais – carlosalves@nbpress.com.

Youse lança websérie sobre inovações tecnológicas
A Youse, plataforma de vendas de se-

guros online da Caixa Seguradora, lança 
a websérie START, com histórias de em-
preendedores que encontraram na tecno-
logia alternativas inovadoras para mudar 
o mundo. A série produzida pela equipe 
do Contet Lab Youse estreia em 14 de 
setembro, quando serão disponibilizados 
os quadros primeiros capítulos de START.

A websérie de 11 episódios passou por 
três continentes procurando por ideias ino-
vadoras que fossem capazes de transformar 
um segmento de mercado. De acordo com 
Alberto Cataldi, responsável pela direção 
dos conteúdos na Búfalos e integrante do 
Content Lab Youse, o diferencial desta web-
série é ter histórias de pessoas comuns que 
encontram alternativas para problemáticas 
do cotidiano. 

Para Jonatas Oliveira, especialista em 

Conteúdo e SEO  e responsável pelo Con-
tent Lab Youse, esta é mais uma iniciativa 
de inovação da Youse que busca histórias 
de pessoas que decidiram ousar e  que 
estão transformando suas ideias em re-
alidade com muitaenergia e criatividade. 
“Contando essas histórias de gente que 
faz, também queremos inspirar cada vez 
mais pessoas a saírem de suas "zonas de 
conforto" e apertarem o START. Nosso 
objetivo é sermos reconhecidos como uma 
marca capaz de levar conteúdo relevante 
e inspirador. Uma vez que "Content is 
King", por que uma empresa de seguros 
também não pode produzir conteúdo de 
qualidade?”, fi naliza.

“Passamos pelo Vale do Silício, conhecido 
pelo “berço da inovação”, mas não fomos 
para as grandes empresas, fomos para as 
extremidades da cidade e encontramos 

projetos de garagem incríveis que mos-
tram iniciativas quase desconhecidas pelo 
público", explica Cataldi.

O primeira temporada  da websérie, 
START acompanha o mês da mobilidade 
urbana com o movimento  #HoradaMo-
bilidade, lançado pela Youse. Nestes 4 
episódios, poderá ser visto iniciativas de 
inovação para o transporte das grandes ci-
dades. “Fomos até a Califórnia entender um 
pouco da ideia da startup, Vintage Electric 
Bikes, fundada por Andrew Davigne, que 
transformou uma simples bicicleta em um 
artigo de luxo, mas que tinha entre seus 
desafi os reforçar o conceito de durabilidade 
do produto, personalização e inovação, 
características no DNA Youse”, comenta 
Cataldi.

Assista o primeiro episódio em: start.
youse.com.br
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5585-4000. Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 19 de Setembro de 2018. Dia de Nossa Senhora de Salette, 
Santa Constância, São Afonso de Orozco, São João, São Nilo, São Genaro, São 
Januário, São Cristóvão e Névis, e Dia do Anjo Haamiah. Dia do Teatro, Dia 

do Garçom, Dia do Comprador. Hoje aniversaria o pianista, compositor 
e arranjador César Camargo Mariano que faz 75 anos, a atriz Bia Seidl que 
completa 57 anos e o automobilista Cristiano da Mata que nasceu em 1973.

O nativo do dia
O nativo de Virgem deste dia e grau é ambicioso, dinâmico além de idealista 
e sensível. Decidido e cheio de recursos tem necessidade de ser alguém, 
o que o leva a ser dramático e querer chamar sempre a atenção para si.  
É um defensor das liberdades individuais e freqüentemente aceita com 
naturalidade aquilo que poderia espantar a maioria das pessoas. Pouco 
convencional nos relacionamentos, sente-se atraído por pessoas diferentes 
que se destaquem por sua originalidade e personalidade forte. No lado ne-
gativo algumas vezes se deixa levar pelo pessimismo tendo dúvidas sobre 
si mesmo o que o deixa desmotivado.

Dicionário dos sonhos
LADRÃO - Muitos, segurança maior nas questões fi nanceiras. 
Em sua casa, negócios promissores à frente. Ser roubado, perda 
de dinheiro. Ver roubar outra pessoa, sua descrença não o 
deixa prosperar. Matar um, infortúnio. Brigar ou ser ferido por 
um, viagem. Prendê-lo, irá superar difi culdades. Fazer parte 
de um bando e ser um ladrão, sorte no jogo durante a fase da 
Lua em que sonhou. Números da sorte: 03, 07, 22, 27 e 56.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o décimo primeiro dia da lunação. A Lua em bom aspecto com Júpiter traz mais confi ança, amorosidade e leveza 
após os dias de tensão. A  Lua faz aspectos positivos com Mercúrio e o Sol que facilitam a comunicação e traz mais vitalidade. A 
Lua fi ca fora de curso no início da tarde e isso permite desacelerar um pouco. Às 20h53 a Lua ingressa em Aquário e o astral fi ca 
ótimo para o contato com os grupos, amigos, para surgirem novas ideias e direcionar o pensamento para as metas que desejamos 
atingir no futuro.  O modo mais seco de lidar com as pessoas pode provocar afastamento e gerar confl itos na intimidade.  É preciso 
que haja confi ança no outro e os compromissos sejam honrados.
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Aguarde daqui uns dias, pois com 
o Sol transitando em Libra, na casa 
sete, em seu signo complementar, 
poderá fi rmar alianças, formar par-
cerias e participar de sociedades. 
Evite prejuízos dando mais valor ao 
conselho de pessoas experientes. 
81/381 – Vermelho.

A Lua faz aspectos positivos com 
Mercúrio e o Sol que facilitam a 
comunicação e traz mais vitalidade. 
Ao mesmo tempo aumenta a segu-
rança nos compromissos pessoais. É 
preciso que haja confi ança no outro 
e os compromissos sejam honrados. 
44/344 – Azul.

Precisa valorizar a qualidade do 
trabalho que realiza e manter a 
dedicação. Se precisar, improvise 
para que tudo saia bem feito. Bom 
fi nal de dia nesta quarta muito fa-
vorável aos assuntos sentimentais, 
à saúde e aos interesses fi nanceiros. 
88/388 – Amarelo.

a Lua ingressa em Aquário e o astral 
fi ca ótimo para o contato com os 
grupos, amigos, para surgirem novas 
ideias e direcionar o pensamento 
para as metas que desejamos atingir 
no futuro. Uma boa relação fami-
liar, com o Sol chegando em Libra 
dá chance de soluções esperadas. 
54/854 – Branco.

Com a Lua em Aquário será mais 
receptivo as novas ideais e propostas. 
Todo empreendimento que exige 
muito esforço estará benefi ciado e 
o levará rumo ao sucesso. Os impe-
dimentos que existiam em sua vida 
começam a se dissipar e o resultado 
começa a chegar. 78/978 – Cinza

Com a Lua transitando plena em 
Aquário a sociabilidade se torna 
a grande aliada para se encontrar 
soluções. Dê valor àquilo que possui, 
conserve o que é seu e foi conquis-
tado com seu esforço e dedicação. 
Muita atenção ao realizar negócios, 
pode lucrar, mas também perder. 
14/514 – Verde.

Terá a satisfação de desejos antigos 
nesta fase. Ao mesmo tempo aumen-
ta a segurança nos compromissos 
pessoais, mesmo não satisfazendo 
as necessidades afetivas. É preciso 
que haja confi ança no outro e os 
compromissos sejam honrados. 
67/867 – Verde.

Com a Lua em Aquário fazendo 
aspectos positivos com Mercúrio e 
o Sol o dia facilita a comunicação e 
traz mais vitalidade. Não estamos 
atentos o sufi ciente para lidar com 
isso durante esta metade de se-
mana. Bom, por isso, para quebrar 
a rotina usando a boa vitalidade. 
64/664 – Azul.

O dia não é muito favorável à relação 
com as outras pessoas, podendo 
acarretar brigas e desentendimentos. 
Tome atitudes fi rmes e faça tudo 
bem pensado e planejado. É tempo 
de alargar os horizontes, olhando 
adiante e fazendo tudo dentro dos 
limites permitidos. 57/857 – Marrom.

Evite a afobação para ganhar dinhei-
ro, pois poderá perder querendo 
ganhar mais. Mantenha a cautela 
diante de imprevistos para não se 
arrepender depois de tomar uma ati-
tude. As pessoas devem ser ouvidas 
antes de mudar seus planos, procure 
avisá-las. 46/746 – Verde.

Com a Lua em Aquário haverá uma 
possível insatisfação sentimental. 
O modo mais seco de lidar com as 
pessoas pode provocar afastamento 
e gerar confl itos na intimidade. No 
trabalho, mantenha-se atento para 
captar ideias novas que indicarão os 
novos rumos de sua vida até o fi nal 
do ano. 90/690 – Azul. 

O modo mais seco de lidar com as 
pessoas pode provocar afastamento 
e gerar conflitos na intimidade. 
Recomenda-se deixar conversas 
importantes para outro dia, pois diá-
logos forçados levam a rompimentos. 
Cuidado não ouvir o conselho das 
pessoas mais experientes é o grande 
problema 54/754 – azul.

Simpatias que funcionam
Para engravidar rápido: Para realizar este feitiço para 
fi car grávida você vai precisar dos seguintes itens: uma rosa 
vermelha e saco de pano ou um pedaço de pano. Pegue uma 
rosa vermelha (só a fl or, sem o cabo) e a deixe no sol. Quando 
estiver bem seca, coloque-a dentro de um saquinho de pano 
ou enrole-a em um pano comum, desde que seja novo. Guarde 
o embrulho no seu quarto, em um local escondido. Ele deve 
fi car guardado até você conseguir engravidar. 
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ÃOFENSA
OSCULOD

DNATEIMA
UAEROI
NIMBORR
CBONSAI

HABILMRS

Ordem ju-
dicial pu-
blicada 

em jornais

Data
fixada que
jamais há
de chegar

Método de 
reconhe-
cimento 

biométrico

(?) chi 
chuan, arte

marcial

Auguste
(?), pintor 
impres-
sionista

Lev
Tolstoi, 

romancis-
ta russo

"The (?)",
seriado de

TV da
Warner

(?) moral,
ataque à
honra de
alguém

Habitar;
ter

residência

Tira-(?): é
usado na
exibição

de futebol 
Nuvem
densa e
cinzenta
de chuva

"Ambos",
em "ambi-

destro"

Mastiga à
maneira

das preás

Selton Mel-
lo, ator de 
"O Palha-
ço" (Cin.)

Cultivo
japonês 

de árvores
anãs

"Me And
(?) Jones",
 sucesso de

Billy Paul

Vitamina
contra a

gripe
Que execu-
ta tarefas
com agili-

dade e
eficiência

Orelha,
em inglês

A (?): lhe

É formado 
por adeni-
na, timina,
citosina e
guanina

Estanho
(símbolo)
Beijo que

indica
amizade
ou conci-

liação

Nato;
congênito

Aboliu a escravidão
nos EUA Elemento

dos signos Touro,
Virgem e Capricórnio

A vítima morta em
acidente

Material 
imper-

meabili-
zante

De sabor
amargo

João (?) Jr,
prefeito de
São Paulo

(2017)

Epíteto de
Pelé

Musa da 
Tropicália

Canal do
"Superbonita" (TV)

2/oc. 3/ear — tai. 5/nimbo. 6/renoir.
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“Fazendo Cena – Invadindo os Bastidores”.

Apostando em uma 
programação de 
entretenimento 
cultural, acontece nova 
edição do “Fazendo 
Cena – Invadindo os 
Bastidores”

A atividade engloba 
a apresentação da 
peça e a visita aos 

bastidores. O programa co-
meça com a apresentação 
da peça Caixa Mágica. Dois 
técnicos (os atores Sidnei 
Caria e Thiago Andreuc-
cetti) contam a história da 
arte dramática de forma 
divertida e da perspectiva 
de quem está atrás do palco. 
Mostram uma maquete do 
teatro grego, que era feito 
ao ar livre, só por homens e 
com máscaras. Passam pelos 
personagens ritualísticos 
do teatro japonês, do trova-
dorismo da era medieval e 
da commedia dell’ art até o 
teatro elisabetano, teatro re-

Violinista, baixista, arranjador 
e produtor musical, Swami Jr. 
participa de importantes discos 
brasileiros e internacionais desde 
os anos 1980. Artistas como a 
cubana Omara Portuondo, o afri-
cano Lokua Kanza, Maria Bethâ-
nia, Luciana Souza, Elza Soares, 
Tom Zé, Rita Lee, Rita Ribeiro e 
muitos mais, já contaram com sua 
colaboração de instrumentista, 
arranjador e produtor (também no 
palco).Neste show instrumental, 
grandes instrumentistas paulistas 
apresentam interpretações diver-
tidas e bem elaboradas de compo-
sições da dupla Roberto Carlos e 
Erasmo Carlos, que já fazem parte 
do inconsciente coletivo de todos 
os brasileiros.

Serviço: Sesc Parque Dom Pedro II, 
Praça São Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400. 
Domingo (23) às 11h. Entrada franca.Swami Jr.

Após três anos com as turnês de “Segue o Som” e do 
projeto intimista “Delicadeza”, a cantora Vanessa da 
Mata apresenta seu novo CD/DVD “Caixinha de Música”, 
gravado ao vivo.O espetáculo, que tem direção musical 
do guitarrista Maurício Pacheco, apresenta três novas 
canções da cantora e compositora: Caixinha de Música, 
que dá nome ao novo trabalho, Orgulho e Nada Mais e 
Gente Feliz (esta também registrada em faixa-bônus com 
grupo BaianaSystem).Canções do repertório do show 
Delicadeza, em que Vanessa se apresentava acompanhada 
de piano, violão e guitarra, foram registradas nesse novo 
trabalho e também fazem parte da nova turnê. É o caso 
de Love Will Tear us Apart, clássico do grupo inglês Joy 
Division, Mágoas de Caboclo e Vá Pro Inferno com Seu 
Amor; as duas últimas foram gravadas por Orlando Silva 
e pela dupla Milionário e José Rico, respectivamente. 
Também estão no roteiro de Caixinha de Música, Ai, Ai, 
Ai, Amado, Boa Sorte/Good Luck, Não Me Deixe Só e 
Ainda Bem.

Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, tel. 2076-9700. De Quinta (20) a 
sábado (23) às 21h30. Ingresso: R$ 60.

Vanessa da Mata apresenta sua Caixinha de Música.

“Fazendo Cena –
Invadindo os Bastidores”
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alista e teatro contemporâneo. 
Depois do espetáculo é que 
acontece a inusitada fuga pe-
los bastidores, numa espécie 
de expedição, conduzida por 
profi ssionais da equipe técni-
ca do teatro, que passa pelos 
camarins, coxias, por baixo 

do palco e fosso da orquestra. 
Os técnicos mostram o fun-
cionamento do equipamento 
de som, da iluminação e da 
máquina cênica. Explicam, 
por exemplo, a diferença entre 
as diversas afi nação de luz, 
o que é proscênio, boca de 

cena, urdimento, adereços e 
cenografi a, entre outras curio-
sidades. Com Sidnei Caria e 
Thiago Andreuccetti. 

 
Serviço: Teatro Alfa, R. Bento Branco 

de Andrade Filho, 722, tel. 5693-4000. 
Domingo (23) às 11h. Ingressos: R$ 80 e 
R$ 40 (meia).

Lançamento
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Lançamento 
Irene Atienza, cantora e compositora, apresenta o seu mais 

recente trabalho “Salitre”, produzido pelo baixista Swami Jr. 
Espanhola de nascimento e reconhecida internacionalmente, Irene se formou 
em piano pelo Conservatório Ataulfo Argenta (ESP) e desde muito cedo 
começou a compor. Seu trabalho baseia-se em ritmos latinos americanos, 
com predominância ao fl amenco e bolero. Foi chamada para apresentações 
no Festival Internacional de Jazz de Barcelona e do Buenos Aires Festival 
Internacional de Música (BAFIM). Já se apresentou na Virada Cultural em 
2014 e em 2013 e 2017, fez parte do elenco e da trilha sonora das novelas Flor 
do Caribe e Sete vidas, ambas dirigidas pelo renomado Jayme Monjardim, na 
Globo. O álbum Salitre, lançado em 2018, é um trabalho autoral da cantora 
e conta com participação especial do cantor Lenine na faixa “Grão de Sal”.

Serviço: Sesc Vila Mariana, R. Pelotas, 141, tel. 5080-3000. Quinta (20) às 20h30. Ingres-
sos: R$ 20 e R$ 10 (meia).

Concerto
Com regência de William Coelho, Coro da Osesp interpreta Giovanni 

Pierluigi da Palestrina, Heitor Villa-Lobos e Knut Nystedt. Criado em 
1994, como Coro Sinfônico do Estado de São Paulo, o Coro da Osesp 
(como é chamado desde 2001) reúne um grupo de cantores de sólida 
formação musical e é uma referência em música vocal no Brasil. 

Praça São Vito, s/n, Brás, tel. 3111-7400. Sábado (22) Às 16h. Entrada franca.

Atitude positiva
“Pensamentos positivos fazem você feliz. Como resultado, 
suas expectativas em relação aos outros diminuem. Isso 
não signifi ca que você não se importa com eles mas que 
você não pede mais por amor, respeito, reconhecimento 
ou até mesmo calma a eles. Isso torna seus relaciona-
mentos muito mais fáceis e duradouros. Quando você 
tem felicidade interior, você tem a força para aceitar as 
outras pessoas como elas são sem esperar que elas sejam 
diferentes. Essa aceitação gera paz nos relacionamentos. 
Com uma atitude positiva você pode relacionar-se com os 
outros exatamente do jeito que você é, com suas virtudes 
e limitações.”

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

Empresas & Negócios

 

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

JÚNIOR APARECIDO BARBOSA E SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV-A-073,FLS.169 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (24/09/1974), 
residente e domiciliado Rua Antônio Lopes, 108, casa 02, Cidade Líder, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lho de Pedro da Silva e Souza e de Maria Barbosa e Souza. DENISE 
FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida em 
neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos e setenta e dois 
(10/10/1972), residente e domiciliada Rua Mariano Galvão Bueno Trigueirinho, 21, casa 
01, Parque Guarani, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Pereira dos Santos 
e de Eurides Ferreira dos Santos.

MIGUEL VENTURA SANTIAGO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão assistente e-commer-
ce, nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/099.FLS.239V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de março de mil novecentos e noventa e cinco (07/03/1995), 
residente e domiciliado Rua Amanari, 557, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Ribamar Santiago Lima e de Eunice Fabiana Ventura. THAIS LEMES 
MODESTO, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Guaianases, nesta 
Capital (CN:LV.A/101.FLS.109V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de setembro de mil novecentos e noventa e três (24/09/1993), residente e domiciliada 
Rua Paulo Amaral, 86, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Claudionor Modesto e de Vera Lúcia Lemes Modesto.

MARÇAL ANTONIO NUNES DUARTE, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezenove de agosto de mil novecentos e 
oitenta e dois (19/08/1982), residente e domiciliado Rua Tucuxi, 417, casa 04, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Duarte e de 
Maria Josina Nunes Duarte. ADINEIA DE FATIMA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
balconista, nascida em Mariana, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/014.FLS.018 MARIANA/
MG), Mariana, MG no dia vinte de fevereiro de mil novecentos e oitenta e seis (20/02/1986), 
residente e domiciliada Rua Tucuxi, 417, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nadirson José Vieira e de Maria do Carmo Vieira.

DAVID PORTAS, estado civil divorciado, profi ssão coordenador de projetos, nascido em 
Subdistrito Ibirapuera, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de junho de mil 
novecentos e oitenta e dois (24/06/1982), residente e domiciliado Rua Antônio Moura 
Andrade, 420, bloco 06, apartamento 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto 
Portas e de Sonia Aparecida Bondiolli Portas. MILDREDT DEL ROSARIO ZEBALLOS 
TARQUI, estado civil solteira, profi ssão médica cirugiã, nascida em Cercado - Cochabam-
ba - Bolívia, Cercado - Cochabamba - Bolívia no dia três de dezembro de mil novecentos 
e noventa (03/12/1990), residente e domiciliada Rua Antônio Moura Andrade, 420, bloco 
06, apartamento 01, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Guido Zeballos Sanchez 
e de Valentina Del Carmen Tarqui Colque.

FERNANDO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão agente de escolta armada, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/062.FLS.194V-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia três de novembro de mil novecentos e oitenta e oito (03/11/1988), 
residente e domiciliado Rua João Abreu Castelo Branco, 806, casa 02, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nilson dos Santos e de Rosana Francisca Silva 
dos Santos. MICHELLE CRISTINA DO NASCIMENTO COIMBRA, estado civil solteira, 
profi ssão estagiária, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/209.
FLS.053-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia trinta de outubro de mil novecentos 
e oitenta e nove (30/10/1989), residente e domiciliada Rua João Abreu Castelo Branco, 
806, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Coimbra 
e de Suely do Nascimento Coimbra.

DANILO CICINATO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
radiologia, nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/070.FLS.197-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e seis 
(12/08/1986), residente e domiciliado Rua Morubixaba, 400, bloco 55, apartamento 04, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Jaldo de Oliveira e de Magali 
dos Santos Oliveira. DANUZIA ÉRIKA SOARES GOMES, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/094.FLS.088 1° SUBDIS-
TRITO DE SANTO ANDRÉ/SP), Santo André, SP no dia vinte e cinco de maio de mil 
novecentos e oitenta (25/05/1980), residente e domiciliada Rua Morubixaba, 400, bloco 
04, apartamento 55, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos José 
Gomes e de Edith Maria Soares Gomes.

EDGAR AURELIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/190.FLS.093-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de setembro de mil novecentos e noventa e três (17/09/1993), residente e domiciliado 
Rua Tomazzo Ferrara, 758, casa 02, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Enio Aurelio 
Souza da Silva e de Susy Gomes Silva. JAQUELLINY PALOMAR DE CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/263.
FLS.221 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de outubro de mil novecentos 
e noventa e seis (19/10/1996), residente e domiciliada Rua Luísa de Coligny, 138, casa 
02, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Palomar de Carvalho 
e de Kátia Regina dos Santos Silva.

VANILDO DOS SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão faxineiro, nascido 
em Santa Inês, Estado da Bahia (CN:LV.A/030.FLS.475 SANTA INÊS/BA), Santa Inês, 
BA no dia quatorze de abril de mil novecentos e oitenta e sete (14/04/1987), residente 
e domiciliado Rua Fraternidade, 745, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José dos Santos de Jesus e de Maria da Conceição 
de Jesus. ELAINE DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/297.FLS.027-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de maio de mil novecentos e noventa e um (30/05/1991), 
residente e domiciliada Rua Fraternidade, 745, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adailton Lopes do Nascimento e de Lenilza 
Jesus dos Santos.

RICARDO DA SILVA DIAS, estado civil solteiro, profi ssão enfermeiro, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/034.FLS.042 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e três de julho de mil novecentos e oitenta (23/07/1980), residente e domiciliado 
Avenida Nagib Farah Maluf, 324, bloco A, apartamento 11, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Dias e de Maria Aparecida 
da Silva Dias. JULIANA RAMOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/191.FLS.186-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de agosto de mil novecentos e oitenta 
e cinco (28/08/1985), residente e domiciliada Rua Cotas A. Norueba, 141, Parque Maria 
Helena, Guarulhos, neste Estado, Guarulhos, SP, fi lha de Antonio Albertino de Souza e 
de Eneida Ramos Silva de Souza.

RENATO EVARISTO NAOTO YAMASHITA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
sushimen, nascido em Subdistrito saúde, nesta Capital (CN:LV.A/143.FLS.246-SAÚ-
DE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de março de mil novecentos e noventa 
e três (24/03/1993), residente e domiciliado Rua Mandaravé, 55, Jardim Ubirajara, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sérgio Missao Yamashita e de Fátima Evaristo 
de Lima Yamashita. TAÍS FERNANDA CÉSAR DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/292.FLS.
056V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de setembro de mil novecentos e 
noventa e sete (30/09/1997), residente e domiciliada Rua Albertina Medeiros, 444, 
Vila Danubio Azul, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André Fernandes de Oliveira 
e de Patricia Aparecida Leite César.

MARISSOL DIONIZIO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão bombeiro civil, 
nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/241.FLS.296V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta 
e oito (24/04/1988), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 481, apartamento 41-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo 
Aparecido dos Santos e de Marluce Dionizio Barboza. CLÁUDIA SILVA FERRAREIS, 
estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Subdistrito Perdizes, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e setenta e qua-
tro (26/05/1974), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 481, apartamento 41-B, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Pedro 
Ferrareis e de Gerusa Silva Ferrareis.

PAULO CESAR SANTOS CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de pedreiro, 
nascido em Itatira, Estado do Ceará (CN:LV.A/005.FLS.234 ITATIRA/CE), Itatira, CE no dia 
quatorze de julho de mil novecentos e oitenta e dois (14/07/1982), residente e domiciliado 
Rua Itália Giusti, 107, A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Antonio Oliveira de Castro e de Antonia Almeida dos Santos Castro. VALCLEIDE 
FRANÇA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de injetora, nascida em 
Palmares, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/014.FLS.162-XEXÉU/PE), Palmares, PE no 
dia trinta e um de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (31/08/1984), residente 
e domiciliada Rua Itália Giusti, 107, A, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José França da Silva e de Hilda Maria da Silva.

SILVAL PEREIRA DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão açogueiro, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil nove-
centos e cinquenta e oito (10/10/1958), residente e domiciliado Travessa Joaquim 
Alves de Souza, 15, casa A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gabriel 
Pereira de Carvalho e de Therezinha de Carvalho Pereira. DELVIRA AMELIA ALVES, 
estado civil divorciada, profi ssão operadora de caixa, nascida em Clementina, neste 
Estado, Clementina, SP no dia sete de julho de mil novecentos e sessenta e quatro 
(07/07/1964), residente e domiciliada Travessa Joaquim Alves de Souza, 15, casa 
A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Alves de Almeida e de 
Amelia Antonia de Jesus.

JOELSON NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em Mortugaba, Estado da Bahia (CN:LV.A/206.FLS.066 VILA PRUDENTE/
SP), Mortugaba, BA no dia onze de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(11/01/1995), residente e domiciliado Avenida André Cavalcanti, 374, Vila Regina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joel Jose dos Santos e de Florinda Maria do 
Nascimento. SAMARA DOS SANTOS SANTIAGO, estado civil solteira, profi ssão 
jovem aprendiz, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/172.FLS.
245V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia oito de dezembro de mil novecentos 
e noventa e quatro (08/12/1994), residente e domiciliada Avenida André Cavalcanti, 
374, Vila Regina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Silas Polia Santiago e de 
Rosemeire dos Santos Santiago.

GABRIEL NEVES BOTÊS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Ita-
rantim, Estado da Bahia (CN:LV.A/031.FLS.069 ITARANTIM/BA), Itarantim, BA no dia 
três de março de mil novecentos e noventa e três (03/03/1993), residente e domiciliado 
Avenida Ernesto Souza Cruz, 843, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valdeilton Coqueiro Botês e de Ana Lucia Neves Botês. RENATA 
BRITO LEOBAS, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em 
São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/167.FLS.029-ERMELINO MATARAZZO/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e noventa e sete (12/08/1997), 
residente e domiciliada Travessa dos Bandeirantes, 159, Cidade Antônio Estevão de 
Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Rodrigues Leobas e de Isabel 
Cristina Brito Leobas.

GABRIEL HIGOR NASCIMENTO BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/337.FLS.161 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de março de mil novecentos e noventa e nove (25/03/1999), residente e do-
miciliado Rua Antão Leme da Silva, 163, casa 02, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Andre Luis Batista e de Maria Rizalva do Nascimento. SAMARA BERNARDES 
PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - Capital (CN:L-
V.A/416.FLS.236V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de junho de dois 
mil (29/06/2000), residente e domiciliada Rua Antão Leme da Silva, 163, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Gomes Pereira e de Edna Bernardes.

MATHEUS THIAGO MEDEIROS DA CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/114.FLS.009V-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de agosto de dois mil (27/08/2000), residente e domiciliado Rua Itapi-
tanga, 163, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Inacio da Cruz e de Alessandra 
da Silva Medeiros. LETICIA APARECIDA TOLLER FERNANDES, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/347.FLS.220V ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa e nove (07/07/1999), 
residente e domiciliada Rua Ponte Serrada, 16, A, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luis Carlos Fernandes e de Simone Aparecida Toller Fernandes.

DAVID DE LACERDA LOPES, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/176.FLS.175 LIBERDADE/SP), São Paulo, SP no dia quatro 
de fevereiro de mil novecentos e noventa (04/02/1990), residente e domiciliado Rua Benedito 
Gianelli, 36, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Lopes Neto 
e de Maria do Carmo de Lacerda. DAYANE OLIVEIRA DOS REIS, estado civil solteira, pro-
fi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/100.FLS.184-BRASILÂNDIA/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de maio de mil novecentos e noventa e três (12/05/1993), residente 
e domiciliada Rua Benedito Gianelli, 36, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Odair Pereira dos Reis e de Maria Betania Florencio de Oliveira.

WILLIAN DA SILVA PERTELI, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/180.FLS.205V-INDIANÓPOLIS/SP), São 
Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (12/08/1987), residente 
e domiciliado Rua Jatairana, 51, casa 01, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Aparecido Perteli e de Heloisa Helena da Silva Perteli. THAIS LEFUNDES 
SOUSA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Salvador, Estado 
da Bahia (CN:LV.A/027.FLS.194 JARDIM AMÉRICA/SP), Salvador, BA no dia quatro de 
outubro de mil novecentos e oitenta (04/10/1980), residente e domiciliada Rua Jatairana, 
51, casa 01, Parque Sevilha, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Gilson Sousa 
Silva e de Maria das Graças Lefundes.

PEDRO MARCOS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão operador de monitora-
mento, nascido em São Paulo - Capital (CN:LV.A/245.FLS.128V BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e oito de junho de mil novecentos e setenta e dois (28/06/1972), residente e 
domiciliado Avenida Campanella, 2092, bloco 05, apartamento 51, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Aparecido do Nascimento e de Julieta da Conceição do Nascimento. 
SALETE DA SILVA LIMA, estado civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.122-VILA MATILDE/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de setembro de mil novecentos e setenta e quatro (13/09/1974), residente e 
domiciliada Avenida Campanella, 2092, bloco 05, apartamento 51, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ademir Jose de Lima e de Maria das Graças da Silva Lima.

ÂNGELO MONTEIRO MATOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Tucano, Estado da Bahia (CN:LV.A/026.FLS.279 TUCANO/BA), Tucano, BA no dia oito 
de agosto de mil novecentos e noventa e um (08/08/1991), residente e domiciliado Rua 
Lopes de Medeiros, 178, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Carmo de Matos e de Leonildes Monteiro dos Santos. NIUMARA LIMA 
CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão operador de loja, nascida em Januária, Estado 
de Minas Gerais (CN:LV.A/008.FLS.272 PEDRAS DE MARIA DA CRUZ/MG), Januária, 
MG no dia vinte e quatro de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro (24/02/1994), 
residente e domiciliada Rua Lopes de Medeiros, 178, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilson Cardoso da Silva e de Zilma Pereira Lima.

EDUARDO DE ANDRADE E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/150.FLS.263 MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia sete de 
dezembro de mil novecentos e setenta e cinco (07/12/1975), residente e domiciliado Rua 
Arturo Faldi, 43, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Aldemi de Andrade e Silva e de Maria Carolina de Andrade e Silva. JÉSSICA GRIZANT 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Subdistrito Cam-
buci, nesta Capital (CN:LV.A/052.FLS.042V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e dois de julho de mil novecentos e oitenta e três (22/07/1983), residente e domiciliada 
Rua Bento dos Reis, 80, bloco A, apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jessé de Almeida e de Vany Grizant de Almeida.

GUILHERME DE SOUZA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em 
neste Distrito (CN:LV-A-316,FLS.109-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois 
de julho de mil novecentos e noventa e oito (22/07/1998), residente e domiciliado Avenida 
Maraial, 520, bloco 03, apartamento 41, Jardim Nordeste, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Wellington Silva de Lima e de Cristiane de Souza Cesario. MAYARA MYRES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Limoeiro, Estado de 
Pernambuco (CN:LV:A-041,FLS.184V LIMOEIRO/PE), Limoeiro, PE no dia vinte e seis 
de abril de dois mil e um (26/04/2001), residente e domiciliada Avenida Caititu, 408, casa 
01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos 
Antonio da Silva e de Marta Maria da Conceição.

LEANDRO CASALE DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/135.FLS.053V-VILA MARIANA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e noventa e dois 
(28/09/1992), residente e domiciliado Rua Abadiânia, 916, casa 01, Vila Guilhermina, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lho de Celso Aparecido Teixeira de Araujo e de Wilma Rosa Del 
Casale de Araujo. HELLEN DANIELLI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/385.FLS.258V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e quatro de outubro de dois mil (24/10/2000), residente e domiciliada Rua Sestílio 
Melani, 761, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Lourênço da Silva e de Marisa Albuquerque da Silva.

LEANDRO FERREIRA LEITE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
Subdistrito Perdizes, nesta Capital (CN:LV-A-037,FLS.08V PERDIZES/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e nove (06/04/1989), residente e 
domiciliado Rua Guapironga, 166, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Valdir Aparecido Leite e de Helena Ferreira Leite. DANIELA VIEIRA CARVALHO, 
estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em Ferraz de Vasconcelos, neste 
Estado (CN:LV.A/060.FLS.278-ITAIM PAULISTA/SP), Ferraz de Vasconcelos, SP no dia 
vinte e quatro de setembro de mil novecentos e noventa e quatro (24/09/1994), residente 
e domiciliada Rua Jasmim do Imperador, 199, Jardim Camargo Novo, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Renato Sampaio Carvalho e de Sonia Aparecida Vieira.

ALAN FELIPE PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital (CN:LV.A/112.FLS.285 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quinze de abril de mil novecentos e oitenta e nove (15/04/1989), residente e domiciliado 
Rua Chubei Takagashi, 601, bloco C, apartamento 42, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Nivaldo Aparecido Pereira e de Liliana Aparecida Brugnera Pereira. AMANDA 
ANDRADE SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônomo, nascida em Osasco, neste 
Estado (CN:LV.A/167.FLS.195-2º SUBDISTRITO DE OSASCO/SP), Osasco, SP no dia 
vinte e seis de novembro de mil novecentos e noventa e seis (26/11/1996), residente e 
domiciliada Rua Chubei Takagashi, 601, bloco C, apartamento 42, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio Pereira Silva e de Maria Edinalva da Silva Andrade.

JULIO ANDRADE AGUIAR, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Sub-
distrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/144.FLS.133V IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no 
dia trinta de outubro de mil novecentos e noventa (30/10/1990), residente e domiciliado 
Avenida Luiz Antônio de Paiva, 75, Jardim Ipanema, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, 
Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lho de David Heleno Aguiar e de Teresa de Andrade Aguiar. 
RAYSSA DE ALMEIDA ARAÚJO MOTTA, estado civil solteira, profi ssão repositora, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/025.FLS.049V BRÁS/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de julho de mil novecentos e noventa e cinco (15/07/1995), residente e domiciliada Rua 
Chuva e Sol, 42, casa 01, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mauro Motta e de Valquiria de Almeida Araújo.

ALOISIO ISRAEL SOARES, estado civil divorciado, profi ssão fotografo, nascido em 
Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de novembro 
de mil novecentos e oitenta e dois (28/11/1982), residente e domiciliado Rua Corveta 
Jequitinhonha, 703, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jose Francisco 
Soares e de Terezinha Resende Soares. LUCIANA VERDEGAY, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de 
dezembro de mil novecentos e setenta e oito (16/12/1978), residente e domiciliada Rua 
Sargento Pedro dos Santos, 351, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Luiz Verdegay e de Antonieta Rita Oliva Verdegay.

JEFFERSON MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador de ônibus, 
nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 249,FLS.260V-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (25/09/1988), residente e domiciliado Rua Monte Car, 1310, casa 01, Cidade 
Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Inaldo Marques da 
Silva e de Iraci Maria da Silva. ANGELICA SILVA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão cuidadora de idoso, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV-A 
283,FLS.044-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e noventa (23/10/1990), residente e domiciliada Rua Monte Car, 1310, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Manoel Pereira dos Santos e de Cleide Alves Silva Rodrigues.

EDILSON DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Extremoz, Estado do 
Rio Grande do Norte (CN:LV-A-005,FLS.022 EXTREMOZ/RN), Extremoz, RN no dia seis de 
julho de mil novecentos e sessenta e sete (06/07/1967), residente e domiciliado Rua Doutor 
José Nigro, 194, casa 02, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Deus da 
Silva e de Maria dos Anjos da Silva. ELIZABETE CRISTINA DA CONCEIÇÃO, estado civil 
solteira, profi ssão doméstica, nascida em Itaquaquecetuba, neste Estado (CN:LV-A 007,FLS.
028-ITAQUAQUECETUBA/SP), SP no dia trinta de julho de mil novecentos e setenta e nove 
(30/07/1979), residente e domiciliada Rua Doutor José Nigro, 194, casa 02, Vila Brasil, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Donizetti da Conceição e de Maria Jose de Oliveira.

ERLAN MAURICIO NUNES MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/169.FLS.291 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de outubro de mil novecentos e noventa e dois (04/10/1992), residente e domiciliado 
Rua Virgínia de Miranda, 732, casa 03, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Jose Moreira e de Ivani Pereira Nunes Moreira. PATRICIA VARELA RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em São Miguel Paulista, nesta 
Capital (CN:LV.A/389.FLS.084-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia seis 
de novembro de mil novecentos e noventa e três (06/11/1993), residente e domiciliada 
Rua Virgínia de Miranda, 732, casa 03, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Luiz Varela Rodrigues e de Mirian Angela Macario Reis.

ANDRÉ VELOSO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de vendas, nascido em 
Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/072.FLS.150V-SANTO AMARO/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e oitenta (19/05/1980), residente e 
domiciliado Rua Augusto Franco, 474, Parque Independência, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco das Chagas Lopes e de Maria do Socorro Veloso Lopes. JANAINA 
SANT'ANA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo 
- Capital (CN:LV.A/035.FLS.232-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de 
fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (27/02/1985), residente e domiciliada Rua 
Duarte Lobo, 76, apartamento 54-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Deniz Tadeu Sant'Ana e de Maria Eudocia Dias Sant'Ana.

CLEVERSON DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Luís do Quitunde, Estado de Alagoas (CN:LV.A/026.FLS.058V-SÃO LUÍS DO QUI-
TUNDE/AL), São Luís do Quitunde, AL no dia dezenove de fevereiro de mil novecentos e 
noventa e cinco (19/02/1995), residente e domiciliado Rua José Vidal, 56, casa 03, Parada 
XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Vida dos Santos e de Maria 
José dos Santos. GABRIELA FERREIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/311.FLS.234-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e noventa e oito (27/02/1998), residente e 
domiciliada Rua José Vidal, 56, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Celso Ferreira Costa e de Vera Lucia de Souza.

ROBERTO CARNAUBA ESPINDOLA, estado civil solteiro, profi ssão assistente adminis-
trativo, nascido em Subdistrito Santana, nesta Capital (CN:LV.A/025.FLS.072V-SANTANA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de agosto de mil novecentos e oitenta (30/08/1980), 
residente e domiciliado Rua Trevo de Santa Maria, 394, Parque Guarani, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maximiano Cavalcante Espindola e de Maria Edileuza Carnauba. 
KELLI CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
cobrança, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/192.FLS.021V-SÃO 
MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia doze de setembro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (12/09/1985), residente e domiciliada Rua Jabiru, 18, C, Vila Nova Curuçá, nesta 
Capital, São Paulo, SP, fi lha de Valcir Ferreira dos Santos e de Irani Santos de Oliveira.

LUAN DA SILVA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/474.FLS.243-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e sete (24/11/1997), 
residente e domiciliado Avenida Itaquera, 3888, apartamento 33-A, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose Ferreira e de Maria Lidia da Silva. TAIANE 
OTSUBO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Ca-
pital (CN:LV.A/215.FLS.059V-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de novembro de mil novecentos e noventa e sete (16/11/1997), residente e domiciliada 
Avenida Itaquera, 3888, apartamento 33-M, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Roberto Souza Santos e de Juliana de Souza Otsubo.

ELISEU ROSSI, estado civil divorciado, profi ssão técnico em administração, nascido 
em Astorga, Estado do Paraná, Astorga, PR no dia dezesseis de abril de mil novecentos 
e sessenta (16/04/1960), residente e domiciliado Rua Antônio Gandini, 665, bloco B, 
apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hermelino Rossi e de Dolores 
Galindo Rossi. SANDRA ROSELI BROSSA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida 
em Subdistrito Pirituba, nesta Capital, São Paulo, SP no dia oito de junho de mil nove-
centos e sessenta e dois (08/06/1962), residente e domiciliada Rua Antônio Gandini, 665, 
bloco B, apartamento 53, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cacildo Ramos da Silva 
e de Terezinha Maria da Silva.

PAULO ROBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão torneiro mecânico, nascido 
em Subdistrito Jabaquara, nesta Capital (CN:LV.A/002.FLS.151-JABAQUARA/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de outubro de mil novecentos e sessenta e oito (09/10/1968), 
residente e domiciliado Avenida Jacu-Pêssego, 41, José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Olimpio Assis da Silva e de Maria Aparecida da Silva. MARA ANGE-
LINA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em Subdistrito Vila 
Mariana, nesta Capital (CN:LV.A/017.FLS.208-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de junho de mil novecentos e setenta e nove (05/06/1979), residente e domiciliada 
Avenida Jacu-Pêssego, 41, José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
Agostinho da Silva e de Cleide Angelina da Silva.

GABRIEL MARCELINO TAVARES, estado civil solteiro, profi ssão supervisor operacional, 
nascido em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro (CN:LV.A/143.FLS.410-1º DISTRITO 
DE VOLTA REDONDA/RJ), Volta Redonda, RJ no dia onze de novembro de mil nove-
centos e oitenta e um (11/11/1981), residente e domiciliado Rua Amerício, 35, casa 02, 
Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Alexandre de Souza Tavares 
e de Sueli Marcelino Souza Tavares. KAROLINE DA SILVA VERSANNIO, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/123.FLS.122V-VILA 
MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa 
e um (23/09/1991), residente e domiciliada Rua Amerício, 35, casa 02, Jardim Norma, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Versannio e de Cleide da Silva Pereira.

JOHNNY BRUNO CARDOSO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/309.FLS.047 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de maio de mil novecentos e noventa e oito (04/05/1998), residente e domi-
ciliado Rua Go Sugaya, 191, casa 06, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
David John Lima Oliveira e de Claudia Galvão Cardoso. AMANDA CUNHA SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital 
(CN:LV.A/416.FLS.156V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto de dois 
mil e dois (13/08/2002), residente e domiciliada Rua Bernardino Prudenti, 87, bloco A, 
apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Adriano dos Santos e de Rosangela da Cunha Almeida dos Santos.

MARCELO ALEXANDRE BERNARDES, estado civil solteiro, profi ssão promotor de 
vendas, nascido em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital (CN:LV.A/081.FLS.081V-
CERQUEIRA CÉSAR/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e 
setenta e cinco (20/07/1975), residente e domiciliado Rua Águas de Março, 74, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Adão Marcos Bernar-
des e de Benedita dos Santos Bernardes. ROZILDA BATISTA CARDOSO, estado civil 
solteira, profi ssão assistente de departamento pessoal, nascida em Distrito de Salgadália, 
Município de Conceição do Coité, Estado da Bahia (CN:LV.A/005.FLS.156 SALGADÁLIA, 
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO COITÉ/B, Conceição do Coité, BA no dia cinco de maio 
de mil novecentos e oitenta e cinco (05/05/1985), residente e domiciliada Rua Águas de 
Março, 63, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Rozivaldo Cardoso e de Maria dos Santos Batista Cardoso.

LEANDRO PEREIRA DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão marceneiro, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/041.FLS.103V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
três de setembro de mil novecentos e setenta e nove (23/09/1979), residente e domici-
liado Rua Serra do Panati, 254, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Claudio Pereira de 
Barros e de Cristina de Campos Pereira de Barros. VANESSA DA CUNHA FERREIRA, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora de atendimento, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos, neste Estado (CN:LV.A/028.FLS.066-FERRAZ DE VASCONCELOS/SP), 
Ferraz de Vasconcelos, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e oitenta e 
três (14/10/1983), residente e domiciliada Rua Ney Mascarenhas, 387, Cidade Kemel, 
Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz de Vasconcelos, SP, fi lha de Geraldo Lopes 
Ferreira e de Eva Lucas da Cunha.

DEMERVAL ABEL DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/167.FLS.073V 1° SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e 
nove (30/04/1979), residente e domiciliado Rua Barbasco, 22, A, Vila Verde, neste Dis-
trito, São Paulo, SP, fi lho de Demerval Abel dos Santos e de Maria de Fatima de Oliveira 
Santos. LUCINÉIA BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/045.FLS.133V-MOÓCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos e oitenta e seis (27/10/1986), 
residente e domiciliada Rua Barbasco, 22, A, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Alcino Batista dos Santos e de Luisa de Fatima Magnobosco.

FRANCISCO DOUGLAS CAVALCANTE, estado civil divorciado, profi ssão montador, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de dezembro de mil nove-
centos e noventa (13/12/1990), residente e domiciliado Travessa Evidências, 30, Jardim 
da Conquista, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Marcos Cavalcante e de 
Maria Irinea Fernandes Cavalcante. RENATA SOUZA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/72,fl s.197-SÃO 
MIGUEL PAULISTA-SP), São Paulo, SP no dia primeiro de dezembro de mil novecentos 
e setenta e nove (01/12/1979), residente e domiciliada Rua Nossa Senhora Aparecida, 
140, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Antonio dos Santos e de 
Adelia Souza Santos.

THIAGO DE CASTRO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão analista de suporte, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e nove de maio de mil no-
vecentos e oitenta e cinco (29/05/1985), residente e domiciliado Rua da Ecologia, 18, 
Jardim Paraguaçu, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Raulindo de Jesus Santos e de 
Eulinalva Lemos de Castro Santos. JANAINE BRUNA DE PAULA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV 
A-129,FLS.182-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia dois de maio de mil novecentos 
e noventa e dois (02/05/1992), residente e domiciliada Rua Rolando Mário Ramacciotti, 
120, G-14, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Cesar de 
Paula e de Elizabete Linos Santos de Paula.

ALEXANDRE SANTOS DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão assistente de logística, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e 
setenta e oito (20/07/1978), residente e domiciliado Rua Serrana, 697, casa 2, Cidade Líder, 
neste Distrito, SP, fi lho de José Furtunato de Araujo e de Julia Paiva Santos de Araujo. KELLY 
DA SILVA FERNANDES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Liberdade, nesta Capital, São Paulo, SP no dia três de maio de mil novecentos e setenta e 
nove (03/05/1979), residente e domiciliada Rua Serrana, 697, casa 2, Cidade Líder, neste 
Distrito, SP, fi lha de Cícero Alves Fernandes e de Nilda Maria da Silva Fernandes.

ALEXSANDRO PESSOA CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/093.FLS.251-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia trinta de dezembro de mil novecentos e oitenta (30/12/1980), 
residente e domiciliado Rua Antônio Capuzzi, 168, bloco B, apartamento 21, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Alves 
Carvalho e de Analia Pessoa Carvalho. GISELE DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/077.
FLS.006 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos 
e oitenta e quatro (24/04/1984), residente e domiciliada Rua Antônio Capuzzi, 168, bloco 
B, apartamento 21, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Luiza Maria dos Santos Leite.

RENATO DE ABREU MILITÃO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro de mate-
rias, nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/188,FLS.57 GUARULHOS-SP), 
Guarulhos, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e oitenta (16/08/1980), 
residente e domiciliado Rua Puraquê, 13, casa 01, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Dorcilio Militão e de Elza Aparecida de Abreu Militão. ANDRESSA 
DA COSTA MENDONÇA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dez de maio de mil novecentos e oitenta e três 
(10/05/1983), residente e domiciliada Rua Roberto Medeiros, 178, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Arnaldo da Costa Mendonça e de 
Maria de Lourdes da Costa Mendonça.

ALESSANDRO LOPES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 056,FLS.156V-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e dois de janeiro de mil novecentos e noventa (22/01/1990), residente 
e domiciliado Rua Goiatá, 70, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de João Torres dos Santos e de Zelia Lopes dos Santos. ALINE MACHADO DOS 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-103,FLS.161V ITAQUERA/SP, São Paulo, SP no dia vinte e quatro de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (24/02/1988), residente e domiciliada Rua Jucupema, 
799, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edinaldo Lino dos 
Santos e de Nilda Cavalcante Machado Santana.
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

MARCELO PEREZ, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar fi nanceiro sênior, nascido em 
Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/025.FLS.259 ITAIM PAULISTA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta e nove (25/06/1989), residente e 
domiciliado Rua Carolina Fonseca, 675, casa 10, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Eva Aparecida Perez. SARAH QUEIROZ PIMENTEL, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/098.FLS.086 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dez de janeiro de mil novecentos e noventa e cinco 
(10/01/1995), residente e domiciliada Rua Carolina Fonseca, 675, casa 10, Vila Santana, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Abilio Pimentel Filho e de Betania Maria 
Queiroz Pimentel.

JOÃO MAX LOURENÇO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em São Sebastião, neste Estado (CN:LV.A/001,fl s.135 Bertioga/SP), São Sebastião, SP 
no dia trinta e um de maio de mil novecentos e setenta e sete (31/05/1977), residente e 
domiciliado Rua Azul da Cor do Mar, 1882, Conjunto Habitacional A E Carvalho, neste 
Distrito, SP, fi lho de Joaquim Gonçalves dos Santos e de Marilsa Frogenia Lourenço dos 
Santos. MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em União dos Palmares, Estado de Alagoas (CN:LV.A/023,fl s.025-União dos Palmares/
AL), União dos Palmares, AL no dia vinte e nove de março de mil novecentos e setenta 
(29/03/1970), residente e domiciliada Rua Azul da Cor do Mar, 1882, Conjunto Habitacional 
A E Carvalho, neste Distrito, SP, fi lha de João Ferreira da Silva e de Maria José da Silva.

GUSTAVO HENRIQUE DE ASSIS CORIOLANO BEZERRA, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente de folha de pagamento, nascido em Subdistrito Belenzinho, nesta 
Capital (CN:LV.A/143,fl s.145V-BELENZINHO-SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho 
de mil novecentos e noventa e sete (05/07/1997), residente e domiciliado Rua Carolina 
Fonseca, 913, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edmilson Coriolano 
Bezerra e de Maria Aparecida de Assis Costa. SIMONE FRANÇA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo pleno, nascida em Subdistrito Saude, nesta Capital 
(CN:LV.A/204,FLS.170-SAUDE-SP), São Paulo, SP no dia vinte e oito de dezembro de 
mil novecentos e noventa e seis (28/12/1996), residente e domiciliada Rua Diego de 
Figueroa, 195, apartamento 131, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Milton de França e de Ivania da Silva França.

WLADIMIR DA SILVA FERRO, estado civil solteiro, profi ssão consultor de vendas, nascido 
em Palmeira dos Indios, Estado de Alagoas (CN:LV-A 085,FLS.089-1º DISTRITO DE BOM 
CONSELHO/PE), Palmeira dos Indios, AL no dia primeiro de junho de mil novecentos e 
noventa e oito (01/06/1998), residente e domiciliado Rua Américo Alves, 423, casa 01, 
Jardim Catarina, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Valdemy de Oliveira Ferro 
e de Jailma da Silva. KEYLLA GONÇALVES DA SILVA CAVALCANTE, estado civil 
solteira, profi ssão atendente, nascida em Maceió, Estado de Alagoas (CN:LV-A-03-FLS.
088-4º DISTRITO DE MACEIÓ/AL), Maceió, AL no dia dezenove de novembro de mil 
novecentos e noventa e oito (19/11/1998), residente e domiciliada Rua Zituo Karasawa, 
2007, casa 11, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliel Cavalcante da Silva 
e de Laudiceia Gonçalves da Silva Cavalcante.

DOUGLAS DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de marceneiro, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/060,fl s.086-vº-Moóca/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de setembro de mil novecentos e noventa e um (23/09/1991), residente 
e domiciliado Rua Guarapá, 107, Parque Guarani, neste Distrito, SP, fi lho de Osvaldo 
Andrade de Lima e de Maria Vânia da Silva Lima. GIOVANNA MARIA MORENO, estado 
civil solteira, profi ssão técnica em nutrição, nascida em Subdistrito Lapa, nesta Capital 
(CN:LV.A/360,fl s.073-Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de novembro de 
mil novecentos e noventa e nove (29/11/1999), residente e domiciliada Rua da Paz, 1121, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, SP, fi lha de Edson Rodrigues Moreno 
Junior e de Paula Osana Medeiros.

LEANDRO MARTUSCELLI DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - Capital, (CN:LV.A/30,fl s.277-ALTO DA MOOCA-SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e seis de julho de mil novecentos e oitenta e três (26/07/1983), residente 
e domiciliado Rua Francisco Dana, 20, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Crementino Antonio de Oliveira e de Rosa Maria Martuscelli Oliveira. MONIQUE DOS 
SANTOS SOUZA, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida em Remanso, 
Estado da Bahia (CN:LV.A/16,FLS.384 REMANSO-BA), Remanso, BA no dia trinta e um 
de março de mil novecentos e oitenta e seis (31/03/1986), residente e domiciliada Rua 
Francisco Dana, 20, Jardim Cleide, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jozino Bispo 
de Souza e de Eronita dos Santos Souza.

VALDEMIR JOSÉ ANTONIO, estado civil divorciado, profi ssão aposentado, nascido em 
Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e oito de fevereiro de 
mil novecentos e setenta e dois (28/02/1972), residente e domiciliado Rua Correia de 
Godói, 96, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de 
Ademir José Antonio e de Mirtes Trindade. JAQUELINE MENEZES DA CUNHA, estado 
civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Caruaru, Estado de Pernambuco (CN:L-
V.A/056.FLS.129-1ª ZONA DE CARUARU/PE), Caruaru, PE no dia vinte e três de julho 
de mil novecentos e oitenta e nove (23/07/1989), residente e domiciliada Rua Correia 
de Godói, 96, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ivanildo Joaquim da Cunha e de Eva Maria Menezes da Cunha.

FLAVIO ROBERTO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV-A-020,FLS.205V-VILA GUILHERME/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e oitenta (28/09/1980), residente e domi-
ciliado Avenida Nagib Farah Maluf, 388, bloco B, apartmento 53, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto Silvestre de Souza 
e de Maria de Lourdes Minas. SIMONE SANTOS DE SOUSA, estado civil solteira, pro-
fi ssão analista de qualidade, nascida em Diadema, neste Estado (CN:LV-A-057,FLS.127 
DIADEMA/SP), Diadema, SP no dia dezessete de janeiro de mil novecentos e oitenta 
e dois (17/01/1982), residente e domiciliada Avenida Nagib Farah Maluf, 388, bloco B, 
apartamento 53, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Nonato de Sousa e de Dalva Silva Santos.

RICHARD BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão analista de infra estrutura, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/103,fl s.001-Vº Itaquera/SP), São Paulo, SP no dia treze de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e oito (13/02/1988), residente e domiciliado Rua Virgínia Ferni, 
270, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, SP, fi lho de 
Luiz Carlos de Freitas Barbosa e de Elisângela Aparecida da Cruz Barbosa. RENATA LOPES 
DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão analista de recursos humanos senior, nascida em 
Santo Andre, neste Estado (CN:LV.A/265,fl s.034-1º subdistrito Santo Andre/SP), Santo Andre, 
SP no dia vinte e dois de julho de mil novecentos e oitenta e oito (22/07/1988), residente e 
domiciliada Rua Virgínia Ferni, 270, bloco A, apartamento 22, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, SP, fi lha de Edivaldo Antonio de Jesus e de Santa Lopes de Jesus.

WELLINGTON DE OLIVEIRA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de ex-
pedição, nascido em Iguaí, Estado da Bahia (CN:LV.A/49,FLS.145-IGUAI-BA), Iguaí, BA no 
dia vinte e quatro de setembro de mil novecentos e setenta e oito (24/09/1978), residente 
e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 414, bloco C, apartamento 13, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Napoli Macena Vieira e de Ildinê 
Pires de Oliveira. GERLENE COSTA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Codó, Estado do Maranhão (CN:LV.A/85,FLS.130 
CODO-MA), Codó, MA no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e setenta e 
oito (23/11/1978), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 414, bloco C, apartamento 
13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio 
da Conceição e de Antonia Alves Costa da Conceição.

GABRIEL SOUSA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão instalador de som, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/226.FLS.043-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de junho de mil novecentos e noventa e cinco (01/06/1995), residente e domiciliado Rua 
Maria Baumann Mendonça, 416, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Silveira 
Silva e de Evanildes de Sousa Santos. DEBORA SILVA SANTANA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de professora, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/199.FLS.107 ITA-
QUERA/SP), São Paulo, SP no dia três de janeiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(03/01/1994), residente e domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 518, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Tiago Oliveira Santana e de Edilene Ferreira da Silva.

NELTON DE JESUS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
São Francisco, Estado de Minas Gerais (CN:LV-A 024,FLS.146-ICARAÍ DE MINAS/MG), 
São Francisco, MG no dia vinte e nove de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/10/1988), residente e domiciliado Rua Joapitanga, 466, bloco 07, apartamento 23, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Anézio Alves da Silva e de Maria 
Madalena de Jesus Silva. RENATA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-206,FLS.168V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia dezenove de maio de mil novecentos e noventa e quatro 
(19/05/1994), residente e domiciliada Rua Joapitanga, 466, bloco 07, apartamento 23, 
Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Evanilson Rodrigues Ferreira 
e de Maria dos Reis Silva.

EDEGAR ANTONIO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em Sub-
distrito Cerqueira Cesar, nesta Capital (CN:LV.A/096.FLS.090-CERQUEIRA CESAR/SP), 
São Paulo, SP no dia trinta de março de mil novecentos e setenta e nove (30/03/1979), 
residente e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 125, apartamento 23-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Oscarlino Antonio Ribeiro e de Maria 
Conceição Ribeiro. ISABELA BATISTA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão assis-
tente administrativo, nascida em Subdistrito Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/099.
FLS.283-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de março de mil novecentos 
e noventa (20/03/1990), residente e domiciliada Rua Sílvio Barbini, 125, apartamento 
23-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeane 
Carlos de Souza Rocha e de Sueli Batista dos Santos.

MIKE SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/105.FLS.240 ERMELINO MATARAZZO/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e dois 
(05/12/1992), residente e domiciliado Rua Cecília Porto, 246, bloco A, apartamento 
31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josue 
Mendes da Silva e de Rosangela Aparecida de Jesus dos Santos. ELISANGELA 
APARECIDA DE ALMEIDA, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrati-
vo, nascida em Subdistrito Vila Nova Cachoeirinha, nesta Capital, São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de junho de mil novecentos e setenta e três (26/06/1973), residente 
e domiciliada Rua Cecília Porto, 246, bloco A, apartamento 31, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Renato Rodrigues de Almeida e 
de Terezinha Moura de Almeida.

LEONARDO GRIGORIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/342.FLS.106V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de maio de mil novecentos e noventa e nove (06/05/1999), residente e 
domiciliado Avenida Ernesto Souza Cruz, 947, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo Gomes da Silva e de Rosimeire Grigorio. 
NATANA OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em União, 
Estado do Piauí (CN:LV.A/067.FLS.257-MIGUEL ALVES/PI), União, PI no dia vinte e quatro 
de agosto de mil novecentos e noventa e cinco (24/08/1995), residente e domiciliada 
Avenida Ernesto Souza Cruz, 947, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Maria Oliveira Alves.

LUAN MORAIS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
João Pessoa, Estado da Paraíba (CN:LV.A/059,fl s.64-João Pessoa/PB), João Pessoa, 
PB no dia sete de setembro de mil novecentos e noventa e três (07/09/1993), residente 
e domiciliado Rua Goiatá, 271, Parada XV de Novembro, neste Distrito, SP, fi lho de Ivan 
Pereira de Souza e de Wanda Gonçalves de Morais. ROSÂNGELA MARIANO BAR-
ROS, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Cedro, Estado de 
Pernambuco (CN:LV.A/005,fl s.228 Cedro/PE), Cedro, PE no dia vinte e quatro de julho 
de mil novecentos e noventa e quatro (24/07/1994), residente e domiciliada Rua Nossa 
Senhora das Candeias, 589, casa 2, Vila Santa Teresinha, neste Distrito, SP, fi lha de 
Cosme Mariano da Silva e de Roselaine de Barros Silva.

RICARDO SHIGUEMI MIMURA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/104,FLS.269V BELA VISTA-SP), São 
Paulo, SP no dia dezesseis de abril de mil novecentos e oitenta e quatro (16/04/1984), 
residente e domiciliado Rua Machado Nunes, 344, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Mimura e de Idalice Patricia Vitoria 
Mimura. JESSICA DE SOUSA PORTELA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
coordenadora, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/158,fl s.487-
VILA PRUDENTE-SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e 
oitenta e nove (16/08/1989), residente e domiciliada Rua Doutor Oscar Egydio de Araújo, 
213, Jardim Silva Teles, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Jaime Portela Rodrigues 
e de Zenita Vitoria de Sousa.

CÉSAR DE ALMEIDA, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, nascido em Deo-
dápolis, Estado do Mato Grosso do Sul, Deodápolis, MS no dia dezessete de julho de 
mil novecentos e setenta e oito (17/07/1978), residente e domiciliado Rua Sebastião 
Miguel da Silva, 263, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José 
de Almeida e de Maria Lourdes de Almeida. JOELMA ALIXANDRE DA SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Conceição, Estado da Paraíba (CN:LV.A/009.
FLS.571-CARDOSO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB), Conceição, PB no dia quatorze 
de junho de mil novecentos e oitenta e oito (14/06/1988), residente e domiciliada Rua 
Sebastião Miguel da Silva, 263, casa 05, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Raimundo Caboclo da Silva e de Maria Valdirêne Alexandre de Lima.

WAGNER LEMES DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e seis de fevereiro de mil novecentos 
e oitenta e sete (26/02/1987), residente e domiciliado Rua Pires Pimentel, 357, Parque 
da Vila Prudente, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Odair Lemes dos Santos e de 
Elisete Aparecida Quidiquimo dos Santos. FABÍOLA DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão bióloga, nascida em neste Distrito (CN:LV-A-113,FLS.92V-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia cinco de maio de mil novecentos e oitenta e nove (05/05/1989), 
residente e domiciliada Rua Virgínia Ferni, 501, bloco B, apartamento 54, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Waldemar de Souza 
e de Marly Ferracini de Souza.

EZEQUIEL LUCIANO ALVES SALGUEIRO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/210.FLS.106V-GUAIANASES/SP), São 
Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e noventa e oito (09/07/1998), residente 
e domiciliado Rua São Geraldo, 1859, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luciano de Lima Salgueiro e de Lucilene Alves Soares. LUANA 
CRISTINA DE ARAUJO CANDIDO, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/139.FLS.028V BRASILÂNDIA/SP), São Paulo, SP no dia 
treze de junho de mil novecentos e noventa e nove (13/06/1999), residente e domiciliada 
Rua São Geraldo, 1859, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luciana Araujo Candido.

FILIPE PINTER MARCHI, estado civil solteiro, profi ssão técnico em informática, nascido 
em São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/074,fl s.123-Vº-São Caetano do Sul/
SP), São Caetano do Sul, SP no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e sete 
(10/09/1987), residente e domiciliado Rua José Vidal, 101, Parada XV de Novembro, 
neste Distrito, SP, fi lho de Osvaldo Marchi e de Sandra Regina Pinter Marchi. RENATA 
GISELE SANTANA CALADO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida em Sub-
distrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV.A/093,fl s.121-Vº-Itaquera/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e seis de novembro de mil novecentos e oitenta e seis (26/11/1986), residente 
e domiciliada Rua José Vidal, 101, Parada XV de Novembro, neste Distrito, SP, fi lha de 
Rivaldo Quintino Calado e de Maria Aparecida Santana.

PATRICK MOKE MAZOWA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em Kinsha-
sa - Congo, Kinshasa - Congo no dia dez de agosto de mil novecentos e oitenta e um 
(10/08/1981), residente e domiciliado Rua Rochedo, 20, casa 02, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Laurent Kitambo Mazowa e de Sophie Mabuku 
Poso. YARA MADALENA AUGUSTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em Luanda - Angola, Luanda - Angola no dia primeiro de junho de mil novecentos 
e oitenta e sete (01/06/1987), residente e domiciliada Rua Rochedo, 20, casa 02, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tadeu Andre e de Ana Diminokene.

LUCAS DA CRUZ PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ofi cial administrativo, nascido 
em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/182.FLS.147-SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de março de mil novecentos e noventa e cinco (23/03/1995), residente 
e domiciliado Rua Savério Rocchi, 05, casa 02, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silverio Custodio Pereira e de Nilma Alves da Cruz. 
STEPHANIE ARAUJO TAVARES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/305.FLS.294 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e três de março de mil novecentos e noventa e oito (23/03/1998), residente e do-
miciliada Rua Joaquim Meira de Siqueira, 337, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Juscelio Vieira Tavares e de Vitoria Nubia Araujo Lopes.

LIANCOLN RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão eletrotécnico, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São Paulo, SP no dia trinta de junho de mil nove-
centos e oitenta e dois (30/06/1982), residente e domiciliado Rua João da Costa Ferreira, 
192, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lhaquim Rodrigues e 
de Aparecida Rita Rodrigues. ALESSANDRA VERÔNICA PASSOS FRANCO, estado 
civil solteira, profi ssão cuidadora, nascida em Subdistrito Cerqueira César, nesta Capital 
(CN:LV.A/005.FLS.076V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e quatro de julho 
de mil novecentos e setenta e cinco (24/07/1975), residente e domiciliada Rua João da 
Costa Ferreira, 192, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Nilton 
Flores Franco e de Sonia Maria Passos.

JOÃO MIGUEL FILHO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em Cacho-
eirinha, Estado de Pernambuco, Cachoeirinha, PE no dia vinte e quatro de junho de mil 
novecentos e oitenta (24/06/1980), residente e domiciliado Rua Luís Pereira Brandão, 
31, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Miguel da Silva 
e de Maria de Lourdes Menezês Silva. TATIANE DE SOUSA MELO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/136.FLS.185 
IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (27/12/1989), residente e domiciliada Rua Luís Pereira Brandão, 31, casa 
01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Braz da Silva Melo e de Maria 
Lucia de Sousa Melo.

ELIAS DOS SANTOS LIMA, estado civil divorciado, profi ssão operador de máquinas, 
nascido em Pacaembu, neste Estado, Pacaembu, SP no dia doze de maio de mil no-
vecentos e sessenta e sete (12/05/1967), residente e domiciliado Rua Pedro Leopoldo, 
140, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Camilo de 
Lima e de Maria Helena dos Santos Lima. CÁSSIA MICHELLE MENEZES DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de cabeleireira, nascida em Cachoeirinha, Estado 
de Pernambuco, Cachoeirinha, PE no dia vinte e sete de fevereiro de mil novecentos e 
oitenta e quatro (27/02/1984), residente e domiciliada Rua Pedro Leopoldo, 140, casa 
02, Vila Carmosina, São Paulo, SP, fi lha de João Miguel da Silva e de Maria de Lourdes 
Menezes da Silva.

MESSIAS HIGINO DA SILVA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em 
Ibicaraí, Estado da Bahia, Ibicaraí, BA no dia dez de fevereiro de mil novecentos e trinta 
e dois (10/02/1932), residente e domiciliado Rua Antônio Maria Bessa, 424, casa 02, 
Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Higino da Silva e de Odilia 
Lucia Pereira. BENEDITA HORÁCIO DAMASCENO, estado civil solteira, profi ssão apo-
sentada, nascida em Maracanã, Estado do Pará (CN:LV.A/018.FLS.154 MÃE DO RIO/
PA), Maracanã, PA no dia vinte e quatro de julho de mil novecentos e cinquenta e dois 
(24/07/1952), residente e domiciliada Rua Antônio Maria Bessa, 477, casa 02, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Raimunda Horácio Damasceno.

DENIS SOUZA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão agente de vendas, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/339.FLS.180V-1º SUBDISTRITO DE GUARU-
LHOS/SP), Guarulhos, SP no dia trinta e um de outubro de mil novecentos e oitenta e 
cinco (31/10/1985), residente e domiciliado Rua Guilherme Valencia, 130, apartamento 
31-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João 
Otacilio de Oliveira e de Lenir de Souza Oliveira. CAMILA KAREN ALVES, estado 
civil solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida em neste Distrito 
(CN:LV.A/115.FLS.202V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de março 
de mil novecentos e oitenta e nove (17/03/1989), residente e domiciliada Rua Rio 
Imburana, 81, casa 17, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Benedito Domingos 
Alves e de Eliane Maria Alves.

CLAYTON DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão encarregado de estoque, 
nascido em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/113.FLS.276-IPIRANGA/SP), 
São Paulo, SP no dia nove de julho de mil novecentos e oitenta e sete (09/07/1987), 
residente e domiciliado Avenida Itaquera, 7291, bloco 06, apartamento 03, Vila Carmo-
sina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eliel de Oliveira Lima e de Edna Marcelino 
da Silva. CINTIA DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.129-BELENZINHO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e três de outubro de mil novecentos e oitenta e oito 
(23/10/1988), residente e domiciliada Avenida Itaquera, 7291, bloco 06, apartamento 
03, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Adriano Barbosa e de 
Maria da Soledade dos Santos Barbosa.

RICARDO WILLIANS CORCINO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV-A-136,FLS.426-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de dezembro de mil novecentos e oitenta e seis (05/12/1986), residente 
e domiciliado Rua Acaiacá, 435, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Lucineia Corcino. STEPHANIE SOUSA JAHNKE, estado civil solteira, profi ssão 
analista de projetos pleno, nascida em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV-A 
074,FLS.273-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e dois de março de mil no-
vecentos e noventa e cinco (22/03/1995), residente e domiciliada Rua João Abreu 
Castelo Branco, 839, casa 03, Vila Carmosina, São Paulo, SP, fi lha de Adolfo Jahnke 
e de Maria Elza Sousa de Oliveira Jahnke.

ANDERSON DE LIMA DA MATA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
Subdistrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/064.FLS.184 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia treze de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro (13/08/1984), residente 
e domiciliado Rua Poesia do Sertão, 65, apartamento 22-A, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos da Mata e de Nilda Aparecida 
de Lima da Mata. NATASHA BLAIA PINHEIRO, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/098.FLS.280-ALTO DA MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e noventa e um (24/11/1991), 
residente e domiciliada Rua Comitiva Esperança, 127, Conjunto Habitacional Castro 
Alves, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de José Galves Blaia Pinheiro e de Maria de 
Lourdes Lemes Blaia Pinheiro.

DANÚSIO ARAUJO ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, nascido em 
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, São Gonçalo, RJ no dia vinte e cinco de maio 
de mil novecentos e oitenta (25/05/1980), residente e domiciliado Rua São Teodoro, 
98, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Danúbio Araujo Rocha 
e de Francisca Edna Silva Araujo. RENATA SABIO SUGUIYAMA NOGUEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/102.
FLS.069-ITAQUERA), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e 
oitenta e sete (21/12/1987), residente e domiciliada Rua São Teodoro, 98, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ricardo Luis Suguiyama Nogueira e de Rosilene 
Sabio Suguiyama Nogueira.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

O pretendente: ANDRÉ JERONIMO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/05/1982, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Jeronimo da Silva. A pretendente: 
CARLA DE SOUSA ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão operadora de injetora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 04/08/1982, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Afonso Caitano de Andrade e de Teresinha Cesário de Andrade

O pretendente: CARLOS BEZERRA HENKE, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 21/12/1997, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Alexandre Pereira Henke e de Maria Albaneide Bezerra Freire. A pretendente: 
GABRIELLE ARAUJO BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 17/08/1995, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Mauro Raymundo Damasceno Bomfi m e de Maria de Fátima Ferreira de Araujo Bomfi m

O pretendente: JOSÉ RODRIGUES TEIXEIRA, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 19/03/1946, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Bento Teixeira de Vasconcelos e de Julia Rodrigues da Silva. 
A pretendente: JUSSILÉA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Jaicós - PI, no dia 28/10/1974, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Luiz Avelino dos Santos e de Maria Dagmar da Silva Santos.

O pretendente: GIOVANNI PACIFICO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão contabilista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/06/1983, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Giovanni Pacifi co e de Rosa Marra Pacifi co. A pretendente: 
CARLA CRISTINA DE MILI, estado civil solteira, profi ssão jornalista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 08/01/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Mario Vicente de Mili e de Carmina Del Paggio de Mili

O pretendente: DÊIVISSON GENUINO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
programador de sistemas de informação junior, nascido em Rio de Janeiro - RJ, no dia 
21/11/1984, residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro 
Genuino de Souza e de Valcira de Lourdes Cetto de Souza. A pretendente: GABRIELLA 
LORENA CAMPOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de gerenciamento 
de leitos, nascida em Belem - PA, no dia 09/10/1955, residente e domiciliada neste subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Harley Mendes Santos e de Cristiane Maria Campos Santos

O pretendente: CAIO PALASIO RODIGUES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 21/02/1991, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sergio Baptista Rodrigues e de Rosana Palasio Rodrigues. A preten-
dente: MIRELLA CORRÊA DE PONTES, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, 
nascida em Guarulhos- SP, no dia 17/12/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Márcio Corrêa de Pontes e de Andréa Pacheco Nunes de Pontes
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: ANDRÉ LUIS FERREIRA BARBOSA, estado civil divorciado, 
profi ssão artesão, nascido em Magé - RJ, no dia 18/12/1974, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro de Oliveira Barbosa e de Tereza 
Pontes Ferreira. A pretendente: JOELMA BARBOSA QUIRINO, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de torno, nascida em Canarana - BA, no dia 11/08/1981, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Quirino Irmão 
e de Eulina Barbosa Quirino.

O pretendente: RODRIGO ALVES DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão farmac
êutico, nascido em Poá - SP, no dia 11/04/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Cicero Alves da Silva e de Leide Alves da Silva. A pretendente: 
ANDRESSA STHANKE, estado civil solteira, profi ssão engenheira civil, nascida em 
Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 14/11/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Lorival Sthanke e de Maria Sthanke.

O pretendente: UBLADIMIR VIALTA JUNIOR, estado civil divorciado, profissão 
autônomo, nascido em Campinas - SP, no dia 10/07/1967, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Ubladimir Vialta e de Alice Boaro. A pre-
tendente: MARGARETE PINHEIRO FIDELES, estado civil divorciada, profissão 
cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/06/1970, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de José Servita Fideles e de Maria da Penha 
Pinheiro Fideles

O pretendente: ANTONIO PEREIRA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, no dia 13/06/1984, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdivino Soares Ferreira e 
de Manoelina Pereira Ferreira. A pretendente: ELIANE CRISTINA DINIZ, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/08/1976, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Diniz e de 
Ernestina Perachi Diniz

O pretendente: PEDRO LUIZ SIMÃO, estado civil divorciado, profi ssão segurança 
patrimonial, nascido em Santa Adélia - SP, no dia 02/01/1959, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedita Simão. A pretendente: DEBORA 
NUNES CERQUEIRA, estado civil divorciada, profi ssão servidora pública, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 22/03/1974, residente e domiciliada em Limeira - SP, fi lha de 
Expedito Nunes Cerqueira e de Iria de Fatima Cerqueira

O pretendente: THIAGO APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profi ssão gerente de mercado, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/11/1987, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Aparecido de Almeida 
e de Rosangela de Souza. A pretendente: MARIA TERESA SERRANO RICARDO, es-
tado civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em Holguin - Cuba, no dia 14/10/1971, 
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Manuel Serrano Vasquez 
e de Caridad Ricardo Gonzalez.

O pretendente: FELIPPE BAZANI CAGNIM, estado civil solteiro, profi ssão arquiteto 
e urbanista, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1991, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Miranda Cagnim e de Grace Bazani 
Cagnim. A pretendente: BEATRIZ PEREIRA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em Brasília - DF, no dia 10/05/1992, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Edson Aires Rocha e de Valdira de Souza 
Pereira Rocha

O pretendente: GUSTAVO DE LIMA ROLIM, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Eduardo Alencar Rolim e de Carla Genari 
de Lima Alencar Rolim. A pretendente: LAURA GOMES QUINTA REIS, estado civil 
solteira, profi ssão veterinária, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/03/1984, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dilson Quinta Reis Filho e de 
Marlene Gomes Quinta Reis

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: RAFAEL DINIZ VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão diretor adminis-
trativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1984, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdomiro Vieira e de Geciene Diniz Vieira. A convi-
vente: ANDREZA SIMÕES ROSA, estado civil solteira, profi ssão diretora de marketing, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 17/08/1984, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de André Rosa e de Benilde Simões Rosa. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento.

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

Empresas & Negócios

Edital de Citação - Prazo 20 dias Processo Nº 0168939-17.2012.8.26.0100 O Dr. Marcos Duque
Gadelho Júnior, Juiz de Direito da 23º VC do Foro da Capital S/P. Faz Saber a Helena dos Santos
Matos RG Nº 9.163.510, CPF Nº 607.648.568-04, que Momentum Empreendimentos Imobiliários
Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 14.605,69. referente às da taxa de conservação do
lote 11, da Quadra QS, do Empreendimentos Terras de Santa Cristina VII. Estando a ré em lugar
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando
advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais. São Paulo, 19 de fevereiro de 2018.                                                 (18 e 19)

27ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0043352-
72.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARINETE MONARI, CPF. 
146.654.158-03, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada 
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$ 20.807,74 
(atualizado até 05/06/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por 
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob 
pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado 
de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando ADVERTIDA, independentemente de 
nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

3ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003368-
06.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
WARLLEY RANGGEL ALVES OLIVEIRA, CPF 351.598.818-16, que AMC Serviços Educacionais 
LTDA lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 15.742,45 (Fev/2014) oriundos 
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o 
requerido em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a 
fluir após o prazo supra, pague o débito, (ficando isento de custas processuais em caso de pagamento), 
acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (art. 701 do CPC), ou ofereça 
embargos, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que será 
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 
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O pretendente: KLEBER TORRES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (11/02/1996), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Alfredo Felix da Silva e de Maria Lêda Torres da Silva. A preten-
dente: JOICE AGRIPINO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em Itaquaquecetuba, SP, no dia (27/04/1997), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gilberto Agripino da Silva e de Ozenita Cruz da Silva.

O pretendente: FABIANO BARTOLOMEU BRAGA, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Braga e de Miriam Tisano Braga. A pretendente: 
ADELAIDE VOLPONI MORAES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (26/06/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Moraes e de Soraia Aparecida Volponi Moraes.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia 07/03/1987), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de João de Jesus Santos e de Luiza Ferreira Santos. 
A pretendente: HELIA LOPES DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (16/11/1974), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jonas Lopes dos Santos e de Dalva dos Santos.

O pretendente: EWERTON DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão vendedor 
de autos, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/05/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edilson Justo dos Santos e de Roseli Ciardulo Santos. 
A pretendente: ELINES MACEDO SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão instrutora 
prática, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/12/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos Brito Santos e de Laudicea de Macedo Santos.

O pretendente: ALISSON SILVA DE SOUZA ALVES, estado civil solteiro, profi ssão lider 
de atendimento, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/02/1996), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Andre Luiz de Souza Alves e de Ivaneide dos Praze-
res Silva. A pretendente: CARLA ASSIS MOREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/08/1997), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos dos Santos e de Ivone de Assis Moreira.

O pretendente: JEFFERSON RUBEM ROSENO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de açougue, nascido em Primavera, PE, no dia (08/11/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Augusto Roseno e de Angelita Maria de Souza. A 
pretendente: VANIA RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão balconista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Benedito Martins dos Santos e de Maria das Graças Rodrigues.

O pretendente: ALEXANDRE CESAR BUENO XAVIER, estado civil divorciado, profi ssão 
bombeiro civil, nascido em Campinas, SP, no dia (27/04/1980), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Xavier e de Zenaide Bueno. A pretendente: 
SIMONE MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Lajedo, 
PE, no dia (18/03/1982), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Izidio Francisco da Silva e de Zilda Maria da Silva.

O pretendente: EDSON DE LIMA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão preparador de 
maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/10/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Lopes da Silva e de Angelita Balbina de Lima Silva. 
A pretendente: EDILMA OLIVEIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão operadora 
de produção, nascida em Santo André, SP, no dia (04/07/1980), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Evaldo Moreira dos Santos e de Euneide Oliveira da Silva.

O pretendente: JACQUES DOUGLAS CAETANO DO NASCIMENTO, estado civil soltei-
ro, profi ssão ajudante geral, nascido em Arapiraca, AL, no dia (04/07/1983), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Severino Quirino do Nascimento e de 
Leide Caetano Pinto. A pretendente: SIMONE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/07/1978), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cicero Pereira da Silva e de Marina Possomato.

O pretendente: PEDRO ANTONIO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de maquinas, nascido em Igarassu, PE, no dia (28/06/1963), residente e domi-
ciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Maria da Conceição. A pretendente: 
ANGELA FERREIRA DE ANDRADE MARTINS, estado civil viúva, profi ssão doméstica, 
nascida em Osasco, SP, no dia (14/09/1963), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Domingos Rodrigues de Andrade e de Alcina Ferreira dos Santos.

O pretendente: ADEMAR BATISTA DE MORAES, estado civil divorciado, profi ssão 
empreiteiro, nascido em Bodocó, PE, no dia (08/11/1959), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josafa Alves de Morais e de Rita Cavalcante de Morais. 
A pretendente: MARIVONE MATOS PARDINHO, estado civil solteira, profi ssão cozinhei-
ra, nascida em Itaju do Colônia, BA, no dia (21/06/1967), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Mendes Pardinho e de Maria Ferreira de Matos.

O pretendente: CLAYTON DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de corte, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (26/05/1981), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Maria Clerivaldeci de Sousa. A pretendente: RITA DE CASSIA DA CONCEIÇÃO, estado 
civil solteira, profi ssão ajudante de cozinha, nascida em Sento Sé, BA, no dia (26/02/1983), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avanir Angélica da Conceição.

O pretendente: GLEBERSON RODRIGUES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encar-
regado de higiene hospitalar, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1989), residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jorge da Silva Santos e de Ofelia Francisca 
Rodrigues. A pretendente: TAIS DE LIMA CORREIA, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/11/1986), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Salome Correia e de Djanira Miguel de Lima Correia.

O pretendente: IVANILSON DE ANDRADE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Felipe, BA, no dia (02/09/1983), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio João Andrade dos Santos e de Senhorinha 
dos Santos. A pretendente: KELLY CRISTINA TOMAZ DOS SANTOS, estado civil soltei-
ra, profi ssão coordenadora de vendas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (14/08/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jeová Tomaz dos Santos 
e de Maria de Assis Tomaz dos Santos.

O pretendente: DENNYS TREVENZOLI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão tecnico 
especializado I, nascido em Santo André, SP, no dia (27/02/1988), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Santos da Silva e de Maria de Fátima Trevenzoli 
da Silva. A pretendente: VANDERLEIA SANTOS PAIVA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/04/1996), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Geovani Miguel de Paiva e de Maria Eliane dos Santos.

O pretendente: ALDAMIR BISPO DE ROMA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Itambé, BA, no dia (24/12/1967), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Cirilo Bispo de Roma e de Elvira Maria de Jesus. A pretendente: 
VERA LUCIA RODRIGUES FROES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em 
Pacaembu, SP, no dia (08/11/1965), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Lucas Rodrigues Froes e de Maria Barbosa Froes.

O pretendente: DIEGO DA CONCEIÇÃO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/08/1989), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Bandeira Silva e de Maria Jose da Conceição. 
A pretendente: CINTIA SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em Macéio, AL, no dia (17/05/1994), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joel dos Santos Silva e de Ivandete Santana dos Santos.

O pretendente: GEORGE DUARTE BORGES, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro 
civil, nascido em Guarulhos, SP, no dia (19/10/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Aparecido Borges e de Maria de Fatima Duarte Borges. 
A pretendente: MAIARA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (17/10/1989), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Maria José da Silva.

O pretendente: RAFAEL DUARTE BORGES, estado civil solteiro, profi ssão colocador 
de vidros, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/06/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Aparecido Borges e de Maria de Fatima Duarte 
Borges. A pretendente: THAIS OHANA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/12/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Reginaldo Pereira do Nascimento e de Noemia 
Bernardo da Silva do Nascimento.

O pretendente: RICHARD ALBUQUERQUE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/01/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Reinaldo Rafael de Souza e de Rosimary Albuquerque de 
Souza. A pretendente: SASHA INGRID NOGUEIRA COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/01/1998), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Nogueira da Costa e de Creuza Lopes da Costa.

O pretendente: EVANDRO GONÇALVES SENARIO, estado civil solteiro, profissão 
pizzaiolo, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/07/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, filho de Manoel Missias Gonçalves Senario e de 
Valdete Borges Senario. A pretendente: SARA DIAS PAIXAO, estado civil solteira, 
profissão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/03/1994), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, filha de Cenildo Ferreira Paixao e de Francisca 
Dias de Lima Paixao.

O pretendente: JOAQUIM ELOPE ARCOLINO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de departamento legal, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/02/1993), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Elope Arcolino e de Maria de 
Fátima Raimundo de Souza Arcolino. A pretendente: TAINÁ MARIA DA SILVA MENEZES, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/10/1995), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Batista de Menezes 
e de Maria Aparecida Vieira da Silva de Menezes.

O pretendente: JOSEILDO JOÃO DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, 
nascido em Chã Grande, PE, no dia (02/11/1977), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Jose da Conceição. A pretendente: HOSANA PORCIANO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão , nascida em Água Preta, PE, no dia (30/09/1980), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cecilio Porciano da Silva 
e de Creusa Maria da Silva.

O pretendente: CHARLES SOUZA DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
enfestador, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/07/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Carneiro do Nascimento e de Celia Maria de 
Souza do Nascimento. A pretendente: ERICA VITORIA FERNANDES MATEUS, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/01/1999), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Espedito Mateus e de Damiana Jailma 
Fernandes Mateus.

O pretendente: LEVÍ DE JESUS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de maquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/04/1990), residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Didimo da Conceição Pereira e de Maria 
Aldeneide de Jesus Pereira. A pretendente: TAINA GOMES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão pensionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/03/1998), resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josimar Gomes da Silva e 
de Claudia Ferreira Gomes.

O pretendente: HÉRITON CARNEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/10/1995), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Otavio Moreira da Silva Filho e de Rosangela Carneiro da Silva. A 
pretendente: KARINA CONCEIÇÃO DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão analista 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1993), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Avelino de Sousa e de Vitalina Antonia da 
Conceição de Sousa.

O pretendente: LUIS FERNANDO ISAIAS ALVES, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/07/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valentim Roque Alves e de Rose Mary Isaias Alves. A pretenden-
te: GLEICIANI BATISTA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Esperança, PB, no dia (02/04/1992), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João José da Silva e de Ana Lúcia Batista da Silva.

O pretendente: CLAUDELITO OLIVEIRA ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Espinosa, MG, no dia (10/08/1977), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rosendo Araujo e de Maria Antonia de Oliveira. A pre-
tendente: MARIA AILTA GALDINO PESSOA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida em Santo Antonio, RN, no dia (05/07/1972), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Romualda Galdino Pessoa.

O pretendente: JOSÉ PEDRO DOS SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão aposentado, 
nascido em São Miguel dos Campos, AL, no dia (07/06/1954), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dionisio Pedro dos Santos e de Maria Luzia da 
Conceição. A pretendente: MARIA CICERA FRANCISCO DOS SANTOS, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Maceió, AL, no dia (20/02/1970), residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Francisco dos Santos e de Angelita 
Maria dos Santos.

O pretendente: JAILTON ALVES NASCIMENTO, estado civil viúvo, profi ssão tecnico 
de panifi cação, nascido em Ibirataia, BA, no dia (02/06/1960), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Andrade Nascimento e de Maria Alves 
Nascimento. A pretendente: DIONETE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil divorciada, 
profi ssão pedagoga, nascida em Glória de Dourados, MS, no dia (12/05/1967), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Ferreira dos Santos e de Tereza 
Nunes dos Santos.

O pretendente: SELMO CARDETE DE JESUS MENEZES BORGES, estado civil 
solteiro, profi ssão feirante, nascido em Guarulhos, SP, no dia (11/07/1973), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natalino Borges e de Maria Isabel 
Alonso Borges. A pretendente: JUSSARA DOS SANTOS JOAQUIM, estado civil sol-
teira, profi ssão cozinheira, nascida em Salvador, BA, no dia (16/11/1979), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mário Carvalho Joaquim e de Célia 
Maria dos Santos Joaquim.

O pretendente: DANILO BISPO DE ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão eletricista 
montador, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/03/1996), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jair Anezio de Andrade e de Maria Lucia da Silva Bispo 
de Andrade. A pretendente: JULIANA BERNARDES FERREIRA DE LIMA, estado civil 
divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/10/1994), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Johson Ferreira de Lima e de 
Marcia Bernardes de Lima.

O pretendente: JEFFISON DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
barbeiro, nascido em Ibateguara, AL, no dia (23/06/1991), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvanio Pereira da Silva e de Rosimilda Gomes dos 
Santos Pereira. A pretendente: FRANCILENE DE SOUSA MOREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão vendedora, nascida em Pedro II, PI, no dia (07/10/1992), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Oliveira Moreira e de Damiana Ferreira 
de Sousa Moreira.

O pretendente: IVAN ALEX DOMINGUES, estado civil divorciado, profissão moto-
rista, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/03/1979), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, filho de Milton Domingues e de Maria Jose Domingues. A 
pretendente: ANA PAULA TOMAZ DOS SANTOS, estado civil solteira, profissão 
artesã, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1976), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, filha de Jeová Tomaz dos Santos e de Maria de Assis 
Tomaz dos Santos.

O pretendente: LEANDRO SILVA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido 
em Suzano, SP, no dia (08/04/1993), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Manoel Rodrigues de Souza e de Ednália Rosa da Silva de Souza. A pretendente: 
JANAINA THAIZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de cobrança, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Severino Antonio da Silva e de Maria da Penha Silva.

O pretendente: THIAGO DA CUNHA CORREA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (06/08/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Oswaldo Aparecido Correa e de Rute da Cunha. A pretendente: 
JÉSSICA SILVA BIROLLI, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (29/04/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Arnaldo Birolli e de Marcia Silva.

O pretendente: WESLEY GOMES BARBOZA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
suporte, nascido em Penápolis, SP, no dia (29/04/1984), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wilson Alves Barboza e de Eunice Gomes Barboza. A 
pretendente: CÁSSIA APARECIDA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/05/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cassio Neves do Nascimento e de Roseli Aparecida 
Ferreira do Nascimento.

O pretendente: JONATAS DE SOUZA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1991), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Marcionil Goulart da Silva e de Maria das Dores de Souza da Silva. A 
pretendente: JÉSSICA RODRIGUES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de produção, nascida em Guarulhos, SP, no dia (10/04/1997), residente e domiciliada em 
Itaquaquecetuba, SP, fi lha de Marcos Antonio de Souza e de Elza Rodrigues de Souza.

O pretendente: RODRIGO LINO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção C, nascido em Jaguarari, BA, no dia (06/09/1992), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilvan Lino da Silva e de Irenice Maria da Silva. A 
pretendente: ADRIANA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/06/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Elenilda Vieira dos Santos.

O pretendente: MAXWELL WILLIANS PACHECO VELOSO, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (16/08/1989), 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos Oliveira Veloso 
e de Rosenil Candido Pacheco Veloso. A pretendente: JHEISY NATALI LIMA DO NAS-
CIMENTO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (29/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edmilson 
Alves Nascimento e de Aparecida Lima da Silva.

O pretendente: NOILDO SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de transporte, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1993), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo dos Santos Silva e de Maria Cleidineide de Souza. A 
pretendente: ANA BEATRIZ SILVA, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida 
em Suzano, SP, no dia (03/08/1996), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Valdemar Luiz da Silva Neto e de Edna dos Santos Silva.

O pretendente: DIEGO CABRAL DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/09/1990), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jurandir de Jesus e de Maria das Dores Cabral. A pretendente: VIVIANE 
LEMOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (02/04/1990), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Laécio Lemos dos Santos e de Maria Cleonice dos Santos.

O pretendente: THIAGO BRITO SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Santo André, SP, no dia (13/01/1990), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arci Ottoni Sousa e de Ilda de Brito Ottoni Sousa. A pretendente: 
RENATA SILVA MOURA, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (17/09/1979), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Reinaldo Silva Moura e de Dirce Reginato.

O pretendente: RAFAEL KLACZOK DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1995), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ivan Antonio Klaczok da Silveira e de Vilma Silva 
Rafael. A pretendente: LORENA VIEIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/08/1985), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João José da Silva e de Deise Vieira da Silva.

O pretendente: MARCELO MARTINS SILVA RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1972), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Basilio Mariano Rodrigues de Azarias e de Maria de Lour-
des Silva Rodrigues. A pretendente: EDI CLEIA LOPES DE SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Suzano, SP, no dia (27/06/1977), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Joaquim de Sousa e de Valdelita Maria Lopes.

O pretendente: TIAGO ELIAS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (20/10/1984), residente e domiciliado neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Antonio de Jesus e de Fatima Silva Elias de Jesus. A pretendente: 
ALINE GOMES FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão compradora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (18/10/1986), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Maurilio Dinis Ferreira e de Auriluce Gomes Ferreira.

O pretendente: RENAN DE LIRA RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão motoboy, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (16/01/1982), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues e de Maria Jose de Lira. A pretendente: NATÁLIA 
CRISTINA HERRERA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Waldemar Herrera Junior e de Eunice Xisto Herrera.

O pretendente: LEONARDO SOUZA DA SILVA LUIZ, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de serviços gerais, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1994), residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gildasio da Silva Luiz e de Eliane 
Souza Santos. A pretendente: NATHALIA COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/12/1996), 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amaro Maximino de Oliveira 
Filho e de Maria José Costa.

O pretendente: PABLO SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/05/1998), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Augusto de Souza Santos e de Luciene Francisca da Silva. 
A pretendente: JÉSSICA HOLANDA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/04/1993), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gislene Holanda Batista.

O pretendente: RUBENS JOSÉ GOMES, estado civil solteiro, profi ssão pintor residen-
cial, nascido em Francisco Alves, PR, no dia (25/04/1970), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Januário José Gomes e de Esmeralda Gonçalves Gomes. 
A pretendente: KATIA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em 
Mauá, SP, no dia (10/01/1971), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de João Bezerra de Lima e de Magnolia Sena de Lima.

O pretendente: ANTONIO ALBIS ALVES DE ARAUJO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Barbalha, CE, no dia (03/03/1980), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Espedito Alves de Araujo e de Francisca Alcina de Araujo. 
A pretendente: MÔNICA DE OLIVEIRA JESUS, estado civil solteira, profi ssão gerente de 
loja, nascida em Guarulhos, SP, no dia (11/03/1980), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Dernival Teixeira de Jesus e de Maria das Neves de Oliveira Jesus.

O pretendente: ARTHUR HALABI VIANA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vende-
dor, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Henrique Viana Santos e de Hadig Halabi. A pretendente: 
ERICA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (24/06/1993), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Dario do Nascimento e de Maria Madalena Fidelis dos Santos Nascimento.

O pretendente: FABIO MARQUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1983), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Edison Marques da Silva e de Joana de Souza da Silva. A pretendente: 
CÁSSIA HELENA GUILHAMATE, estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/06/1984), residente e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Paulo Roberto Guilhamate e de Rita de Cássia Guilhamate.

O pretendente: IAGO BEZERRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão atendente de 
telemarketing, nascido em Osasco, SP, no dia (09/09/1995), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Roberto Bezerra da Silva e de Maria do Carmo 
da Silva. A pretendente: GLAUCIA BATISTA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1997), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilson Ribeiro e de Irandira Batista de Brito Amorim.

O pretendente: EDILSON PEDRO DE ALCANTARA, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/10/1968), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Emilson Pedro de Alcantara e de Aparecida da Conceição 
Alcantara. A pretendente: LIDIANE DE LIMA SALGUEIRO, estado civil divorciada, pro-
fi ssão auxiliar de laboratorio, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/11/1979), residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Batista Salgueiro Padial e de 
Maria Alice de Lima Padial.

O pretendente: DANIEL AMARO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1988), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Amaro Manoel de Souza e de Regina Gomes da Silva Souza. A preten-
dente: BIANCA ARAUJO DE ALCANTARA, estado civil solteira, profi ssão manipuladora 
de medicamentos, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/03/1991), residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson Pedro de Alcantara e de Regina de Araujo.

O pretendente: BRUNO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão encanador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1992), residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edson dos Santos e de Maria Margareth de Jesus dos Santos. 
A pretendente: MARIA BEATRIZ APARECIDA DA SILVA CAVALCANTE, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/2000), residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo, SP, fi lha de Adalio Gonçalves Cavalcante e de 
Regiane Maria da Silva.

O pretendente: EVERALDO DOS SANTOS FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
cabeleireiro, nascido em Jacobina, BA, no dia (30/08/1975), residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lho de Milton Alves Ferreira e de Maria Madalena dos Santos. 
A pretendente: CÍNTIA SALETE GOMES, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (18/08/1987), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de João Bosco Gomes e de Selma Salete da Silva.

O pretendente: ANDERSON MACHADO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido em Porteirinha, MG, no dia (14/11/1989), residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Martins dos Santos e de Norma Maria Machado Santos. A preten-
dente: LETICIA DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Suzano, SP, no dia (23/01/2001), residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Maria Marques de Oliveira da Silva.

O pretendente: EDUARDO SIMPLICIO DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, pro-
fi ssão vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1993), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de Eduardo Simplicio dos Santos e de Marcia Silva dos 
Santos. A pretendente: CAROLINE MONTEIRO DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/09/1991), residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Reinaldo Souza de Jesus e de Aldeci Costa Monteiro de Jesus.

O pretendente: LEONARDO LEANDRO DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1989), residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco de Barros e de Meire Leandro de 
Barros. A pretendente: CAMILA ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em Guarulhos, SP, no dia (28/10/1989), residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo, SP, fi lha de Celso Alves dos Santos e de Sirlene Carrinho dos Santos.

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
Elisângela Pereira Soares (Ofi cial Interina)

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

Empresas & Negócios

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0020628-06.2011.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito
da 5ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr. Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei,
etc. Faz Saber ao Carlos Alberto Oliveira dos Reis, Brasileiro, RG 11457270, CPF 076.057.978-42,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Comum, movida por Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$ 38.661,92, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 01 de agosto de 2018.                                                                  (18 e 19)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008484-53.2016.8.26. 0704. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) MARY VIEIRA KNORR, Brasileiro, Divorciada, Comerciante, RG
271470811, CPF 153.091.578-32, com endereço à Rua Parintins, 71, Barra Funda, CEP 01155-020,
São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 14.505,07. Referente às taxas de
conservação e Melhoramentos do lote 01 da Quadra LQ do loteamento Ninho Verde - Gleba II
(atualmente denominado Ninho Verde II Eco Residence). Estando a ré em lugar ignorado, foi deferido
a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena
de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será
nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de agosto de 2018.                            (18 e 19)

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0085368-66.2003.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER aos eventuais herdeiros, incertos e desconhecidos, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, 
que por este Juízo tramita uma ação de Inventário, ajuizada por Nelly Barra e Francisco Antonio 
Barra, para partilha dos bens deixados por AMALIA CHRISTINA WALDVOGEL, falecida em 17/06/2003, 
a qual foi nomeada inventariante a requerente Nelly Barra. Encontrando-se os eventuais herdeiros em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital e após concluídas as citações, sobre as primeiras 
declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do 
inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, 
do Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá 
em seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que será nomeado 
curador especial (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de agosto de 2018. 

2ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006043-02.2016. 
8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROGERIO CARRIJO 
DA CUNHA ME (LUZ DO SOL EXPRESS), CNPJ. 15.200.161/0001- 04 que lhe foi proposta uma 
ação de Execução por parte de MERHEJE TREVISAN E ADVOGADOS ASSOCIADOS, para o 
recebimento de R$10.912,12 (Set/2016) referente ao Contrato de Honorários Advocatícios, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por 
EDITAL, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o 
crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e 
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais 
atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e 
avaliação, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do 
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de agosto de 2018. 

29ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo Digital nº: 1096776-46.2017. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 29ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RODOLFO MENI, CPF 
095.250.328-09, que Instituição Paulista Adventista de Educação e Assistência Social - Região 
Administrativa Paulistana, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 
11.301,93 (ago/2017), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as 
partes relativo a mensalidades não pagas nos meses de Julho a Dezembro de 2016. Estando o réu 
em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento das custas e honorários 
advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, ficando 
advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1094725-33.2015. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Central da Capital, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Rodrigo Cesar Fernandes Marinho, na forma da lei, etc. FAZ SABER as executadas LUCIANA DE 
PAULA PIERINO CPF 261.594.368-56 e CLEUZA DE FATIMA DO PRADO CPF 109.779.588-84, que foi 
deferida a desconsideração de personalidade jurídica de Grão Restaurante e Buffet LTDA ME, para a 
inclusão no polo passivo da ação de Execução, proposta por LATICÍNIOS CAMANDUCAIA LTDA, 
para o recebimento de R$10.252,06 (atualizado até Ago/2016), oriundos dos cheques nºs. 001109, 
001108, 001081, 001087, 001069 e 001124 sacados contra o Banco Bradesco S/A e devolvidos sem 
pagamento. Estando as executadas em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 
03 dias, paguem o débito atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer 
que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertidas que será nomeado 
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 12 de março de 2018. 
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Página 12 São Paulo, quarta-feira, 19 de setembro de 2018

O pretendente: ANDRÉ ANTUNES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão radialista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/05/1978), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Jose Judas da Silva e de Carmina Antunes da Silva. A pretendente:PRISCILA 
MANSO DA COSTA, estado civil solteira, profi ssão aux.administrativo, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (10/06/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Valdimeres Manso da Costa.

O pretendente:HUDSON MATHEUS SILVA GONÇALVES, estado civil divorciado, 
profi ssão montador de movéis, nascido em Bahia, BA, no dia (10/07/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Irineu Gonçalves Pereira e de Marijane Silva 
Gonçalves. A pretendente:MICHELE ROCHA RIBEIRO, estado civil divorciada, 
profi ssão agente de aeroporto, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/03/1982), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gerson Rocha Ribeiro e de Aurea 
do Nascimento Rosa.

O pretendente:PAULO CÉSAR MATHIAS, estado civil solteiro, profi ssão musico, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (21/10/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Dorival Mathias e de Maria Aparecida Mathias. A pretendente:GILVONILDA 
SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/06/1990), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
João de Jesus Silva e de Gidalva Santos Silva. 

O pretendente: VICTOR BATISTA ALEXANDRE, estado civil solteiro, profi ssão 
frentista, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1997), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Cicero Alexandre da Silva e de Ana Paula Batista. A 
pretendente:TAINÁ SANTANA DO CARMO, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Tucano, BA, no dia (28/10/1996), residente e domiciliada em São Paulo, SP, 
fi lha de Juscinaldo Martins do Carmo e de Marinalva Sousa Santana. 

O pretendente: TEÓFILO DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Monte Santo, BA, no dia (13/10/1974), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Tereza Maria de Jesus. A pretendente:KENDELY APARECIDA 
BARROS BITTENCOURT, estado civil solteira, profi ssão autonoma, nascida em 
Guarulhos, SP, no dia (06/04/1983), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Adelardo Aguilar Bittencourt e de Tânia Aparecida Barros Bittencourt.

O pretendente:LUIZ FERNANDO TEODORA MARTINS, estado civil solteiro, 
profi ssão bancário, nascido em São Paulo, SP, no dia (24/10/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Valdei Martins e de Iracy Teodora Martins. A 
pretendente: CAMILA CAVALCANTE CARDOSO, estado civil solteira, profi ssão aux. 
de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1990), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Clovis Cardoso e de Cleonice Cavalcante Cardoso. 

O pretendente: DANIEL SOARES GUILHEN, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
folguista, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1998), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Fabricio Guilhen Dos Santos e de Ana Flavia Soares. A 
pretendente:GRACIANE CRISTINA DA CONCEIÇÃO SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão atendente de loja, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/03/1997), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jicelio Melo Santos e de Elizabete Cristina da 
Conceição.

O pretendente:GABRIEL MONTEIRO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/05/1997), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Jose Bispo do Nascimento e de Eliane Monteiro 
da Silva. A pretendente:POLIANA VIANA PIRES, estado civil solteira, profi ssão op. de 
telemarketing, nascida em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (10/02/1997), residente 
e domiciliada em Guarulhos, SP, fi lha de Marcolino Alves Pires e de Marli Viana Pires.

O pretendente:ROBERTO COUTINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
bombeiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (31/01/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Messias dos Santos e de Delaide Coutinho dos 
Santos. A pretendente:ANDRESSA DE SOUZA VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Messias de Souza Vieira e de Maria Aparecida da Silva 
Vieira.

O pretendente:HIPOLITO JEAN SOUZA ALECRIM, estado civil solteiro, profi ssão 
orientador socio educativo, nascido em Presidente Dutra, BA, no dia (10/09/1988), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Vilson Alecrim da Rocha e de Gilvanete 
Souza Alecrim. A pretendente:MAÍRES SANTANA GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão agente operacional, nascida em Ipecaetá, BA, no dia (14/12/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Estevão de Oliveira Gonçalves e de Helenice 
Santana Gonçalves.

O pretendente:RODRIGO MORGADO EGIDIO, estado civil solteiro, profi ssão 
aj.geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/01/1998), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Cleber Cleto Egidio Junior e de Fabiana Nunes Morgado. A 
pretendente:SABRINA DA SILVA LAPA, estado civil solteira, profi ssão aj.geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/09/1997), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Mauricio Batista Lapa e de Matia Gorete da Silva.

O pretendente:RODNEI MANOEL FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/09/1981), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Manoel Jose Francisco e de Dolôres Rodrigues Francisco. 
A pretendente:ARIANE MACIEL BARBOZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (29/07/1992), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Miguel Barboza e de Ester Ferreira Maciel Barboza.

O pretendente:RICARDO FIORI DE MATOS, estado civil divorciado, profi ssão agente 
socio educativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (01/06/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Matos Filho e de Marizabel Fiori de Matos. A 
pretendente:MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Vicência, PE, no dia (10/03/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de João Francisco de Andrade Filho e de Josefa Lopes da Silva Andrade.

O pretendente:WILLIAM APARECIDO DUARTE DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão assitente de gestão, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/10/1963), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carmelino Salviano da Silva e de Zilá Duarte da Silva. 
A pretendente:FELIPE DE OLIVEIRA NOVAIS, estado civil solteira, profi ssão ajudante de 
cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/10/1993), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Roberto dos Santos Novais e de Ivete de Oliveira Esperança.

O pretendente:BRUNO CAVALCANTI DE MOURA, estado civil solteiro, profi ssão 
programador, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/03/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Edvaldo Teixeira de Moura e de Maria Venith de Moura 
Cavalcanti. A pretendente:BÁRBARA ROSA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em Poções, BA, no dia (10/03/1986), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto de Jesus e de Nadilva Rosa de Jesus.

O pretendente:HAMILTON RODRIGUES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Biritinga, BA, no dia (11/09/1977), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Fábio Cardoso dos Santos e de Maria das Mercês Rodrigues dos 
Santos. A pretendente:MARIA DO ROZARIO ALVES SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão domestica, nascida em jequié, BA, no dia (06/10/1974), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Laurindo Alves dos Santos e de Eufl orzina Honorio dos Santos.

O pretendente:ALAN APARECIDO BRIGIDA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/12/1978), residente e domiciliado em São Paulo, SP, 
fi lho de Antônio José Brigida e de Juvita Furquim Brigida. A pretendente:MAÍNE BRAGA 
DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(19/01/1988), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Norma Lucia Braga de Sousa.

O pretendente:CHIDI OGUM EZENWA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Enugu - Nigeria, no dia (11/07/1977), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Anthony Ezenwa e de Patricia Ezenwa. A pretendente:ALESSANDRA DE 
PAULA BUENO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (21/12/1984), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Anesio Batista 
Bueno e de Sarlete Aparecida de Faria Bueno.

O pretendente:ROBERTO LUIZ DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em Guarulhos, SP, no dia (06/05/1972), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Pedro Luiz de Jesus e de Antonia Ferreira de Jesus. A pretendente:MARIA 
ADRIANA DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em Arapiraca, AL, no 
dia (03/09/1981), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Heleno José da 
Silva e de Maria Bernadete da Silva.

O pretendente:ANSELMO STAMPINI, estado civil divorciado, profissão agente 
penitenciario, nascido em São Paulo, SP, no dia (15/10/1956), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, filho de Jose Stampini Neto e de Luci Pires 
Stampini. A pretendente:CLEUZA LUIZÃO NONATO, estado civil divorciada, 
profissão cabeleireira, nascida em São Paulo, SP, no dia (03/10/1961), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, filha de Raimundo Nonato Filho e de Angelina 
Luizão Nonato.

O pretendente:FERNANDO SOUZA PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
policial militar, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/05/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Augusto Pereira e de Inaura de Souza Pereira. A 
pretendente:ADRIANA NEGRI DO NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão 
ag. funeraria, nascida em Guarulhos, SP, no dia (06/06/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Juvenil Marques do Nascimento e de Helena Aparecida Negri 
do Nascimento.

O pretendente:DANILO SOBREIRA LEMOS DA COSTA, estado civil solteiro, 
profi ssão militar, nascido em Salvador, BA, no dia (13/10/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Tony Sobreira Gomes da Costa e de Marília Lemos Vilas 
Boas da Costa. A pretendente:VANESSA MESSIAS, estado civil solteira, profi ssão 
despachante imobiliario, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/02/1980), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Carlos Roberto Messias e de Gerenilda Virginio 
Vila Nova Messias.

O pretendente:DOUGLAS BEZERRA REIS, estado civil solteiro, profi ssão aj.geral, 
nascido em Jau, SP, no dia (10/06/1998), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho 
de Cleudimar Bezerra Reis. A pretendente:THAIS FERREIRA GOMES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (30/08/2002), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Cristiano Gomes da Silva e de 
Rosangela da Silva Ferreira. 

O pretendente:NIVALDO SANTOS, estado civil viúvo, profi ssão vidraceiro, nascido em 
Pirapozinho, SP, no dia (20/04/1955), residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de 
Jose Santos e de Jesuina Martins Santos. A pretendente:MARISETE SOUZA XAVIER, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Conceição da Barra, ES, no dia 
(16/11/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Dercilio Francisco 
Xavier e de Adelicia de Souza Xavier.

O pretendente:KLEITON DA SILVA GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
vistoriador, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/02/1990), residente e domiciliado em 
Guarulhos, SP, fi lho de Eduardo Batista Gonçalves e de Francisca Adelina da Silva 
Santos. A pretendente:MARIA APARECIDA DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão cuidadora, nascida em Araripina, PE, no dia (10/04/1971), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Severino Marcelino de Souza e de Maria 
Veronica da Conceição de Souza.

O pretendente:COSME SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profissão pedreiro, 
nascido em Itapebi, BA, no dia (12/05/1970), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, filho de Erotildes Sabino dos Santos e de Gerolina Ribeiro da Silva. 
A pretendente:SUELI DE ARAUJO FEITOSA, estado civil solteira, profissão do 
lar, nascida em Fatima do Sul, MS, no dia (21/03/1979), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, filha de Antonio Tertuliano Feitosa e de Raimunda de Araujo 
Feitosa.

O pretendente:CIRILO MANUEL FAUSTINO, estado civil viúvo, profissão 
aposentado, nascido em Quipapa, PE, no dia (07/10/1940), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, filho de Manuel Antonio Faustino e de Maria Jose dos Santos. 
A pretendente:MARGARIDA FREIRES DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profissão do lar, nascida em Quipapa, PE, no dia (14/11/1961), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, filha de Antonio Francisco da Silva e de Filomena 
Freire da Silva.

O pretendente:CAIO RAFAEL GOMES, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (28/04/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel João Porto Gomes e de Maria Eunice dos Santos. A 
pretendente:PRISCILA FRANK, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Curitiba, PR, no dia (27/08/1985), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ari 
Frank e de Elisabeth Frieda Baartsch Frank.

O pretendente:WELLINGTON BRAGA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de enfermagem, nascido em Itaquaquecetuba, SP, no dia (16/05/1989), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Enoque Braga de Jesus e de Maria 
Elizabete Farina de Jesus. A pretendente:MARIA HELENA ALVES SOARES, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Arapiraca, AL, no dia (02/06/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Gildo Soares Boia e de Neuza Alves 
do Nascimento.

O pretendente:GILVAN SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em Santana, BA, no dia (06/10/1975), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Manoel José Moreira dos Santos e de Hilda Souza dos Santos. 
A pretendente:SILVANA APARECIDA MALTA, estado civil divorciada, profi ssão 
assitente administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/08/1972), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Vieira Malta e de Domingas da Silva 
Malta.

O pretendente:WILDER SILVA DE LEMOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/11/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Joaquim de Lemos e de Aldecina Maria da Conceição 
Silva. A pretendente:ANDREIA DE SOUSA RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Domingos do Maranhão, MA, no dia (06/07/1988), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Ismar Ribeiro e de Antonia 
Maria de Sousa Ribeiro.

O pretendente:JAILTON RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/11/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Joanisio Rodrigues de Oliveira e de Neusa Ribeiro de Oliveira. 
A pretendente:CRISLAINE MARIA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão aux.
cozinha, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/05/1970), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Josefa Maria de Jesus.

O pretendente:WALACE BRUNO FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão controlador de acesso, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/02/1995), 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Aneril Jose Souza Santos e de Leila 
Ferreira da Silva. A pretendente:DAIARA ROCHA MAGALHÃES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (12/01/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Francisco Ribamar Magalhães e de Francisca Iranilda Rocha 
Magalhães.

O pretendente:JOEL NASCIMENTO DOURADO, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/11/1985), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Solange Nascimento Dourado. A pretendente:CRISTIANE DOS 
SANTOS FERNANDES, estado civil divorciada, profi ssão ajudante geral, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (20/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Jose Josue Fernandes e de Maria dos Amostra Alves Santos.

O pretendente:ROBSON MELO DA CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão agente 
de saneamento hambiental, nascido em Arujá, SP, no dia (20/03/1988), residente e 
domiciliado em Itaquaquecetuba, SP, fi lho de Antonio Rodrigues da Cruz e de Silvia 
Possidonio de Melo. A pretendente:MERCIA KELLY PEREIRA CORREIA, estado civil 
solteira, profi ssão prendas domésticas, nascida em Guarulhos, SP, no dia (24/09/1998), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Domingos Do Couto Correia e de 
Edlene Amaro Couto Correia.

O pretendente:MAYCON JEFFERSON PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
taxista, nascido em Limeira, SP, no dia (30/05/1983), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ana Angelica Pereira. A pretendente:SANDRA DA SILVA 
MONTEIRO, estado civil divorciada, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (24/12/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Antonio Alves Monteiro e de Leticia Conceição da Silva.

O pretendente:DOUGLAS DE OLIVEIRA VERAS, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnico tv a cabo, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/04/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Marcelo de Siqueira Veras e de Iolanda Mariana de 
Oliveira Veras. A pretendente:FABIANA ELOIZE FERREIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auditora de vendas, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1989), residente 
e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Luiz Ferreira e de Maria Conceição Arruda 
Ferreira.

O pretendente:PETERSON MASCARENHAS DO NASCIMENTO, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/04/1993), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto Luis Silva do Nascimento e de 
Clizeide Mascarenhas do Nascimento. A pretendente:CAROLINE SOUZA VICENTE, 
estado civil solteira, profi ssão analista junior, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/07/1994), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Ezael Vicente e de 
Simone Souza Vicente.

O pretendente:JAMIL CARLOS DA PAZ, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
jurídico, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1984), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de José Carlos da Paz e de Maria Mauricio da Paz. A pretendente: 
PALLOMA URQUIZA SILVA DE MORAES, estado civil solteira, profi ssão bancária, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/09/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Dorival Benedito de Moraes e de Raimilda Silva Moraes.

O pretendente:JORGE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de frota, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/07/1959), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Leonita Ferreira dos Santos. A pretendente:MARIA 
FRANCISCA DE SOUSA, estado civil divorciada, profi ssão prendas domésticas, 
nascida em Remanso, BA, no dia (16/06/1962), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Bartolameu Lopes de Sousa e de Maria Rosa Alves.

O pretendente:ACACIO FERNANDO LIBERATO MUNIZ, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/11/1983), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Francisco Muniz de Oliveira e de Rosimar da 
Conceição Liberato. A pretendente:CAROLINA MORAIS DO NASCIMENTO, estado 
civil solteira, profi ssão tec.segurança do trabalho, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(07/08/1980), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Morais do 
Nascimento e de Rita Maria do Nascimento.

O pretendente:FRANCISCO ANTONIO SOUSA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão balconista, nascido em Piracuruca, PI, no dia (05/11/1992), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gomes da Silva e de Maria dos Santos 
Sousa. A pretendente:ROSINEIDE DE SOUSA RAFAEL, estado civil solteira, profi ssão 
domestica, nascida em Paulistana, PI, no dia (12/08/1987), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel João Rafael e de Divanilda de Sousa Rafael.

O pretendente:FABIO ALVES DE CARVALHO SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão 
guarda civil metropolitano, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/10/1979), residente 
e domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Julio Carlos Luz Sousa e de Licina Alves de 
Carvalho Sousa. A pretendente:JOCILENE FERNANDES SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão aux.administrativo, nascida em Guarulhos, SP, no dia (02/03/1980), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Jose Bernardo da Silva e de Lourdes Fernandes.

O pretendente:HENRIQUE DA PAIXÃO OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de marketing, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/03/1992), residente e 
domiciliado em Mogi das Cruzes, SP, fi lho de Leucio Profeta Oliveira e de Marisdete 
Moreira da Paixão. A pretendente:THAMIRES MARIA SOARES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/07/1998), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Viviane Maria Soares.

O pretendente:MARCOS ANTONIO DAS NEVES, estado civil divorciado, profi ssão 
contabilista, nascido em Maceió, AL, no dia (29/07/1979), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Antonio Neves e de Rosa Maria da Silva Neves. A 
pretendente:ROSÂNGELA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Pojuca, BA, no dia (30/10/1986), residente e domiciliada em São 
Paulo, SP, fi lha de Roselene dos Santos.

O pretendente:ALLAN DE PAULA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão Tradutor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (27/10/1989), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de Aparecido Donizeti Gomes e de Valdenora Alves de Lima Gomes. 
A pretendente:DULCE SILVA RIBEIRO COSTA, estado civil solteira, profi ssão 
Fotografa, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/10/1993), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jurandir Ribeiro da Costa e de Rosa da Silva Costa.

O pretendente:DIOGO HENRIQUE SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
editor de fotos, nascido em Recife, PE, no dia (17/09/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de João Joaquim da Silva e de Maria José dos Santos. A 
pretendente:CAMILA SILVA EVANGELISTA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão aux. administrativo, nascida em Santo André, SP, no dia (05/08/1995), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de José Raimundo Evangelista dos 
Santos e de Terezinha de Lourdes Silva.

O pretendente:CLAUDIONOR CORREIA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
autonomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/09/1963), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Jose Correia de Lima e de Maria dos Santos Lima. A 
pretendente:VERA LUCIA GRAVE, estado civil divorciada, profi ssão assistente tecnica 
de saude, nascida em São Paulo, SP, no dia (13/06/1962), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Grave e de Benedicta da Cruz Grave.

O pretendente:LINDOMAR LOPES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão porteiro, 
nascido em Goianinha, RN, no dia (02/11/1982), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Luiz Patrício da Silva e de Maria Verônica Lopes da Silva. A pretendente: 
VALQUIRIA CRISPIM DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (30/01/1974), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de João Crispim de Almeida e de Cecilia Rosa Crispim de Almeida.

O pretendente:LUAN MATOS DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
autonomo, nascido em Gongogi, BA, no dia (04/04/1993), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Lourisvaldo Florindo dos Santos e de Maria Sonia Silva de Matos. 
A pretendente:TAMIRES SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão manicure, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/11/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Valdomiro Messias dos Santos e de Adegmar Lima Souza.

O pretendente:DANILO PINHEIRO DE SIQUEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/09/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Sidnei Leite de Siqueira e de Maria Pinheiro de Siqueira. 
A pretendente:PAOLA FERNANDES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (16/10/1996), residente e domiciliada em 
São Paulo, SP, fi lha de Luiz Carlos da Silva e de Sonia Fernandes Afonso.

O pretendente:LUIZ ROBERTO EVANGELISTA DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão açougueiro, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/12/1993), residente e 
domiciliado em São Paulo, SP, fi lho de Luiz Evangelista da Silva e de Marcia Laurinda 
Evangelista da Silva. A pretendente:DAIANE DE OLIVEIRA LIMA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/10/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, SP, fi lha de Jorge Freire de Lima e de Vera Lucia Messias de Oliveira 
Lima.

O pretendente:ANTONIO MARCOS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente de loja, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/02/1988), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Eloiza Marcelino dos Santos. A pretendente:TATIANY DE 
OLIVEIRA ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão consultora de negocios, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/11/1992), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha 
de Rogerio Aparecido Almeida e de Sandra de Oliveira.

O pretendente:WESLLEY LIMA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (22/05/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, SP, fi lho de João Ramos Ferreira e de Valcineide Antonia de Lima Nogueira. 
A pretendente:GABRIELA VIEIRA MARCANTI, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/11/1996), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Alexandre Vieira Marcanti e de Cristina dos Santos Vieira.

O pretendente:LEANDRO FRANCHI RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão rep.
comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/04/1986), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Ramiro Franchi Rodrigues e de Rosana da Silva Pinto Rodrigues. 
A pretendente:PAULA CRIADO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (27/06/1988), residente e domiciliada em São Paulo, 
SP, fi lha de Reginaldo Tavares de Oliveira e de Zenaide Azevedo Criado de Oliveira.

O pretendente:HELIO TURATO, estado civil solteiro, profi ssão agente de saude, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/03/1966), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Antonio Turato e de Ana Lopes do Prado Turato. A pretendente: SANDRA 
BATISTA CERQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão aux.limpeza, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (10/05/1965), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Arlindo Bispo Cerqueira e de Zelinda Batista Cerqueira.

O pretendente:DAVI APARECIDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autonomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (12/02/1982), residente e domiciliado em São Paulo, 
SP, fi lho de Vera Helena da Silva. A pretendente:JESSICA MARQUES MARTINI, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (25/05/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Bruno Martini Filho e de Maria Lenice 
da Silva Marques Martini.

O pretendente:CICERO DO NASCIMENTO LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido em Serra Talhada, PE, no dia (19/04/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, SP, fi lho de Raimundo Mariano de Lima e de Rosa Maria do Nascimento 
Lima. A pretendente:MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA, estado civil viúva, 
profi ssão domestica, nascida em Serra Talhada, PE no dia (07/08/1968), residente e 
domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de Luiz Joaquim de Souza e de Severina Celestina 
da Silva.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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