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Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico. CNPJ 56.995.723/0001-22 e NIRE 35.3.300.054.661 - Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Edital de Convocação. Ficam
convocados os senhores acionistas da Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária
que se realizará no dia 28 de agosto de 2.018, às 10 horas, no endereço da sede social, situada na Estrada do Gramado nº 140, no
Jardim Sadie, Município de Embu das Artes, Estado de São Paulo, para apreciação da seguinte pauta: a)a)a)a)a) tomada de contas da admi-
nistração, exame, discussão e votação das demonstrações contábeis relativas aos exercícios de 2.016 e 2.017; b)b)b)b)b) destinação do
resultado dos referidos exercícios; c)c)c)c)c) eleição da Diretoria Executiva e fixação de seus honorários; e d)d)d)d)d) eleição do Conselho Fiscal e
fixação de seus honorários. São Paulo, 14 de agosto de 2.018. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Administração

Tellus III Holding S/A Company - CNPJ/MF nº. 14.119.418/0001-27 - NIRE 35.300.443.993
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/07/18

Aos 16/07/18, às 9 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira 
- Secretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras da Companhia, o relatório da administração e o parecer dos 
auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/03/18, nos termos em que foram previamente entregues 
aos acionistas e publicados no DOESP (página 23) em edição de 06/07/18, e no Empresa & Negócios (página 9) em edição de 
06/07/18. 1.1. Consignar que, nos termos das demonstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia não apurou resultado positivo 
no exercício encerrado em 31/03/18, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos ou 
juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a 
encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/03/19: 
(i) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) André Ferreira de Abreu 
Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05. 2.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura 
dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo 
II a presente, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, 
de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias; ou condenados por crime falimentar, de 
prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal 
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Desse forma, os membros da Diretoria ora reeleitos, são, 
desde logo, investidos nos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de Posse em livro 
próprio. Nada mais. São Paulo, 16/07/18. Jucesp nº 354.119/18-7 em 26/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S/A 
CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 16/07/18
Aos 16/07/18, às 11 hs, na sede, com a totalidade. Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Se-
cretário. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras, o relatório da administração e o parecer dos auditores independentes re-
lativos ao exercício social encerrado em 31/03/18, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP 
(página 27) em edição de 06/07/18, e no Empresas & Negócios (página 5) em edição de 06/07/18. 1.1. Consignar que, nos termos das de-
monstrações financeiras ora aprovadas, a Companhia não apurou resultado positivo no exercício encerrado em 31/03/18, de forma que as 
ações de emissão da Companhia não farão jus a quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 2. Aprovar a reeleição dos seguintes 
membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na AGO que deliberar sobre as demonstrações financeiras do 
exercício social findo em 31/03/19: (i) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para o cargo de Diretor Presidente. 
(ii) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor sem designação específica. 2.1. Os Diretores ora 
reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reu-
niões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo II a presente, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da 
Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empre-
sárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé públi-
ca ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. Dessa forma, os membros da 
Diretoria ora reeleitos, são, desde logo, investidos nos cargos para os quais foram reeleitos, mediante assinatura dos respectivos Termos de 
Posse em livro próprio. Nada mais. SP, 16/07/18. Jucesp nº 355.404/18-7 em 26/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital De Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000385-60.2017.8. 26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Verônica Bondezan, Brasileiro, Solteira, RG 47.851.266-1, CPF
331.610.408-99, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 12.135,12, referente contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de
15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente embargos monitórios ou
pague a quantia reclamada. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de julho de 2018.               (18 e 21)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006799-77.2016. 8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a IAGO MIOTTI CHAVES RG Nº
39.277.818-X, CPF Nº 387.466.008-76, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no
valor de R$ 5.020,98. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as
partes e não foi cumprido. 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, aos 03
de julho de 2018.                                                                                                                            (18 e 21)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1023500-71.2016.8.26.0405. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de Osasco, Estado de SP, Dr(a).Mario Sergio Leite, na forma da Lei, etc.
Faz Saber a(o) Antonieta Francisco da Silva Santana RG Nº 35.820.294, CPF Nº 173.128.638-41, que
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$
4.109,98. Referente às taxas de conservação e Melhoramentos do lote 13, da Quadra DQ, do
Loteamento Terras de Sta Cristina - Gleba I, (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I).
Estando o réu 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. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta Cidade de Osasco, aos 02 de agosto de 2018.                                         (18 e 21)

Lucio Brazil Real Estate S/A - CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151
Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária em 21.12.2017.

Data, Hora, Local: 21.12.2017, às 15hs, na sede social, Rua do Rocio, 350 -14º andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP. Convo-
cação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Wilson Pinto Rodrigues, secretário: Miguel 
Maia Mickelberg. Deliberações Aprovadas: a) As Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31.12.2016; b) 
Compensação do prejuízo do exercício de 2016, no valor de R$ 464.429,00, sendo absorvido parte do saldo da conta de lu-
cros acumulados até o exercício de 2015, no valor de R$ 464.429,00 na seguinte ordem: b.1.) Manter R$ 4.000.000,00 para 
a Reserva Legal; b.2.) aprovar a distribuição realizada em 2016, a título de dividendos, na quantia de R$6.000.000,00, aos 
acionistas de acordo com a participação de cada um; b.3.) manter em reservas de lucros acumulados até 31.12.2015 o valor 
de R$ 11.319.025,00. Encerramento: Nada mais. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações - 
Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Paulo Eduardo Gonçalves - Diretor, Lucio Empreendimentos e Participações Ltda. Wilson 
Pinto Rodrigues - Administrador. JUCESP 379.509/18-0 em 08/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Lucio Brazil Real Estate S/A
CNPJ/MF n° 08.529.061/0001-52 - NIRE n° 35300342151

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: 08.11.2017, às 15:00 horas, na sede social, Rua do Rócio, 350, 14º andar, Vila Olímpia, São Paulo, 
SP. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Sr. Wilson Pinto Rodrigues, Secretário: Miguel Maia Mickelberg. 
Deliberações Aprovadas: Eleitos para ocupar o Conselho de Administração da sociedade, pelo prazo de mandato de 02 
anos a contar da presente data, os Srs.: (i) Rafael Novellino, brasileiro, casado, economista, RG 2.455.760-2 SSP/SP, CPF/
MF 021.174.018-72;(ii) Miguel Maia Mickelberg, brasileiro, casado, economista, RG 62.680.742-6 SSP/SP, CPF/MF 
006.105.080-67; (iii) Sandra Esthy Attié Petzenbaum, brasileira, casada, analista de sistemas, RG 17.015.805 SSP/SP, e 
CPF/MF 132.903.268-37, todos residentes em São Paulo/SP; (iv) Firmino Matias Lucio Júnior, brasileiro, casado, engenheiro 
civil, RG 6.167.177 SSP/SP, CPF/MF 086.909.968-00; (v) Wilson Pinto Rodrigues, brasileiro, casado, engenheiro naval, RG 
6.531.873 SSP/SP, CPF/MF 052.425.568-70; e (vi) Luiz Alberto Matias Lucio Mendonça, engenheiro civil, casado, RG 
8.714.971 (SSP/SP), CPF/MF 036.767.168-92, possuindo os três últimos conselheiros endereço comercial em São Paulo. Os 
Conselheiros ora eleitos serão revestidos em seus respectivos cargos mediante assinatura do respectivo termo de posse, 
declarando não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Ficam 
ratifi cados todos os atos anteriormente praticados pelos Conselheiros até a presente data. Encerramento: Nada mais. Mesa: 
Wilson Pinto Rodrigues - Presidente, Miguel Maia Mickelberg - Secretário. Acionistas: Cyrela Brazil Realty S.A. 
Empreendimentos e Participações - Miguel Maia Mickelberg - Diretor, Paulo Eduardo Gonçalves - Diretor, Lucio 
Empreendimentos e Participações Ltda. - Wilson Pinto Rodrigues - Administrador. Conselheiros eleitos: Rafael Novellino, 
Miguel Maia Mickelberg, Sandra Esthy Attié Petzenbaum, Firmino Matias Lucio Júnior, Wilson Pinto Rodrigues, Luiz Alberto 
Matias Lucio Mendonça. JUCESP 379.263/18-0 em 08/08/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em Milhares de Reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 

(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em Milhares de Reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

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

4. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
O valor de Contas a Receber incluído nesta rubrica referem-se a créditos 
diversos, incluindo créditos com empresas coligadas.
5. IMPOSTOS E RETENÇÕES A PAGAR
A composição de impostos e retenções a pagar é como segue:
Descrição 2017 2016     
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (b) 1.644 465
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (b) 750 241
Contribuição Social sobre Lucro Líquido (PERT) (a) 294 -
PIS, Cofi ns e CSLL Retidos de Terceiros 77 34
Outros Impostos 78 55    
Total a Pagar 2.842 795    
(a) A Companhia mantinha discussão judicial sobre a Contribuição Social 

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

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

6. CONTINGÊNCIAS
As contingências representam processos judiciais e administrativos e 
outras pendências conhecidas até 31 de dezembro de 2017, decorrentes 
do curso normal dos negócios que a Companhia desenvolvia até junho 
de 2000, envolvendo questões cíveis, fi scais, trabalhistas e ambientais. 
Importante destacar que além das contingências que advieram dos seus 
próprios negócios, a sociedade também fi cou responsável e arca com os 
custos e prejuízos das contingências daquelas sociedades que lhe foram 
incorporadas. Dentre estas empresas incorporadas e que tiveram suas 
atividades encerradas citam-se Villares Mecânica S.A. - Vimec em 1996 e 
Villares Control - VIC em 1997.
O valor da provisão está de acordo com as avaliações dos profi ssionais 
responsáveis pelos processos tendo sido acrescido durante o exercício de 
2017 em R$ 1.066 e atingindo em 31 de dezembro de 2017 o montante 
de R$ 13.917. No julgamento da Administração da Companhia, o valor da 

 Capital social  Lucros (Prejuízos)
 realizado Reserva de capital acumulados Total        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 130 117 (8.100) (7.853)        
Prejuízo do exercício - - (517) (517)        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 130 117 (8.617) (8.370)        
Lucro do exercício - - 6.829 6.829        
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 130 117 (1.788) (1.541)        

 Notas 2017 2016      
RECEITAS (DESPESAS)
Despesas gerais e administrativas  (7.957) (3.914)
Receitas/Despesas fi nanceiras, líquidas  (195) (2)
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas 8 18.442 4.541      
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE 
 RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  10.290 625      
Imposto de renda e contribuição social  (3.461) (1.142)      
LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO  6.829 (517)      
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$  68,29 (5,17)      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

ATIVO Notas 2017 2016      
CIRCULANTE
Disponível  6 12
Impostos a recuperar 3 1 1
Adiantamentos  59 174      
Total do circulante  66 187      
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Depósitos judiciais  399 386
Contas a receber  14.805 4.534      
Total do realizável a longo prazo  15.204 4.920      
PERMANENTE
Investimento  165 165
Imobilizado  38 29
Total do permanente  203 194      
TOTAL DO ATIVO  15.472 5.301      

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas 2017 2016      
CIRCULANTE
Impostos e retenções a pagar 5 2.842 795
Contas e serviços a pagar  254 25      
Total do circulante  3.096 820      
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
Provisão para contingências 6 13.917 12.851      
Total do exigível a longo prazo  13.917 12.851      
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 7 130 130
Reserva de capital  117 117
Prejuízos acumulados/Reservas de lucros  (8.618) (8.100)
Lucro (Prejuízo) do exercício  6.830 (517)      
Total do patrimônio líquido  (1.541) (8.370)      
TOTAL DO PASSIVO  15.472 5.301      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos fi nanceiros da sociedade, do exercício fi ndo em 2017. São Paulo, 15 de agosto de 2018.   A Administração

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em Milhares de Reais)

 2017 2016    
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do exercício 6.829 (517)    
 6.829 (517)    
Variação dos ativos operacionais fi nanceiros
Tributos a compensar - 57
Outros créditos 115 (124)    
 115 (67)    
Variação dos passivos operacionais fi nanceiros
Tributos 2.047 792
Outros passivos 229 (52)    
 2.276 740    
Recursos provenientes das atividades 
 operacionais 9.220 156    
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento do realizável a longo prazo (10.284) (4.432)
Diminuição do ativo imobilizado (9) 1
Aumento do exigível a longo prazo 1.066 4.270    
Recursos das atividades de fi nanciamento (9.226) (161)    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (6) (5)    
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
 exercício 12 17
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do 
 exercício 6 12    
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES 
 DE CAIXA (6) (5)    

DIRETORIA
 Presidente - Paulo Diederichsen Villares

 Diretor - Pedro Cruz Villares

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

provisão é sufi ciente para cobrir as eventuais perdas com os processos 
em andamento.
Os depósitos administrativos e judiciais, no valor de R$ 399 em 31 de 
dezembro de 2017, correspondem aos valores efetivamente depositados 
dos processos que se encontram em andamento e saldos remanescentes 
de processos já encerrados e ainda não levantados.
7. CAPITAL SOCIAL
O capital social em 31 de dezembro de 2017 é dividido em 100.000 ações 
ordinárias sem valor nominal, no valor total de R$ 130.
8. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas: a) de recuperações de valores 
fi scais, b) de levantamento de depósitos em processos judiciais e c) de 
indenizações e reembolsos de apólices de seguros em processos em 
que a sociedade era a parte demandada. As Despesas não operacionais 
incluem a atualização da provisão para contingencias descritas na Nota 
Explicativa 6.

O pretendente: DOUGLAS WILLIAM PEREIRA NABARRETE, profi ssão: advogado, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guararapes, SP, data-nascimento: 30/04/1989, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Ricardo Nabarrete e de 
Márcia Pereira Nabarrete. A pretendente: DAIANA PERES APOLINÁRIO, profi ssão: 
advogada, estado civil: solteira, naturalidade: em Passo Fundo, RS, data-nascimento: 
03/05/1987, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha de Abrao dos 
Santos Apolinário e de Vandeli Terezinha Peres Apolinário.

O pretendente: ASSUERO FRANCISCO SILVA, profi ssão: analista de sistemas, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro, SP, data-nascimento: 14/04/1978, 
residente e domiciliado no Jardim Thealia, São Paulo, SP, fi lho de Alexandrino Francisco 
Neto e de Rita Josefa Alexandrino da Silva. A pretendente: REGIANE APARECIDA 
ZULATO DE SOUZA, profi ssão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Paulo, SP, data-nascimento: 23/01/1992, residente e domiciliada na Vila Cleonice, 
São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Diogo de Souza e de Beatriz Zulato de Souza.

O pretendente: FERNANDO ONOFRE MACÊDO, profi ssão: analista de negócios, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 02/08/1979, 
residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Marcos Antonio dos 
Santos Macêdo e de Genoveva Onofre Macêdo. A pretendente: MAYARA RIBEIRO 
CURDOGLO, profi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: em Osasco, SP, 
data-nascimento: 15/12/1990, residente e domiciliada na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lha 
de João Carlos Curdoglo e de Silvana Ribeiro Curdoglo.

O pretendente: REINALDO ZUCCARELLI, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Saúde, SP, data-nascimento: 07/01/1955, residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Ranulpho Zuccarelli e de Alzira 
da Silva Zuccarelli. A pretendente: IVETE NAKATA, profi ssão: aposentada, estado civil: 
divorciada, naturalidade: em Fernandópolis, SP, data-nascimento: 08/11/1954, residente e 
domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha de Kazunory Nakata e de Maria Nakata.

O pretendente: FRANCISCO ANTONIO NEVES DANTAS, profi ssão: encarregado de 
corte, estado civil: solteiro, naturalidade: em Bonito de Santa Fé, PB, data-nascimento: 
07/09/1981, residente e domiciliado no Jardim Independência São Paulo, SP, fi lho de 
Deusimar Pereira Dantas e de Maria de Lourdes das Neves Dantas. A pretendente: ANA 
TANILDES LINHARES SILVA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Vargem Grande, MA, data-nascimento: 23/09/1993, residente e domiciliada no Jardim 
Independência São Paulo, SP, fi lha de João Rodrigues da Silva Filho e de Luzia Linhares.

O pretendente: STEFANO LOPES MENDES BOIBA, profi ssão: auxiliar de PCP, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 11/09/1990, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Reginaldo Mendes Boiba 
e de Francisca Maria Araujo Lopes. A pretendente: IZABELA JANINE DOS SANTOS 
MUCHIOTTI, profi ssão: recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, 
SP, data-nascimento: 24/02/1990, residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo, SP, 
fi lha de Arvarinho Muchiotti e de Zilda Viana dos Santos Muchiotti.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Renato Luiz de Paula Sousa Junior - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANDRÉ KATO VIEIRA, profi ssão: assistente de apoio ao aluno, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 
14/11/1992, residente e domiciliado na Vila Bela, São Paulo, SP, fi lho de Juarez Vieira 
e de Rosemeire Kato Vieira. A pretendente: ÉVELYN VALARINI DO NASCIMENTO, 
profi ssão: analista comercial junior, estado civil: solteira, naturalidade: em São 
Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 15/03/1993, residente e domiciliada na Vila 
Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Ademar Jeremias do Nascimento e de Silvana Valarini 
do Nascimento.

O pretendente: FELIPE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: engenheiro civil, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana, SP, data-nascimento: 
30/05/1991, residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo 
Alves dos Santos e de Célia Alves dos Santos. A pretendente: FRANCINE FREIRE 
BRASILEIRO, profi ssão: arquiteta, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Vila Mariana, SP, data-nascimento: 25/09/1990, residente e domiciliada na Vila 
Prudente São Paulo, SP, fi lha de Francisco de Assis Brasileiro e de Celina Freire 
Brasileiro.

O pretendente: RENATO CASSIMIRO DE FREITAS DA SILVA, profi ssão: comerciante, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Utinga, Santo André, SP, data-nascimento: 
04/12/1989, residente e domiciliado no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lho de José 
Rubens de Freitas da Silva e de Valdenice Maria de Freitas Lemos. A pretendente: 
JESSELYN TAIANE PEREIRA DA SILVA, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 21/09/1995, 
residente e domiciliada no Jardim Ibitirama, São Paulo, SP, fi lha de Diogenes da Silva e 
de Andrea da Cruz Pereira.

O pretendente: RODRIGO GOMES DE CARVALHO, profi ssão: bancário, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 14/08/1988, 
residente e domiciliado na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lho de Rubens Gomes de 
Carvalho Filho e de Ermelinda Aparecida Rosa de Carvalho. A pretendente: TATIANA 
CALTABIANO DA SILVA, profi ssão: advogada, estado civil: solteira, naturalidade: 
em São Caetano do Sul, SP, data-nascimento: 26/04/1984, residente e domiciliada 
na Vila Alpina, São Paulo, SP, fi lha de Vander Batista da Silva e de Maria Aparecida 
Caltabiano Batista da Silva.

O pretendente: FERNANDO TEIXEIRA LEANDRINI, profi ssão: contador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 10/05/1981, residente e 
domiciliado na Vila Santa Clara, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Leandrini e 
de Marli Rosa Teixeira Leandrini. A pretendente: THAÍS DE LIMA RODRIGUES, 
profi ssão: contadora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira 
César, SP, data-nascimento: 02/12/1984, residente e domiciliada na Vila Santa 
Clara, São Paulo, SP, fi lha de Ocione Nascimento Rodrigues e de Katia Foloni de 
Lima Rodrigues.

O pretendente: JONAS FERNANDES DE LIMA JUNIOR, profi ssão: pintor automotivo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Belenzinho, SP, data-nascimento: 
27/05/1995, residente e domiciliado na Vila Graciosa, São Paulo, SP, fi lho de 
Jonas Fernandes de Lima e de Francisca dos Santos Silva. A pretendente: BRUNA 
HERNANDES HORVATH, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: em 
São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 21/04/1993, residente e domiciliada 
no Jardim Ângela, São Paulo, SP, fi lha de Renato Horvath e de Sueli Hernandes 
Horvath.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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TRANSFERÊNCIA PARA OUTRO SETOR
Funcionária técnica em radiologia e recebe o adicional de insalubri-
dade, ficou grávida e não pode mais exercer a função devido aos ricos 
de radiação. Empresa deve transferir para outro setor, sem o adicional? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE APRENDIZ
Como é regulada a contratação de Jovem Aprendiz e Pessoas com 
Deficiência Física. A partir de quantos funcionários existe a necessidade 
de contratação? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RESCISÃO DE APOSENTADO POR INVALIDEZ
Na rescisão do aposentado por invalidez, a empresa pagar a multa 
de 40% do FGTS? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM AS NOVAS REGRAS PARA AS FÉRIAS, COMO PROCEDER CASO OS 
PERÍODOS DE DESCANSO ULTRAPASSAREM O 2º PERÍODO AQUISITIVO?

As férias serão concedidas por ato do empregador. Sendo o período 
gozado após o período concessivo, as férias serão pagas em dobro. 
Portanto, o problema para a empresa será o pagamento em dobro. 
Base Legal: artigos 134 e 137 da CLT.

DESCONTO NO PAGAMENTO DE AUTÔNOMO
Empresa efetuou o recibo de pagamento de autônomo (RPA), esse 
recibo tem opção de “outros descontos”, podemos lançar o desconto do 
uniforme? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

ATESTADOS DE CIDS DIFERENTES
Qual o entendimento com os atestados de CID diferentes dentro do 
mesmo mês. Eles podem ser somados para que a empresa pague somente 
os primeiros 15 dias? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM MOVIMENTO
Empresa sem funcionários, sem pagamento de pró-labore, sem con-
tratação de prestadores de serviços, está obrigada a aderir ao E-Social? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006829-81.2017.8. 26. 0002. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longobardi
Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Alexandre Jesus Dos Santos, Brasileiro, RG
41.420.794-4, CPF 342.304.668-62, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando o recebimento da quantia de R$
2.488,14, referente contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para
os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia reclamada ou ofereça embargos. Não sendo embargada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 12 de julho de 2018.                                                                                             (18 e 21)

Nesta terceira edição do tema, segue valendo a mesma ob-
servação feita desde a primeira: a referência não é à palavra 
maldita, vocábulo que traduz a ideia de maldição, danação, 

imprecação, esconjuro, anátema etc., mas à palavra dita mal, isto 
é, de forma incorreta, fora do objetivo contextual a que se destinava...

A frase que focamos agora foi pronunciada no início deste mês, 
mais exatamente no dia 6. Em pronunciamento já de pré-campanha, 
o candidato a vice-presidente na chapa do deputado e capitão da 
reserva do Exército Brasileiro Jair Bolsonaro, general-de-exército 
Antônio Hamilton Martins Mourão, declarou que o Brasil “herdou 
a cultura de privilégios dos ibéricos, a indolência dos índios e a 
malandragem dos africanos”!

Talvez ele estivesse, de certa forma, aludindo ao poema “Raça”, 
que tenho recitado em algumas ocasiões no Brasil e em Portugal. 
Naquele país, eu a declamei no auditório da Universidade de Co-
imbra e, posteriormente, em entrevista à RTP – Rádio e Televisão 
Portuguesa (o Youtube tem esse registro). Os versos iniciais dizem:

“O brasileiro traz dentro de si

Um português, um negro e um índio guarani.

O luso deu-lhe a fi bra audaz, arrojadiça

E a fi dalguia própria dessa raça.

O índio, a indolência, a preguiça,

O amor à pesca, a inclinação à caça.

No excesso de carinhos e de zelos,

Refl ete do africano o meigo coração,

E às vezes, do cabelo, aquela permanente ondulação”

O poema segue, mas fi co por aqui. Nele, há uma leveza de poesia 
nas expressões usadas e, além disso, a famosa “liberdade poética”, 
que quebra rigores, preconceitos, tabus e paradigmas. Em um dis-
curso político, porém – principalmente proferido por alguém que é 
par de um candidato extremamente combatido por certos grupos – a 
coisa muda de fi gura! Pode ser tomada como expressão ofensiva, 
agresiva e preconceituosa! Foi o que aconteceu: A Ong EDUCAFRO 
– Educação e Cidadania de Afrodescendentes, protocolou pedido de 
investigação por parte do Ministério Público do Rio Grande do Sul!

O caso nos remete a um precedente bem antigo, dos anos 1960! 
Na corrida presidencial daquele ano, concorria com Jânio Quadros 
um militar de alto coturno e indubitável competência, que havia sido 
ministro da Guerra do governo Juscelino Kubistchek de Oliveira. 
Era o Marechal (sim, naquele tempo havia esse posto, de general 
cinco estrelas!) Henrique Batista Duffl es Teixeira Lott, brioso militar, 
amante da legalidade e da democracia, nascido em Minas Gerais, 
em 16 de novembro de 1894 e falecido no Rio de Janeiro em 19 de 
maio de 1984.  Conta-se que recebeu uma espada de ouro, ofertada 
pela comunidade defensora da legalidade constitucional. (Segundo 
familiares, ele recusou o valioso e honroso presente e continuou 
usando a espada convencional,)

Excelente como militar, não era tanto como orador. Possivelmente 
o hábito da linguagem da caserna limitasse, engessasse sua comu-
nicação com o público.

Verdade ou não, diziam que cada vez que fazia um discurso de 
campanha, ganhava votos... para o adversário! No caso, o “hors con-
cours” em comunicação e falas Professor Jânio da Silva Quadros...

Narra a lenda – e pode ser nada mais que lenda – que, falando em 
um grande comício em Belo Horizonte, capital de sua terra natal, 
com ênfase à sua indubitável reputação de homem probo, honesto, 
leal e disciplinado, teria se saído com esta:

“Eu, se eleito for, farei em minha vida pública o que sempre fi z 
na privada!”

Pois é, nos cursos de Oratória destaco que a Estilística recomenda 
que tornemos o discurso mais leve e agradável pelo uso d a elipse, 
que consiste na supressão de uma palavra ou expressão facilmente 
entendível pelo contexto.

É um bom recurso. Mas exige muito cuidado, como no caso em foco!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, Professor Universitário, Advogado e 
Jornalista. É Autor do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da Academia 

Cristã de Letras. - www.jboliveira.com.br – jboliveira@jbo.com.br.

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Aí vão
mais frases 
mal...ditas!
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