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Primeiro ônibus elétrico
produzido no Brasil circulará
pelas ruas de São Paulo

veículo foi totalmente construído
no Brasil. As baterias são de fosfato
de ferro e levam de quatro a cinco
horas para serem carregadas. A linha em
que o ônibus circulará ainda não foi definida
e a previsão é a de que o veículo entre em
operação até o próximo dia 31, após passar
por fiscalizações feitas pela SPTrans
O ônibus têm ainda motores elétricos
embutidos nas rodas e sistemas auxiliares
hidráulicos e pneumáticos, integrados
por meio de uma rede de controle. Esse
mecanismo faz com que, em aceleração,
o sistema consuma energia das baterias
tradicionais e nos momentos de frenagem
o sistema de tração transforme a energia
dessas baterias em energia elétrica, que
fica armazenada nas mesmas baterias. O
chassi é feito pela empresa chinesa BYD,
que instalou uma fábrica em Campinas há
dois anos em meio. A carroceria é da Caio,
que também funciona no interior de São
Paulo. A capacidade de produção anual da
BYD é de 400 carros por ano.
Segundo o prefeito de São Paulo, João
Doria, a implantação dos ônibus elétricos
está dentro do plano de governo da prefeitura de promover a redução de emissões
poluentes. “Esse modelo emissão zero e
baixo nível de ruido, também é equipado
com ar-condicionado. O modelo atende
ainda a todas as exigências de acessibilidade como piso baixo, rampas de acesso
e espaço para cadeiras de rodas, wi-fi

O

Divulgação/Transurc

A Prefeitura de São Paulo apresentou sexta-feira (14) um ônibus elétrico, alimentado por baterias, com
capacidade para transportar 84 passageiros e com até 300 km de autonomia

INICÍO MINHA COLUNA comentando sobre a atriz Isis
Valverde que aos 30 anos interpreta, na novela ‘A Força Do
Querer’ (Globo), uma digital influencer no cinema e espera uma
possível carreira no EUA com papéis que a ajudem a evoluir.
Isso é o que pretende a atriz em sua carreira. Isis, terá seu
personagem crescente na história.
SEGUNDO A ATRIZ ELA SE CONSIDERA MEIO HIPPIE,
mas diz estar tomando gosto por moda, e isso é tão verdade que
ela passou a adotar esse gosto quando não está com a cauda de
sereia que compõe a personagem Ritinha. Segundo ela, nessa
idade ela vive uma profunda fase de autoconhecimento. A idade
trouxe muita segurança, mais muita insegurança também.
QUANTO Á PROFISSÃO, ISIS REAFIRMA QUE NÃO
TEM DÚVIDA de estar no caminho certo e que nunca será
outra coisa a não ser atriz. O começo foi muito difícil mas ela
conseguiu sobreviver numa coisa que gosta e isso é raro. Isis
Valverde tem contrato com a Globo até 2020 e vem se destacando a cada novela com o apoio da emissora.
A GLOBO DEVE LANÇAR UM REALITY DE JUDÔ.
Flávio Canto já deu início ás gravações de ‘Ippon A Luta da
Vida’, que será apresentado no ‘Esporte Espetacular’, a partir
de setembro. O objetivo é revelar novos nomes da modalidade.
Oito atletas, quatro homens e quatro mulheres, serão treinados
pelas campeãs olímpicas Sarah Menezes e Rafaela Silva.

O ônibus têm motores elétricos embutidos nas rodas
e sistemas auxiliares hidráulicos e pneumáticos.

e tomadas USB”. Segundo o secretário
Municipal de Mobilidade e Transportes
(SMT), Sérgio Avelleda, o veículo é o que
há de mais moderno em termos de ônibus
elétricos em operação em outros países,
como os Estados Unidos e a China.
“Isso faz parte do plano de governo
apresentado para a transformação do
nosso sistema de ônibus. Na licitação, já
anunciamos, vamos contribuir para que ao

longo do próximo contrato, as empresas
reduzam paulatinamente as emissões
que provocam doenças respiratórias,
envelhecimento precoce e um clima
global indesejável”, disse. A prefeitura
pretende discutir com a Câmara Municipal a alteração da legislação vigente para
a adequação do sistema de ônibus para
veículos classificados pelo secretário como
mais saudáveis (ABr).

Reuters

Corridas de touros deixam 11 feridos na Espanha

Ao menos 11 pessoas ficaram feridas durante a última
corrida de touros do Festival
de São Firmino, em Pamplona, no norte da Espanha, na
sexta-feira (14). O evento atrai
milhares de turistas de todo
o mundo que percorrem 875
metros. A corrida desta sexta
durou 2 minutos e 10 segundos
e incluiu touros da raça Miura,
que tradicionalmente encerram
o evento.

TONY AUAD E
OS BASTIDORES
DA TV tonyauad@ig.com.br

Esta última corrida foi descrita como perigosa pelos especialistas.

Proclamas de Casamentos

A vítima mais grave é um
norte-americano. O festival
acontece durante nove dias
no qual os touros perseguem
os corredores que usam lenços vermelhos pelas ruas de
Pamplona. Neste ano, as oito
corridas anteriores totalizaram
sete feridos pelos chifres dos
animais de meia tonelada. Para
os participantes, os ferimentos
são comuns durante o festival
(ANSA).

O REALITY TERÁ TAMBÉM como treinadores Rogério
Sampaio, Tiago Camilo, Aurélio Miquel e Chiaki Ishii. Também
participam do programa como samurais alguns convidados dividindo suas experiências e trazendo as provas de cada etapa.
Três participantes serão premiados com uma viagem ao japão.
INSPIRADA EM FATOS REAIS, a série médica ‘Sob Pressão’, da Globo, prestará um serviço a cada final de um episódio.
O público verá cartelas informativas sobre temas de interesse da
sociedade, como doação de sangue e de órgãos, abuso sexual,
violência contra a mulher, testes de HIV, prevenção a doenças
cardíacas e crimes virtuais. Estreia dia 25.
A DISPUTA ENTRE ‘BOM DIA & CIA’ (SBT) E O MATINAL DA RECORD ‘HOJE EM DIA’, segue acirrada. Em
junho o infantil do SBT venceu o matinal da Record em 91% dos
duelos, segundo o IBOPE. Com isso o SBT vem ocupando pelas
manhãs a vice liderança com a média de 6,1 pontos contra 5,2
da Record. Essa pontuação também atinge a grande São Paulo.
APÓS VENCER O ‘SHOW DOS FAMOSOS’, no programa
do Faustão, o ator Ícaro Silva, vai mostrando sua versatilidade.
O ator, que tem uma boa participação na novela ‘Pega Pega’,
iniciou a sua trajetória causando grande impacto pela sua desenvoltura na forma de interpretar. O ator paulista de 30 anos
sabe que essas suas apresentações na TV lhe dão uma grande
valorização.
FRASE FINAL: Nem Tudo Que Reluz é Ouro.
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41º Subdistrito - Cangaíba

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Dr. Mario Luis Migotto - Oﬁcial

Caminhos da Esperança

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR, estado civil solteiro, proﬁssão
vendedor, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (13/10/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Luiz Antonio de Oliveira e de Vera Lucia Teixeira
Pinto de Oliveira. A pretendente: MILLEANE ALVES MATOS DE ALMEIDA, estado
civil solteira, proﬁssão recepcionista, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia
(10/12/1988), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Antonio Adelson
Matos de Almeida e de Maria Inês Alves Matos de Almeida.
O pretendente: ITAMAR FRANCO, estado civil divorciado, proﬁssão pedreiro, nascido
em São Paulo - SP, no dia (06/12/1958), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP,
ﬁlho de Izidoro Franco e de Amabile Virgino Brunelli Franco. A pretendente: APARECIDA
PEREIRA DE LIMA, estado civil divorciada, proﬁssão diarista, nascida em Palmeira dos
Indios - AL, no dia (08/06/1969), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de
José Miguel de Lima e de Izabel Pereira de Lima.
O pretendente: MARCO AURELIO PERONDI FONSECA, estado civil solteiro, proﬁssão
barbeiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (05/09/1989), residente e domiciliado
nesta Capital - SP, ﬁlho de Almir Mello da Fonseca e de Roseli Perondi. A pretendente:
ANA CAROLINA IOTTI, estado civil solteira, proﬁssão professora, nascida nesta Capital,
Bela Vista - SP, no dia (14/11/1991), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de
Mara Carnicelli Iotti e de Helvio Pedrosa Iotti. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade
de Serviços nesta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.
O pretendente: MARCELO BATISTA DOS SANTOS, estado civil solteiro, proﬁssão
motorista, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/09/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, ﬁlho de Manoel Batista dos Santos e de Maria das Graças
dos Santos. A pretendente: DANIELLE RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteira,
proﬁssão auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia
(22/05/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, ﬁlha de Dernivaldo Batista
dos Santos e de Jaciara Alves Ribeiro.
O pretendente: HILARIO LOPES GOMES, estado civil divorciado, proﬁssão motorista,
nascido em Pilão Arcado - BA, no dia (16/03/1977), residente e domiciliado neste Subdistrito
- SP, ﬁlho de Joaquim Manoel Gomes e de Terezinha Lopes Gomes. A pretendente: CARMINA ELIANA LEANDRO FERREIRA, estado civil divorciada, proﬁssão separadora de
doações, nascida em São José de Piranhas - PB, no dia (17/12/1976), residente e domiciliada
neste Subdistrito - SP, ﬁlha de José Ferreira de Sousa e de Margarida Leandro Ferreira.
O pretendente: ALEXANDRE PANSANI CHOCA, estado civil solteiro, proﬁssão professor,
nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (11/04/1991), residente e domiciliado neste
Subdistrito - SP, ﬁlho de Aparecido Donizeti Choca e de Maria Angelina Pansani Choca. A
pretendente: DANIELLA MEDEIROS DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão estudante,
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (06/08/1991), residente e domiciliada neste
Subdistrito - SP, ﬁlha de Geraldo José Antonio da Silva e de Maria Aparecida Medeiros Silva.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

Antonio Margarido – Capela – Interessante
trabalho, inspirado pelo Espirito Irmão Virgílio, relata uma verdadeira saga de uma família nipônica,
que para o Brasil imigrou. Muito trabalho e luta, em
fazendas, levaram a família ao sucesso financeiro.
Um dos filhos, formou-se psiquiatra. Cuidava com
afinco de jovens, principalmente para afastá-los
das drogas. Trabalhava tanto, que relegou sua descendência,
causando assim, sérios distúrbios. Um verdadeiro alerta, para
pais e responsáveis, para evitar que os jovens, sob sua tutela,
deixem-se influenciar pelo flagelo das drogas licitas e ilícitas.
Impactante!

As Peripécias de Jennifer:
Das trevas à luz. O percurso
de uma conversão
Dom João Baptista Barbosa Neto – Ermeson Paiva (Ilustr) - Fons Sapientiae – Importante
trabalho de conscientização, da necessidade do
entendimento dos desígnios católicos. O jovem
monge beneditino, imbuído de extrema boa vontade, criou
um personagem nada trivial, uma ratinha, para passo a passo,
quase que ludicamente, esclarecer pontos vitais para o pleno
entendimento das palavras Dele. Valendo-se de um cabedal
histórico literário admirável, o autor conseguiu seu intento.
Sem ser chato é profundamente esclarecedor.

O Céu não é o Limite
Marcos R Palhares – Chris McHilliard - Uma
surpreendente e cinematográfica aventura, é o mínimo que poderá comentar-se, após a leitura dessa
obra. O autor, após, passagens exitosas, nas atividades humanas normais, motivado pelo astronauta
Marcos Pontes, decidiu que deveria ser piloto de
aviação, nada menos que um caça, assim “na boa”!
Um pequeno detalhe opunha-se: jamais havia pilotado avião.
Para muitos, não passaria de um sonho maluco. O autor, além
de abnegado, é dotado de um otimismo que fará o leitor, mesmo que bastante forte seja, revisar alguns conceitos, ou quem
sabe, reforça-los. O palestrante “Fazedor de sonhos”, recebe o
epiteto por justíssimo merecimento. Gostoso e impactante!!

Deixando para Trás
Ana Dantas – Vanessa Alexandre (Ilustr)
– Franco – Família síria, refugia-se em São Paulo.
Naturalmente vão em busca da difícil adaptação. Na
escola, o filho do casal, conhece acolhimento, fraternidade, bullying, xenofobia e racismo. Uma rápida
pincelada, sobre a situação dos assentamentos para
refugiados, pelo mundo. Sensível e de alto impacto,
voltado para crianças e jovens, é uma excelente contribuição
para a devida e necessária humanização do momento.

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube,
que traz entrevistas do mundo literário.
Com apresentação de Ralph Peter.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

39º Subdistrito - Vila Madalena

Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Oﬁcial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:
O pretendente: ROBERTO DO AMARAL GUERREIRO JUNIOR, proﬁssão: analista
de sistemas, estado civil: solteiro, naturalidade: Pouso Alegre - MG, data-nascimento:
31/10/1983, residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, ﬁlho de Roberto
do Amaral Guerreiro e de Inês de Assis Guerra Guerreiro. A pretendente: KARINE MENDONÇA RUSCHEL, proﬁssão: servidora pública, estado civil: divorciada, naturalidade:
Canoas - RS, data-nascimento: 10/11/1983, residente e domiciliada em Brasília - DF, ﬁlha
de Marcos Tadeu Ruschel e de Vera Lucia Mendonça Ruschel.

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços,
Atas, Editais e Leilões neste jornal,
consulte sua agência de conﬁança,
ou ligue para

O pretendente: MARCEL WILKE CARUSO, proﬁssão: engenheiro de alimentos, estado civil:
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/08/1981, residente e domiciliado
na Vila Madalena, São Paulo - SP, ﬁlho de Paulo José Hespanha Caruso e de Regina Cunha
Wilke. A pretendente: LUISA GUIMARÃES ZANHAR, proﬁssão: engenheira civil, estado civil:
solteira, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 02/09/1985, residente e domiciliada em Belo Horizonte - MG, ﬁlha de Nabil Chaves Zanhar e de Cláudia Guimarães Zanhar.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

www.netjen.com.br

Tˎ˕: 3106-4171

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional IV – Lapa - SP.
Processo: 1013088-23.2016.8.26.0004 - Interdição Requerente: Weber Angelo Tucci Requerido:
Madge Mary Tucci Magyar VISTOS. Ante o exposto decreto a interdição de MADGE MARY TUCCI
MAGYAR, declarando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados, na
forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e artigo 1.772, todos do Código Civil, nomeando
curador o Sr. WEBER ANGELO TUCCI, considerando-se compromissado, independentemente de
assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito com fundamento no inciso I
do artigo 487 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui, estipuladas as restrições impostas à
requerida: Seu nível de compreensão e apreensão está ausente, seu círculo ideativo está ausente.
Não tem condições físicas e/ou mentais para se locomover.. Não tem condições mentais para contrair
ou desfazer matrimônio, ter e/ou administrar conta bancária, talão de cheques ou cartão de crédito.
Não tem condições físicas, neurológicas ou psíquicas para comprar ou vender imóveis, adquirir bens
de qualquer valor ou utilidade, receber dinheiro, receber ou fazer doações ou permutas. Não tem
condições de assumir responsabilidades, principalmente no que diz respeito a menores impúberes ou
idosos, nem exercer qualquer atividade laborativa ou cultural. Não tem condições mentais para
entender, celebrar ou rescindir contratos de qualquer natureza, demandar ou ser demandada, nem de
cuidar da própria saúde, educação ou cuidados pessoais. Não tem condições mentais para opinar
sobre seu (sua) curador (a). Determino a prestação de contas a cada 06 meses, bem como extrato
atualizado da aplicação VGBL. Em obediência ao disposto no artigo 1184 do Código de Processo Civil
e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se pela
imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias. ESTA SENTENÇA
SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local e pelo órgão oficial por três
(03) vezes, com intervalo de dez (10) dias.

