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Por cerca de 700 anos – dos idos do século IX até o início do 
Renascimento, no século XVI – prevaleceu, no mundo oci-
dental, o princípio fi losófi co inspirado nos ideais dos fi lósofos 

gregos Aristóteles e Platão, com um viés de fundamentação cristã: 
a Escolástica. Para além de ser uma corrente fi losófi ca, a Escolás-
tica pode ser considerada um método de pensamento crítico, que 
infl uenciou as áreas de conhecimento das universidades medievais. 

Nesse método de aprendizagem, as diversas disciplinas curricu-
lares estavam assim distribuídas:

Trivium: Gramática, Retórica e Lógica; e 
Quadrivium: Aritmética, Geometria, Astronomia e Música.
O mais destacado representante dessa escola foi Tomás de Aquino 

(1225 – 1274). Conhecido como “Príncipe da Escolástica”, perseguia 
o objetivo de racionalizar o pensamento cristão, assim buscando a 
aproximação entre a fé e a razão, apoiando-se principalmente na 
fi losofi a aristotélica. No fi nal do século XV, portanto seis séculos 
decorridos desde seu início, essa fi losofi a já apresentava desgastes, 
ensejando até eventuais – embora veladas – controvérsias. Foi então 
que se tornou clássica a expressão latina “Magister dixit”, que se 
traduz por “o mestre disse”, como forma de pôr fi m a questiona-
mentos, impondo o pensamento da cátedra.

Então, já no século XVI, mais precisamente em 1637, o fi lósofo, 
físico e matemático francês René Descartes, também conhecido 
pelo nome latino Renatus Cartesius (1596, Descartes, França – 
1650, Estocolmo, Suécia), pôs abaixo a carcomida expressão e o 
velho princípio fi losófi co então vigente! Em sua obra “Discurso do 
Método”, lança a frase “je pense, doc je suis”, mais conhecida em 
sua versão latina “cogito, ergo sum”, traduzida por “penso, logo 

existo”, que rapidamente se alastrou mundo afora.
Conclusão: para o pai da fi losofi a moderna, a existência do ser 

humano é consequência direta de sua capacidade de pensar, de 
ter pensamentos. Pela defi nição da Wikipédia:

“Pensamento e pensar são, respectivamente, 

uma forma de processo mental ou faculdade do 

sistema mental. Pensar permite aos seres mode-

larem sua percepção do mundo ao redor de si, 

e com isso lidar com ele de forma efetiva e de 

acordo com suas metas, planos e desejos. Palavras 

que se referem a conceitos e processos similares 

incluem cognição, sensiência, consciência, ideia 

e imaginação. O pensamento é considerado a 

expressão mais “palpável” do espirito humano, 

pois através de imagens e ideias revela justamente 

a vontade deste.”

O que é que está acontecendo em nossos dias?
As pessoas estão deixando de PENSAR!
Sim, porque há máquinas que fazem isso por elas! 
Deixou de existir a fi gura do dono da vendinha com seu pitoresco 

lápis pendurado na orelha... Os atuais estabelecimentos de comér-
cio não têm mais aquela prosaica e poética “Caixa registradora 
Burroughs”, com suas teclas redondas, seu tilintar característico 
e o ruído seco da abertura dos escaninhos em que se guardavam 
notas e moedas... Agora é um aparelhinho quase silencioso, sem 
nenhum charme ou graça... E se você, ao pagar uma conta de R$ 
55,25, perguntar à operadora do caixa se quer R$ 5,25 para facilitar 
o troco, ela olhará com cara de “não tô entendendo” e consultará 
o computador!

No campo educacional, aquelas pesquisas que nós, da velha 
guarda, fazíamos em livros próprios ou nos das bibliotecas, agora 
é feita pelo computador, no Google! E nem há mais a necessidade 
de transcrever para os trabalhos, como fazíamos demoradamente. 
É só “control C, control V”!!!

Assim, o computador passou a substituir nossa função cerebral...
E isso nos remete a um episódio até recente de nossa história. O 

Brasil conheceu os primeiros computadores entre o fi nal dos anos 
1960 e início de 1970. Em 1972, foi criada a CAPRE – Comissão de 
Coordenação das Atividades de Processamentos Eletrônico. Dois 
anos depois, em 1974, surgiu a primeira empresa brasileira de fabri-
cação de computadores: COBRA – Computadores Brasileiros S. A.). 

Aliás, por essa ocasião, o computador – estrupício estranho para 
nós – era denominado  pomposamente de “cérebro eletrônico”!

A mais dolorosa constatação, porém, é que – em sua incontida 
evolução – os computadores estão, a cada dia, mais se humanizando! 
Há robôs que perguntam e respondem com lógica, dialogam e até 
exprimem sentimentos e expressões característicos dos humanos! 
Na via inversa, os seres humanos estão cada vez mais se “maquini-
zando”, se robotizando, abrindo mão de sua maravilhosa capacidade 
de pensar, raciocinar, criar, inovar... e amar, em seu sentido mais 
preciso e elevado, que envolve o pensamento!

Chega a parecer que, nos dias atuais, apenas 5% das pessoas 
pensam; 15% delas pensam que 
pensam e 80% não pensam, porque 
quem – ou o quê – faça isso por elas!

É: o ser humano está mesmo 
deixando de existir!

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.
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TERÇA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO DE 2018

ABONO PECUNIÁRIO
Empresa pretende oferecer abono pecuniário inferior a 10 dias, já gozou 
10 dias de férias, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUANDO OCORRER O PAGAMENTO DE JUROS DE CAPITAL AOS 
SÓCIOS COM RETENÇÃO DE IRRF CONF. ART.9 DA LEI 9249/95, 
TEMOS QUE ENVIAR AO E-SOCIAL?

Entendemos que não uma vez que o JCP não é uma remuneração do 
trabalho e sim uma remuneração do capital investido (conforme art. 
668 do Decreto n° 3.000/1999) e dessa forma não é passível de infor-
mação no e-social. Além disso, no registro S-5002, S-5011 e S-5012 
do Manual do E-Social não exigem essa informação.

PRORROGAÇÃO DA ENTREGA DO E-SOCIAL
Ocorreu a prorrogação na entrega do ESocial para micro e pequenas 
empresas, devemos considerar o faturamento de qual ano? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MEI
Escola de idiomas pretende dispensar seus instrutores e recontratá-los 
como prestador de serviços como MEI, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO MÁXIMO PARA ENVIAR AS INFORMAÇÕES DO 
E-SOCIAL QUE COMEÇOU A VIGORAR DIA 16/07? 

Para o envio das tabelas S 1000 a S 1080 para o grupo 2, o prazo final 
será 31/08, salvo para ME , EPP e MEI que poderá ser prorrogado a partir 
de 01.11.2018, conforme artigo 4º da Resolução 4/2018.

RECEPCIONISTA COM ACÚMULO DE FUNÇÃO
Funcionária contratada como recepcionista pode esterilizar os 
instrumentos do dentista, será acumulo de função, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: MARCOS DOS SANTOS DIAS, estado civil solteiro, profi ssão 
forneiro, nascido em Mauá, SP, no dia (03/09/1982), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Dias Neto e de Maria da Penha dos Santos 
Dias. A pretendente:LUCIANA PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar em saúde bucal, nascida em Osasco, SP, no dia (14/05/1986), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Jonas da Silva e de Cleide 
Maria Pereira da Silva.

O pretendente:FRANSUELDO MARTINS SIMÃO, estado civil divorciado, profi ssão 
representante comercial, nascido em São José da Lagoa Tapada, PB, no dia (08/01/1968), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Martins de Andrade 
Filho e de Maria de Lurdes Simão. A pretendente:MARIA AUXILIADORA MOREIRA 
DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em Pompéia, SP, no 
dia (22/10/1965), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ernesto 
Moreira da Silva e de Maria Beatriz Moreira da Silva.

O pretendente:JONAS GONÇALVES BARBOSA SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão encarregado, nascido em Tremedal, BA, no dia (17/06/1965), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Gonçalves dos Santos e de 
Florisa Barbosa dos Santos. A pretendente:ANTONIA PEREIRA DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Tremedal, BA, no dia (14/04/1978), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jesuino Pereira de Souza e de 
Donila Pereira de Souza.

O pretendente:FABIO PEREIRA DE JESUS, estado civil divorciado, profi ssão 
vendedor, nascido em Itanhém, BA, no dia (17/06/1981), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Ferreira de Jesus e de Maria Eva Alves 
Pereira. A pretendente:SAMARA DE OLIVEIRA RICARDO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (27/09/1989), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilmar Ricardo da Silva e de 
Gilvaneides Ricardo de Oliveira.

O pretendente:KLEBERSON CACHOEIRA DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão 
mantenedor, nascido nesta Capital, SP, no dia (11/08/1986), residente e domiciliado em 
Caieiras, SP, fi lho de Alfredo Mariano de Lima e de Janete Cachoeira. A pretendente:MARIA 
DA GUIA DE OLIVEIRA E SILVA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida 
em Exu, PE, no dia (30/10/1972), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Vicente Francisco de Oliveira e de Antonia Maria de Jesus.

O pretendente:FABIO HENRIQUE SILVEIRA, estado civil solteiro, profissão analista 
de suporte, nascido nesta Capital, SP, no dia (16/01/1985), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Flavio Silveira e de Olivia Rosa de Morais 
Silveira. A pretendente:SUELEN SILVA SALES, estado civil solteira, profissão 
auxiliar administrativo, nascida em Caieiras, SP, no dia (30/03/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Jose Valdo Carlos Sales e de 
Jussara Ferreia da Silva.

O pretendente:TAYLOR ALBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (10/10/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Carlos Alberto da Silva e de Sandra Flor dos Santos Silva. A 
pretendente:TALITA MARIE IGNACIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida  
nesta Capital, SP, no dia (07/11/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Sonia Aparecida Ignacio.

O pretendente:LUCAS BARBOSA DE SOUSA ANTUNES, estado civil solteiro, profi s-
são técnico em manutenção, nascido nesta Capital, SP, no dia (16/12/1997), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir Mendes Antunes e de Maria 
Dalva Barbosa de Sousa. A pretendente:JÉSSICA SANTOS SILVA DE JESUS, estado 
civil viúva, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cerqueira César, SP, 
no dia (16/05/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jilson 
Nei Pereira da Silva e de Tatiana Rosa dos Santos.

O pretendente:WELLINGTON MELO EVANGELISTA, estado civil solteiro, profi ssão 
missionário, nascido em Fortaleza, CE, no dia (17/08/1993), residente e domiciliado em 
Nicaraguá, fi lho de Washington Evangelista da Silva e de Rosa Melo Evangelista. A pre-
tendente:CAMILA DA SILVA OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (22/12/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcone Alves de Oliveira e de Sivalda Barbosa da Silva.

O pretendente:JOÃO PAULO DO NASCIMENTO GOMES, estado civil divorciado, 
profi ssão motoboy, nascido nesta Capital, SP, no dia (03/07/1980), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ed Cally Gomes e de Tania Maria do Nascimento. 
A pretendente:FABIANA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cui-
dadora, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (23/10/1983), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Carlos Rodrigues da Silva e de Natalia Alves da 
Fonseca da Silva.

O pretendente:ANTONIO JOSE PEREIRA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão 
segurança, nascido em Verdejante, PE, no dia (19/07/1984), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Jose Pereira e de Maria Leni Freire 
Pereira. A pretendente:MARIA EDVILMA DE SÁ BARROS, estado civil divorciada, 
profi ssão cozinheira, nascida em Verdejante, PE, no dia (15/03/1967), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Pereira de Barros e de 
Aldenora Gomes de Sá.

O pretendente:JOSÉ TEIXEIRA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nascido 
em Palmeira dos Índios, AL, no dia (25/01/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vantel Sebastião Teixeira e de Inês Maria Teixeira. A pretenden-
te:MARIA LUISA SOARES DE ANDRADE QUEIROZ, estado civil viúva, profi ssão 
cozinheira, nascida nesta Capital, Santo Amaro, SP, no dia (27/10/1969), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Deocleciano Soares do Nascimento e 
de Matilde Soares de Andrade.

O pretendente:EWERTON SOARES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
analista, nascido nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (26/02/1986), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izaias Gonçalves e de Léia José So-
ares Gonçalves. A pretendente:KAREN YULLE FERNANDES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de projetos, nascida nesta Capital, SP, no dia (14/05/1992), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jean Ricardo Araújo da 
Silva e de Virgínia Fernandes Cabral.

O pretendente:ADRIANO RODRIGUES MATOS, estado civil solteiro, profi ssão confe-
rente, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (20/06/1973), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Rodrigues Matos e de Ana da Conceição 
Gomes. A pretendente:DANIELA SANTOS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha, SP, no dia (18/02/1996), re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Otacilio Henrique de Sousa 
e de Ana Márcia Oliveira Santos.

O pretendente:MARCOS FLÁVIO PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
meio ofi cial de eletricista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (15/04/1988), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Pereira da Silva e de Luzia 
das Graças da Silva Ramos. A pretendente:BEATRIZ VITÓRIA AFONSO DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Lapa, São Paulo, SP, 
no dia (15/06/2002), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José 
da Silva e de Elenice de Fatima Afonso.

O pretendente:FABIO OSTI SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Jaraguá, SP, no dia (01/05/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo de Souza Santos e de Divina Marinez 
Osti Santos. A pretendente:MICHELE VERÔNICA VIEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida em Sorocaba, SP, no dia (13/04/1981), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Francisco Vieira 
e de Fatima Aparecida Paes.

O pretendente:FRANCISCO JOCEILDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
cobrador de onibus, nascido em Assaré, CE, no dia (23/01/1958), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Rodrigues de Souza e de Antonia 
Eliza de Souza. A pretendente:ERIVALDA CORDEIRO DUARTE, estado civil solteira, 
profi ssão cabelereira, nascida em Campos Sales, CE, no dia (27/11/1977), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Duarte Ferreira e de Maria de 
Lourdes Cordeiro Duarte.

O pretendente:FELIPE CABRAL DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão assis-
tente técnico de T.I, nascido em Francisco Morato, SP, no dia (13/09/1994), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Lopes de Oliveira e de Maria 
da Penha Cabral de Oliveira. A pretendente:JESSICA AMANCIO DE LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Francisco Morato, SP, no dia 
(09/04/1993), residente e domiciliada em Francisco Morato, SP, fi lha de Ademir Vicente 
de Lima e de Aparecida da Silva.

O pretendente:VAGNER DE MATOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão policial 
militar, nascido em Osasco, SP, no dia (17/06/1986), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Santos e de Ivonete Maria de Matos. A pretendente:KAMILA 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Santo André, SP, 
no dia (10/05/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudio 
Ferreira e de Ivone da Silva Ferreira.

O pretendente:YAGO SOUZA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão administrador, 
nascido em Osasco, SP, no dia (06/02/1993), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Nilson da Costa e de Silviolange Dione de Souza Costa. A 
pretendente:JOYCE CRISTINA DOS SANTOS NUNES, estado civil solteira, profi ssão 
atendente, nascida nesta Capital, SP, no dia (23/04/1996), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Gernoldo Gomes Nunes e de Patricia Ferreira dos 
Santos.

O pretendente:ALEXANDRE DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (06/09/1976), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Luiz Antonio Silva e de Maria José Dias Silva. A pretendente:-
VIVIANE FERRARI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Barueri, SP, no 
dia (30/11/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Donizetti 
Ferrari e de Vera Lucia Medeiros Correa. 

O pretendente: ALESSANDRO OLIVEIRA MOTA, estado civil solteiro, profissão 
conferente, nascido em Itiruçu, BA, no dia (25/04/1978), residente e domicilia-
do neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Antonio Silva Mota e de Elina Soares 
Oliveira. A pretendente:VALDICELMA PINHEIRO DAS NEVES, estado civil 
solteira, profissão do lar, nascida em Itiruçu, BA, no dia (05/12/1980), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Valdomiro das Neves e de 
Celina Pinheiro dos Santos.

O pretendente:IGOR AUGUSTO AOUN PELEGRINI, estado civil solteiro, profi ssão 
representate comercial, nascido nesta Capital,  Ipiranga, SP, no dia (22/12/1991), 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Pelegrini e de 
Soraya Helena Aoun Pelegrini. A pretendente:JULIA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão fonoaudióloga, nascida nesta Capital, SP, no dia (06/08/1993), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jean de Jesus Santos e de Flavia 
Maria dos Santos.

O pretendente:SIDNEY CAETANO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (27/08/1988), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Jorge Luiz de Souza e de Cirlei Caetano de Souza. A pretenden-
te:SIMONE PAPA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, SP, 
no dia (08/10/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edson 
Papa e de Maria Aparecida Rocha Santos Papa.

O pretendente:FRANCISCO PEDRO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
varredor, nascido em Cacimbinhas, AL, no dia (14/07/1955), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonia Soares de Souza. A pretendente:LAUDÍ 
XAVIER SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Caetité, PE, no dia 
(18/04/1953), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro José 
Xavier e de Petronilia Maria Silva. 

O pretendente:PABLO GENARI ROCHA, estado civil solteiro, profissão mecâni-
co, nascido nesta Capital, Lapa, SP, no dia (09/08/1976), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, filho de Celio Rubens Rocha e de Helaine Genari 
Rocha. A pretendente:MARISA IGLEZIAS DA LUZ, estado civil solteira, profissão 
professora, nascida em Caieiras, SP, no dia (14/08/1982), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de Idair Carlos da Luz e de Maria Sumaqueiro 
Iglezias da Luz.

O pretendente:EPIFÂNIO DE OLIVEIRA PIRES, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em Conde, BA, no dia (07/04/1955), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaisas Alexandre Pires e de Maria Magnolia Eugênio de 
Oliveira. A pretendente:MARLY CARDOSO DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
costureira, nascida em Conde, BA, no dia (22/08/1963), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Josefi na Cardoso de Almeida.

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: RODOLFO DE SOUTO PONTES, de nacionalidade brasileira, solteiro, 
gerente de compra, natural de Cuité, PB, no dia (29/08/1988), residente e domiciliado 
na Vila Madalena, São Paulo, SP fi lho de João Evangelista Sousa Pontes e de Mariluce 
Tavares de Souto Pontes. A pretendente: CAROLINE NASÁRIO, de nacionalidade bra-
sileira, solteira, dentista, natural dnesta Capital, Jardim América, SP, no dia (13/11/1992), 
residente e domiciliada no Jardim Adhemar de Barros, São Paulo, SP, fi lha de Célio 
Reginaldo Nasário e de Alessandra Teixeira Ladario Nasário.

O pretendente: VICTOR YUJI MURAMOTO, de nacionalidade brasileira, solteiro, desenvol-
vedor, com 26 anos de idade, natural nesta Capital, Vila Mariana, SP, no dia (21/07/1992), 
residente e domiciliado em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lho de Siguer Muramoto e de Elza 
Sueko Kohama Muramoto. A pretendente: PAULLA POLIDORI DA SILVA, de naciona-
lidade brasileira, solteira, engenheira, natural de Porto Alegre, RS, no dia (24/04/1992), 
residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo, SP, fi lha de Paulo Eduardo Santos da 
Silva e de Marlis Morosini Polidori.
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

Cosmed Indústria de Cosméticos e Medicamentos S.A.
CNPJ/MF nº 61.082.426/0002-07 - NIRE 35.300.026.136

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 14 de Maio de 2018
1. Data, Horário e Local: Realizada aos 14 (catorze) dias do mês de maio de 2018, às 15:00 horas, na sede social da Cosmed Indústria de
Cosméticos e Medicamentos S.A. (“Companhia”), localizada na Cidade de Barueri, no Estado de São Paulo, na Avenida Ceci, 282, módulo 1, Centro
Empresarial Tamboré, Tamboré, CEP 06460-120. 2. Convocação e Presença: Dispensada as formalidades de convocação, em virtude da
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, por conferência telefônica: Srs. Breno Toledo Pires de Oliveira, 
Adalmario Ghovatto Satheler do Couto e Maurício Christovam. 3. Composição da Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos a Sra. Juliana
Aguinaga Damião Salem, que convidou a mim, Gabriela Elian Luz, para secretariá-la. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (a) a eleição dos membros
da Diretoria e (b) a autorização aos administradores da Companhia para a prática de todos os atos que forem necessários à efetivação das
deliberações tomadas na presente reunião. 5. Deliberações: Instalada a reunião, após a discussão das matérias da ordem do dia, os membros 
do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: I. Eleição dos membros da
Diretoria: (a) declarar o término do mandato dos atuais membros da Diretoria da Companhia, originalmente previsto para ocorrer na data de
realização da Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (b) aprovar,
em virtude do término do mandato dos atuais membros da diretoria, a reeleição dos seguintes membros: (i) Sra. Juliane Dias Piotto Juabre,
brasileira, casada, farmacêutica, portadora da Carteira de Identidade RG nº 22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 262.860.738-76,
residente e domiciliada na cidade de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Andrômeda, 2000, Alphaville Res. Plus,
CEP 06473-000, para ocupar o cargo de Diretora de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia; (ii) Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, 
brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira de Identidade RG nº 20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 104.685.497-65, 
residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º andar, conjunto
241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia; 
e (iii) Sr.Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado, advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-1-SSP/SP e inscrito no 
CPF/MF sob o nº168.106.558-40, residente e domiciliado na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Magalhães de
Castro, nº 4.800, 24º andar, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretor
Tributário; todos com mandato unificado de 1 (um) ano a se estender até a data de realização da primeira Reunião do Conselho de Administração
imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2018; (c) aprovar, ainda, a eleição da Sra. Vivian Karina Trujillo Angiolucci, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira de Identidade 
RG nº 29.488.600-X-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 290.160.738-17, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
com endereço na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º andar, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim,  
CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretora Financeira da Companhia, com mandato unificado de 1 (um) ano a se estender até a data de
realização da primeira Reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as
contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (d) consignar que os membros da Diretoria ora eleitos declaram, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de
condenação 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 e economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as
relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Declaram, ainda, que atendem ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo parágrafo 
3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações. Por fim, declaram, nos termos do parágrafo 4º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações,
não ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, bem como não terem, nem representarem, interesse 
conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e II do parágrafo 3º do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações; (d.1) consignar que
os membros da Diretoria ora eleitos serão investidos em seus respectivos cargos mediante a assinatura, dentro do prazo legal, dos seus respectivos 
termos de posse, lavrados no Livro de Atas da Diretoria da Companhia; (e) em vista das deliberações acima, consignar que a Diretoria da Companhia
passa a ser composta pelos seguintes membros: (i) Sra. Vivian Karina Trujillo Angiolucci, brasileira, casada, engenheira, portadora da Carteira
de Identidade RG nº 29.488.600-X-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 290.160.738-17, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com endereço na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º andar, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim,
CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretora Financeira da Companhia; (ii) Sra. Juliane Dias Piotto Juabre, brasileira, casada, farmacêutica,
portadora da Carteira de Identidade RG nº 22.553.470-8-SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 262.860.738-76, residente e domiciliada na cidade
de Barueri, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Andrômeda, 2000, Alphaville Res. Plus, CEP 06473-000, para ocupar o cargo de Diretora
de Pesquisa e Desenvolvimento da Companhia; (iii) Sra. Juliana Aguinaga Damião Salem, brasileira, casada, advogada, portadora da Carteira
de Identidade RG nº 20.587.380-5-SSP/RJ e inscrita no CPF/MF sob o nº 104.685.497-65, residente e domiciliada na cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo, com endereço na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º andar, conjunto 241, Edifício Continental Tower, Bairro Cidade Jardim,
CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretora Jurídica e de Compliance da Companhia; e (iv) Sr. Armando Luis Ferreira, brasileiro, casado,
advogado, portador da Carteira de Identidade RG nº 23.829.109-1-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 168.106.558-40, residente e domiciliado
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Magalhães de Castro, nº 4.800, 24º andar, conjunto 241, Edifício Continental
Tower, Bairro Cidade Jardim, CEP 05676-120, para ocupar o cargo de Diretor Tributário; todos com mandato unificado de 1 (um) ano a se estender
até a data de realização da primeira Reunião do Conselho de Administração imediatamente subsequente à Assembleia Geral Ordinária que deliberar
sobre as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (f) consignar que o cargo de Diretor Geral da Companhia permanecerá
vago; e (g) consignar que os membros da Diretoria farão jus à remuneração a ser determinada em Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre
as contas do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. II. Autorização aos Administradores: (a) autorizar os administradores
da Companhia a praticarem todos os atos que forem necessários à efetivação das deliberações tomadas nos termos da presente ata.
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada
pelos conselheiros presentes. Mesa: Juliana Aguinaga Damião Salem (Presidente), Gabriela Elian Luz (Secretária). Conselheiros: Breno Toledo Pires
de Oliveira, Adalmário Ghovatto Satheler do Couto e Maurício Christovam. Barueri, 14 de maio de 2018. Confere com a original lavrada em livro
próprio. Juliana Aguinaga Damião Salem - Presidente; Gabriela Elian Luz - Secretária. JUCESP nº 408.027/18-6 em 21/08/2018. Flávia R.
Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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