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Sergio Piza – Évora –  O gestor de pessoas 
e negócios, juntou toda sua experiência, que não 
é pouca, e criou um sistema bastante efi caz para 
um profi ssional, de qualquer área, ter a capacidade 
absoluta de alterar seus padrões e procedimentos, 
não só para sua própria atuação, bem como ampliar 
seu campo de visão, para melhor entender a estrutura 

da empresa, seus colaboradores, bem como seu ambiente. A 
partir dai, enquadrar-se ou modifi ca-lo. Plenamente factível.

O Enigma da Liderança

Denise Carrreira – Ação Educativa - Educadora 
e ferrenha ativista dos direitos dos menos favore-
cidos e minorias, lança interessante trabalho, para 

propor uma análise dos períodos petista de governo, no setor 
educacional. Tópicos bem focalizados, conseguem ótimo grau 
esclarecedor. De grosso calibre, voltado para profi ssionais de en-
sino e políticos de qualquer inclinação partidária. Impactante!

Igualdade e Diferenças nas Políticas 
Educacionais: A agenda das 
diversidades nos governos Lula e Dilma

Oleg Almeida – Scortecci – O poeta, ensaísta, 
tradutor multilíngue,  laureado nacional e interna-
cionalmente, nos brinda com mais uma edição, desta 
feita com poesias existencialistas, que dão-nos conta 
do quão observador é esse multifacetado escritor. 
São Paulo, recebeu apaixonada dedicação de suas 
letras. Um belo trabalho.

Desenhos a Lápis

Andreia Marques Melo da Silva- Maria 

Fernanda Santos (Ilustr) – Soul –  Inclusão, 
aceitação , superação e muito exercício de cida-

dania, é o que a garotada encontrará, além de uma ilustração 
compatível, nos contos delicados, todavia contundentes. A 
neuropsicopedagoga, idealizadora do projeto Olhares Sobre 
outras Vertentes, batalha há muito, para erradicar qualquer 
forma preconceituosa de manifestação. Tomara que consiga. 

Para infantes alfabetizados, pais, professores e responsáveis.

Contos e Recontos:
Sob a perspectiva da inclusão

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

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

agência de confi ança, ou ligue para
netjen@netjen.com.br T : 3106-4171
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O pretendente: FELIPE DE AGUIAR, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente, SP, data-nascimento: 25/01/1992, residente e 
domiciliado no Parque Tomas Saraiva, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Julião de Aguiar 
e de Marlene Koso de Aguiar. A pretendente: CAMILA REGINA VALENÇA SOUZA, 
profi ssão: doceira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, 
data-nascimento: 16/09/1989, residente e domiciliada no Parque Tomas Saraiva, São 
Paulo, SP, fi lha de José Alberto de Almeida Souza e de Marcia Valença da Silva Souza.

O pretendente: GABRIEL CARVALHO DE CASTAÑO, profi ssão: professor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo, SP, data-nascimento: 
04/08/1989, residente e domiciliado na Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lho de José 
Manuel Castaño Velasco e de Rosmira Oliveira de Carvalho Castaño. A pretendente: 
MELANY JULIO, profi ssão: produtora de eventos, estado civil: solteira, naturalidade: 
nesta Capital, Ipiranga, SP, data-nascimento: 10/03/1988, residente e domiciliada na 
Vila Paulo Silas, São Paulo, SP, fi lha de Vagner Sebastião Julio e de Clotilde Maria 
Aparecida de Carvalho Julio.

O pretendente: FÁBIO CABELLO FERREIRA, profi ssão: analista de suporte, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Santo André, SP, data-nascimento: 01/12/1979, residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lho de Mario Sergio Vendramini 
Ferreira e de Telma Cabello Ferreira. A pretendente: CRISTINA DE LIMA RODRIGUES 
COSTA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: em Piracaia, SP, data-
nascimento: 20/09/1989, residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo, SP, fi lha 
de Domingos Rodrigues Costa e de Sueli de Lima.

O pretendente: GUILHERME DE ARAUJO OLIVEIRA, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo, SP, data-nascimento: 01/01/1992, 
residente e domiciliado em Embu das Artes, SP, fi lho de Aguinaldo de Oliveira e de 
Eliane de Araujo Oliveira. A pretendente: CAMILA SANTOS DE ALMEIDA, profi ssão: 
agente de atendimento, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo, SP, data-
nascimento: 02/05/1994, residente e domiciliada na Chácara Mafalda, São Paulo, SP, 
fi lha de Evangelista Lourenço de Almeida e de Sueli Oliveira Santos.

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:

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: RAYMOND BRYANT STONE, estado civil solteiro, profissão ma-
rinheiro, nascido em Estados Unidos da América, no dia (18/06/1969), residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Arthur Wilburn Bookman 
e de Joann Gloria Bookman. O pretendente: JULIO CESAR MENDES VELOZO, 
estado civil solteiro, profissão eletricista, nascido em Esplanada (Registrado no 1º 
Ofício do Município de Alagoinhas) BA, no dia (10/01/1981), residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de José Ferreira Velozo e de Cecilia 
de Souza Mendes.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: JAIME LUGO BELATO ORTS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/09/1981, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jaime Orts Lugo e de Maria Vilma Belato Orts. A 
pretendente: BEATRIZ CRISTINA ALEM, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/05/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mario Alem Filho e de Lourdes Conceição de 
Camargo Alem.

O pretendente: HUDEMBERG FELIX GOIS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão tecnológo de medicina nuclear, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/12/1988, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valter Félix Gois e de Severina Mar-
garida de Lima. O pretendente: AILTON DA CRUZ SOUSA JUNIOR, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão farmacêutico, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 31/10/1985, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ailton da Cruz Sousa 
e de Rosangela Agostinho Sousa.

O pretendente: NICOLAU GIMENEZ ATTALLAH, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão publicitário, nascido em Tupã - SP, no dia 06/04/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Nicolau Attallah Junior e de Marisa Perez Gimenez Attallah. A 
pretendente: GIANNA TACHINARD CID PEDROSO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/05/1989, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fábio Cid Pedroso e de Maria Tachinardi Andrade Silva.

O pretendente: IVO REBOUÇAS LAUTON DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/03/1982, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jesus Hilton Fernandes dos Santos 
e de Elisabeth Rebouças Lauton dos Santos. A pretendente: CAROLINA DUARTE 
COSTA PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão turismóloga, 
nascida em Salvador - BA, no dia 28/04/1986, residente e domiciliada em Brasília - DF, 
fi lha de Roberto Costa Pereira e de Carlinda Duarte da Silva Pereira.

O pretendente: KIYOMORI ANDRÉ GALVÃO MORI, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão advogado, nascido em Recife - PE, no dia 02/07/1972, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Takahiro Mori e de Ana Francisca Galvão Mori. 
A pretendente: ANA PINHEIRO GAVIOLLI, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciada, profi ssão empresária, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/12/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Rafael Gaviolli e de Virginia Pinheiro Gaviolli.

O pretendente: JOILSON BRITO CORNELIO, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão analista de informação, nascido em São Paulo - SP, no dia 31/08/1984, 
residente e domiciliado na Fazenda Juta, São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Cornelio 
e de Arminda Brito Cornelio. A pretendente: ANA CLÁUDIA SILVA DE AMORIM, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão garçonete, nascida em Castro 
Alves - BA, no dia 07/07/1982, residente e domiciliada na Consolação, São Paulo - SP, 
fi lha de José Pires de Amorim e de Sonia Nascimento Silva.

O pretendente: RAONI MARQUES SOARES DE ALVARENGA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteiro, profi ssão ilustrador, nascido em São José dos Campos - SP, 
no dia 02/07/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dimas Soares 
de Alvarenga e de Rosenilda Marques Camargo. A pretendente: JÉSSICA BLANCO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em Campinas 
- SP, no dia 13/02/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Samuel 
Antonio Blanco e de Edna Ciciliati.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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

Empresas & Negócios

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: PAULO OTÁVIO ABUD LUZ, de nacionalidade brasileira, solteiro, estu-
dante, natural nesta Capital, Bela Vista, SP, no dia (09/07/1994), residente e domiciliado 
no Sumarezinho, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Afonso de Cerqueira Luz e de Mônica 
Abud Perez de Cerqueira Luz. A pretendente: VICTORIA TEIXEIRA DA MOTA CALDAS 
MARTINS VILLAS, de nacionalidade brasileira, solteira, publicitária, natural nesta Capital, 
Ibirapuera, SP, no dia (15/05/1992), residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo, 
SP, fi lha de Alexandre Martins Villas e de Fabiana Teixeira da Mota Caldas Martins Villas.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 25.04.18 
- Ficam convocados os senhores acionistas da União Indus-
trial e Mercantil Brasileira S.A. a se reunirem em assem-
bleia geral ordinária, no dia 25 de abril de 2018, às 09:00hs, 
na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 126, 
nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a seguinte or-
dem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31.12.17; 2.- fixação dos hono-
rários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 15 de março de 2018. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

O pretendente: LUIS FONTANA RABAL, nacionalidade espanhola, estado 
civil solteiro, profissão engenheiro/aposentado, nascido em Barcelona - Espa-
nha, no dia 23/04/1928, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de 
Pedro Fontana Almeda e de Pilar Rabal Rabal. A pretendente: NALVA DOS 
SANTOS ALMEIDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profissão 
instrumentadora cirurgica, nascida em Ipirá - BA, no dia 16/09/1981, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Virginio Gonçalves Almeida e de Elza 
dos Santos Almeida.

O pretendente: EDER BARROS BEGOT, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão médico, nascido em Belém - PA, no dia 09/12/1988, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Alberto Lopes Begot e de Selma Cristina Barros Begot. A 
pretendente: MARCELA CRICCO DE ASSIS MIRANDA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão assistente social, nascida em Mantena - MG, no dia 02/01/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maurilio Cricco da Costa Miranda e 
de Selma Regina de Assis Miranda.

O pretendente: GABRIEL BARREIRA BRESSAN, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão advogado, nascido em Sorocaba - SP, no dia 10/03/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Helio Bressan e de Rosangela 
Aparecida da Silva. A pretendente: ELAINE LARISSA SILVA, nacionalidade bra-
sileira, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida em São Paulo - SP, no dia 
10/04/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Osvaldo da 
Silva e de Laudeci de Souza Silva.

O pretendente: JOHAN LEONARD BLOM, nacionalidade holandesa, estado civil solteiro, 
profi ssão professor, nascido em Haia - s - Gravenhage, no dia 08/11/1960, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hendrikus Frederik Blom e de Aleida Maria 
Kolkman. O pretendente: DAVID FRANCISCO TIBURCIO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão professor de educação física, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 09/05/1995, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Claudio Tiburcio 
e de Silvana Francisco.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A carta faz parte da negociação do governo brasileiro para 
tentar isentar o Brasil das tarifas sobre a importação de aço 
e de alumínio anunciadas no início do mês pelo governo 

norte-americano.
Sergio Amaral afi rmou que o governo brasileiro está agindo em 
três frentes em Washington para conseguir a isenção: ação junto 
ao governo norte-americano, reuniões com congressistas e apoio 
às empresas brasileiras com fi liais nos Estados Unidos que que-
iram conversar com grupos de parlamentares norte-americanos 
que advogam a favor do Brasil, assim como com a bancada do 
Congresso americano que cuida de aço.

O embaixador afi rmou que o governo está fazendo um mapea-
mento das indústrias brasileiras nos EUA para mostrar o peso 
dos investimentos no país: “nós temos US$ 11 bilhões de inves-
timentos de empresas brasileiras no setor do aço; uma delas, por 
exemplo, é a quarta indústria do aço americana”. Segundo ele, o 
objetivo é mostrar aos deputados que a imposição das tarifas não 
se justifi ca no caso brasileiro, já que “não agimos em detrimento 
nem da indústria nem dos empregos americanos; [pelo contrário], 
a indústria brasileira está contribuindo [com os mesmos]”.

Argumentos
Amaral afi rmou que o comércio de outros produtos, como o 

etanol, não está em discussão nas negociações e que ainda não 
há prazo para saber se o Brasil conseguirá a isenção das tarifas. 
“Existe uma indicação de que, no dia 23 [de março] essas medidas 
entrariam em vigor. Mas, até agora, nós não tivemos as infor-
mações sobre os critérios, os procedimentos para apresentação 
dos recursos etc. E sem análise dos recursos nós não podemos 
saber os países que vão ser mantidos na lista das sanções e aque-
les que serão excluídos. A nossa expectativa é que nós sejamos 
excluídos porque os nossos argumentos são muito fortes”, disse.

O embaixador afi rmou que é possível que o presidente Michel 
Temer converse por telefone com o presidente Donald Trump, 
sobre o tema. Ou até mesmo que o Brasil entre na Organização 
Mundial de Comércio (OMC) contra os EUA, conforme Temer 
afi rmou durante sua participação no Fórum Econômico Mundial 
em São Paulo. O diplomata contudo disse que não acredita que 
isso será necessário. “Tenho confi ança de que nós poderemos 
resolver essa questão em conversa com o governo americano, 
porque nossos argumentos são muito fortes”.

Entre eles, Sergio Amaral citou o fato de que o país não tem 

Embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sergio Amaral.

Aço do Brasil não tira
competitividade de indústria dos EUA

O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sergio Amaral, disse em Washington, em entrevista para a Voz do Brasil, 
que o ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, enviou uma carta ao representante de Comércio dos EUA, 
Robert Lighthizer, afi rmando que a exportação de aço do Brasil “não tira competitividade da indústria americana”
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80% do aço exportado pelo Brasil para os EUA

é produto semiacabado, como estas bobinas de aço galvanizado 

prontas para serem entregues.
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superávit na balança comercial com os EUA, mas um défi cit de US$ 
250 bilhões nos últimos dez anos. O embaixador também afi rmou 
que 80% do aço exportado para o país é produto semiacabado, 
insumo para a indústria americana do aço, e que não concorre 
com a indústria dos Estados Unidos, que depende desse insumo 
para continuar produzindo. “Portanto existe uma integração da 
cadeira produtiva americana com a brasileira”, concluiu Amaral. 
Além disso, o Brasil colabora com os Estados Unidos em fóruns 
mundiais para reduzir o excesso de aço no mercado internacional.

O embaixador também lembrou que o Brasil importa US$ 1 bilhão 
por ano em carvão siderúrgico norte-americano para ser utilizado na 
produção do aço e destacou a cooperação com os EUA na área de 
defesa, já que um dos argumentos do governo americano é que as 
tarifas deveriam ser impostas por uma questão de segurança nacional.

Histórico das negociações
No fi nal de fevereiro, o ministro da Indústria, Comércio Exterior 

e Serviços, Marcos Jorge, esteve em Washington e se reuniu com 
o secretário de Comércio norte-americano Wilbur Ross para ten-
tar evitar que o governo norte-americano impusesse barreiras à 
importação do aço brasileiro.. Após a reunião, o ministro afi rmou 
que caso as tarifas fossem aplicadas, o Brasil poderia entrar com 
um recurso na OMC. Ainda antes do anúncio das novas tarifas, 
Sergio Amaral se reuniu com o representante de Comércio dos 
Estados Unidos, Robert Lighthizer para tratar do tema.

No dia 10 de março, Trump, anunciou sua decisão de impor 
tarifas de 25% sobre a importação de aço e de 10% sobre a de 
alumínio no país. No dia 8, ele ofi cializou a decisão, mas decretou 
isenção para seus vizinhos e parceiros no Nafta, o tratado de livre 
comércio da América do Norte, Canadá e México.
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