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São Paulo, quarta-feira, 03 de outubro de 2018

Por religião ou necessidade, indianos abraçam
cada vez mais o vegetarianismo

E

pam o sacerdócio ou postos de poder.
Eles costumam ser na imensa maioria
vegetarianos para manter um bom
karma, energia que marca suas ações
e determinará como reencarnarão
após a morte.
Por outro lado, no ponto mais baixo

Kadoli Participações Ltda. -

do sistema de castas estão os “impuros”, relacionados frequentemente
ao consumo de carne mais barata
(porco e búfalo). Estes possuem
karma negativo que marcou sua reencarnação como dalits (intocáveis).
Com a realização do Dia Mundial do

CNPJ nº 20.023.282/0001-50
Demonstrações Financeiras do Exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais (exceto quando mencionado de outra forma))
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração do Resultado
Balanço Patrimonial
Nota
2017
2016
Nota
2017
2016
Lucros Ajuste de
Ativo/Circulante
55.470
3 Receitas (Despesas) operacionais
(427)
(66)
Capital (Prejuízos) variação
Caixa e equivalentes de caixa
4 55.470
3 Gerais e administrativas
5 125.200 143.338
social Acumulados cambial
Total
Não circulante
497.280 512.714 Equivalência patrimonial
124.773 143.272 Em 31/12/2015
450.647
(36.892)
(9.505) 404.250
Sociedade controlada - TEP Chile
70 Lucro operacional
4.538
- Lucro líquido do exercício
106.352
106.352
Investimentos em controladas
5 497.280 512.644 Resultado ﬁnanceiro
4.970
- Ajuste de equivalência patrimonial
Total do ativo
552.750 512.717 Receitas ﬁnanceiras
(432)
- de controlada no exterior
(17.806)
(17.806)
Balanço Patrimonial
Nota
2017
2016 Despesas ﬁnanceiras
129.311 143.272 Perda cambial na conversão
Passivo/Circulante
7.651
2.507 Lucro antes do IR e da CS
6 (1.351)
- de investimentos
(271)
(271)
Fornecedores
1
1 IR e CS Corrente
6 (28.907) (36.920) Em 31/12/2016
450.647
51.654
(9.776) 492.525
Imposto de renda e contibuição social
6 7.650
2.506 IR e CS Diferidos
99.053 106.352 Integralização de capital
148
148
Não circulante
14.377 17.685 Lucro líquido do exercício
7 30.992 30.992 Lucro líquido do exercício
99.053
99.053
Imposto de renda e contibuição social
6 14.170 17.547 Quantidade de quotas ao ﬁnal do exercício
3,20
3,43 Ajuste de equivalência patrimonial
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital - AFAC
207
138 Lucro básico quotas do capital social ﬁnal - R$
7 530.722 492.525 Demonstração do Resultado Abrangente
(5.676)
(5.676)
Patrimônio líquido
2017
2016 de controlada no exterior
Capital social
450.795 450.647 Lucro líquido do exercício
99.053 106.352 Ganho cambial na conversão
Lucros (Prejuízos) acumulados
85.031 51.654 Outros resultados abrangentes
4.672
4.672
- de investimentos
Ajuste de variação cambial
(5.104) (9.776) Ganho (perda) cambial na conversão de investimentos 4.672
(60.000)
(60.000)
(271) Distribuição de lucros
103.725 106.081 Em 31/12/2017
Total do passivo e patrimônio líquido
552.750 512.717 Resultado abrangente do exercício
450.795
85.031
(5.104) 530.722
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
vidades operacionais: são as principais atividades geradoras de receita da
Demonstração do Fluxo de Caixa
2017
2016
1. Informações sobre a empresa: A Kadoli Participações Ltda. (“Em- entidade e outras atividades que não sejam atividades de investimento ou Fluxo de caixa das atividades operacionais
99.053 106.352
presa”), constituída em 04 de abril de 2014, tem sua sede localizada no de ﬁnanciamento. • Atividades de investimentos: são as atividades relativas Lucro líquido do exercício
Ajustes
para
conciliar
o
resultado
ao
caixa
município de São Paulo/SP. a. A empresa tem como atividade operacional à aquisição e alienação de ativos não circulantes e outros investimentos não
31.349 16.801
preponderante a participação em outras sociedades ‘Holding”. b. Atualmen- incluídos em atividades operacional e de ﬁnanciamento. • Atividades de ﬁ- gerado pelas atividades operacionais:
(125.200) (143.338)
te participa na empresa TEP Chile SA. 2. Elaboração e aprovação das nanciamentos: são as atividades que têm como consequência alterações na Equivalência patrimonial
Imposto de renda pago no exterior
27.238 16.867
demonstrações ﬁnanceiras: Base de elaboração, apresentação e divul- dimensão e composição do capital próprio e nos empréstimos obtidos pela Imposto de renda e contribuição social
30.258 36.920
gação das demonstrações contábeis - Declaração de conformidade: Empresa. (g) Transações denominadas em moeda estrangeira: Os ativos Variações nos ativos operacionais:
(28.421) (16.936)
a) Critérios para elaboração: As demonstrações ﬁnanceiras da empresa e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são convertidos Sociedade controlada
70
(70)
são apresentadas em milhares de reais (exceto quando mencionado de ou- para a moeda funcional usando-se a taxa de câmbio vigente na data das Variações nos passivos operacionais: Fornecedores
1
tra forma), foram preparadas com base no custo histórico, são de respon- demonstrações ﬁnanceiras. Os ganhos e perdas resultantes da atualização Impostos e contribuições
(28.491) (16.867)
sabilidade da Administração e foram elaboradas em conformidade com as desses ativos e passivos veriﬁcados entre a taxa de câmbio vigente na data Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.928
(135)
práticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da legislação societária e da transação e os encerramentos dos exercícios são reconhecidos no re- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
pelos pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamen- sultado, na conta contábil de receitas ou despesas ﬁnanceiras. As perdas Recebimento de dividendos de controlada no exterior 112.322
112.322
tos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - ou ganhos cambias decorrentes dos itens não monetários são registrados Caixa aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
ﬁnanciamentos
CFC. b) As demonstrações ﬁnanceiras foram aprovadas pela administração como outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. (h) Lucro (Pre69
138
em 18 de setembro de 2018. 3. Sumário das principais práticas contá- juízo) básico por lote de mil quotas: Está calculado com base no número Adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC
148
beis: O resumo das principais práticas contábeis adotadas na elaboração de quotas em circulação na data de levantamento do balanço patrimonial. Integralização de capital
Distribuição de lucros
(60.000)
das demonstrações ﬁnanceiras são as seguintes: (a) Caixa e equivalentes 4. Caixa e Equivalentes de Caixa:
138
2017
2016 Caixa gerado pelas atividades de ﬁnanciamentos (59.783)
de caixa: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e Bancos conta movimento
55.467
3
2
3 Aumento no caixa e equivalentes de caixa
aplicações ﬁnanceiras. Essas aplicações ﬁnanceiras estão demonstradas ao
3
Aplicações ﬁnanceiras de liquidez imediata
55.468
- Caixa e equivalentes de caixa - Início do período
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento
55.470
3
55.470
3 Caixa e equivalentes de caixa - Fim do período
do exercício, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou sem prazos
Aumento
no
caixa
e
equivalentes
de
caixa
55.467
3
Essas aplicações ﬁnanceiras em bancos de primeira linha estão demonstraﬁxados para resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um insigniﬁ6. imposto de renda e contribuição social: Está assim demonstrado:
cante risco de mudança de valor. (b) Investimentos: Os investimentos em das ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encer2017
2016
13.364 16.300
sociedades controladas são avaliados pelo método de equivalência patrimo- ramento do exercício, e possuem vencimentos inferiores a 90 dias ou sem IR - 15%
8.875 10.843
nial. (c) Tributos: Impostos correntes: A provisão para imposto de renda e prazos ﬁxados para resgate, com liquidez imediata, e estão sujeitas a um IR Adicional
22.240 27.143
contribuição social é calculada e registrada com base no lucro tributável re- insigniﬁcante risco de mudança de valor. 5. Investimentos em Sociedades
8.018
9.777
lativo a cada exercício, ajustado na forma legal, calculado à alíquota de 15%, Controladas: A empresa detém investimentos em sociedade controlada no CSLL - 9%
30.258 36.920
acrescido de adicional de 10% excedente a R$ 240. A contribuição social foi exterior avaliados pelo método de equivalência patrimonial: • TEP Chile SA. Total - IR e CSLL
Do
ano
(1.351)
•
Informações
da
controlada
em
31
de
dezembro
de
2017:
•
Número
de
calculada com base na alíquota de 9% da base tributável. O lucro tributável
Diferido
(28.907) (36.920)
difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque exclui ações - 30.991.797 ações, correspondentes a 42,541% do capital social. • Total - IR e CSLL
(30.258) (36.920)
Patrimônio
líquido
R$
1.682.001.
•
Lucro
líquido
do
exercício
R$
250.421.
receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de
Passivo circulante - 12,5% - IN 1520/14
7.650
2.506
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. (d) De- • A movimentação da conta pode ser assim demonstrada. Movimentação Passivo não circulante
14.170 17.547
mais ativos e passivos: A classiﬁcação dos demais ativos e passivos obe- de Investimentos:
21.820 20.053
2017
2016 De acordo com a legislação vigente (Instrução Normativa IN 1520/14), o IR
dece ao prazo de realização ou de exigibilidade e estão demonstrados por
678.819 570.425 e a CSLL devidos em razão dos lucros auferidos por controladas no exterior,
valores conhecidos e calculáveis, incluindo, quando aplicável, os rendimen- Em 31 de dezembro de 2016/2015
125.200 143.338 poderão ser recolhidos na proporção dos lucros efetivamente distribuídos
tos, encargos e variações monetárias “pro rata temporis”. (e) Apuração do Equivalência patrimonial
(27.238) (16.867) pelas citadas controladas, nos exercícios subsequentes ao encerramento
resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o Imposto de renda pago no exterior
regime contábil de competência de exercício. (f) Demonstração do ﬂuxo de Ajuste equivalência patrimonial de controlada no exterior (5.676) (17.806) do período de apuração, respeitando-se a proporção mínima de 12,5% do
Recebimento
de
dividendos
(112.322)
- resultado apurado no 1º exercício subsequente e o saldo remanescente até
caixa: A Demonstração do Fluxo de Caixa está sendo apresentada de acor4.672
(271) o 8º exercício subsequente, valendo para tanto, o maior valor apurado entre
do com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. Perda cambial de conversão
a efetiva distribuição e o percentual mínimo ﬁxado. 7. Patrimônio Líquido:
663.455 678.819 Capital social: O capital social da sociedade está dividido em 30.992.297
As demonstrações dos ﬂuxos de caixa reﬂetem as modiﬁcações no caixa Investimentos
que ocorreram nos exercícios apresentados utilizando o método indireto. Os Deságio na aquisição
(166.175) (166.175) quotas sociais sem valor nominal, estando totalmente subscrito e integralitermos utilizados na demonstração do ﬂuxo de caixa são os seguintes: • Ati- Em 31 de dezembro de 2017/2016
497.280 512.644 zado. Lucros acumulados: A distribuição de Lucros está sujeita às deliberações dos quotistas representantes da maioria do capital social.
A Diretoria
Edilson José Filho - CRC nº1SP122938-O-0
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Quotistas e Administradores da Kadoli Participações Ltda. - São Pau- adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como ne- mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtelo - SP. Opinião sem ressalva: Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras cessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras livres de mos evidência de auditoria apropriada e suﬁciente para fundamentar nossa
da Kadoli Participações Ltda. (“Sociedade”) que compreendem o balanço distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, a administração é responsável é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e pela avaliação da capacidade da sociedade continuar operando, divulgando, de burlar os controles internos, conluio, falsiﬁcação, omissão ou represendos ﬂuxos de caixa para o exercício ﬁndo nessa data, bem como o resumo quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opera- tações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
das correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais cional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações ﬁnan- relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
políticas contábeis. Em nossa opinião as demonstrações ﬁnanceiras acima ceiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Sociedade ou ces- apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a sar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar opinião sobre a eﬁcácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a
posição patrimonial e ﬁnanceira da Kadoli Participações Ltda. em 31 de o encerramento das operações. Os responsáveis pela administração da So- adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimadezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus ﬂuxos de ciedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de tivas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concaixa para o exercício ﬁndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis elaboração das demonstrações ﬁnanceiras. Responsabilidades do auditor cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de pela auditoria das demonstrações ﬁnanceiras: Nossos objetivos são ob- continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossa res- ter segurança razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras, tomadas em se existe uma incerteza signiﬁcativa em relação a eventos ou circunstâncias
ponsabilidade, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa- que possa causar dúvida signiﬁcativa em relação à capacidade de contiintitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. nuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza
ﬁnanceiras”. Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não uma garantia signiﬁcativa devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Proﬁssional de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter- as respectivas divulgações nas demonstrações ﬁnanceiras ou incluir modido Contador e nas normas proﬁssionais emitidas pelo Conselho Federal nacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes ﬁcação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
de Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros inﬂuenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. Comuniassuntos: As demonstrações ﬁnanceiras para o exercício ﬁndo em 31 de dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações ﬁnanceiras. camo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros
dezembro de 2016, apresentadas para ﬁns de comparação, foram por nós Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
examinadas, cuja opinião sem ressalva foi emitida em 31 de julho de 2017. e internacionais de auditoria, exercemos julgamento proﬁssional e mante- signiﬁcativas de auditoria, inclusive as eventuais deﬁciências signiﬁcativas
Responsabilidades da administração pelas demonstrações ﬁnancei- mos ceticismo proﬁssional ao longo da auditoria. Além disso: • Identiﬁcamos nos controles internos que identiﬁcamos durante nossos trabalhos. São Pauras: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresen- e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações ﬁnanceiras, lo, 18 de setembro de 2018. Progress Auditores Independentes - CRC
tação das demonstrações ﬁnanceiras de acordo com as práticas contábeis independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa- 2SP021623/O-0; João Henrique Lara - Contador - CRC 1SP159593/O-2.

Vegetarianismo ontem (2), os dados
mostram que a Índia é o principal
país dos fãs da “comida não violenta”,
como definiu o popular guru Baba
Ramdev.
Segundo a última pesquisa sobre hábitos alimentícios feita pelo Ministério
da Saúde da Índia entre 2015 e 2016,
30% das mulheres e 22% dos homens
se declaram puramente vegetarianos
no país. No entanto, analisando a fundo
as estatísticas, os números são ainda
mais impressionantes: 90% da população consomem vegetais diariamente,
contra apenas 6% de carne. “Sim, os
indianos são vegetarianos, embora
existam alguns poucos que não são.
Existe a possibilidade da escolha,
mas, por natureza, a Índia é um país
vegetariano”, afirmou Ramdev, que
promove esse tipo de dieta através
de sua própria marca de produtos
alimentícios.
Em um país onde, segundo dados
da ONU, 23% da população vive com
menos de US$ 1,25 (cerca de R$ 5) por
dia, os preços dos alimentos também

são importantes na hora de definir os
hábitos alimentares. Enquanto o quilo
das carnes mais consumidas, como
frango e cordeiro, custam US$ 3 (R$
12) e US$ 6,30 (R$ 25,30), respectivamente, o quilo de arroz pode ser
cobrado por US$ 1,3 (R$ 5,20). Já o
quilo de lentilha é encontrado por U$
2,70 (R$ 10,85).
Para atender à grande demanda por
legumes, verduras e hortaliças, Nova
Délhi, com 18 milhões de habitantes,
conta com o mercado de Azadpur, no
norte da capital, um dos maiores da
Ásia. Chegam ao local 13 mil toneladas de alimentos por dia, de acordo
com o secretário do Comitê de Comercialização de Produtos Agrícolas
(APMC), Anil Ghildiyal. Desde o início
da manhã, centenas de carregadores
enchem os caminhões que partirão
para os estabelecimentos e restaurantes de Nova Délhi. Perto do mercado,
dezenas de vacas, sagradas na Índia,
curtem os restos dos alimentos em um
banquete particular (Elena Granados/
Agência EFE).

Ford Modelo T comemora
110 anos de lançamento

O Ford T, carro que simboliza
o nascimento da era do automóvel, comemorou 110 anos
de lançamento. Apresentado
oficialmente por Henry Ford
em outubro de 1908, ele ganhou
rapidamente a fama de produto
seguro, simples, confiável e barato, dando início à revolução
que colocou o mundo sobre
rodas.
Para se ter uma ideia, naquela
época os Estados Unidos contavam com menos de 30.000 km
de estradas pavimentadas, o
que tornava dirigir um desafio
tanto para os veículos como
para os motoristas. Feitos artesanalmente, os carros então
eram vistos mais como um
brinquedo de luxo – perigoso,
barulhento e caro.
A partir de 1913, Henry Ford
desenvolveu o processo de produção em série do Modelo T, que
abriu as portas do mercado de
massa para o automóvel. Com
mecânica simples, robusto e
fácil de manter, ele logo caiu
no gosto popular. As várias
melhorias introduzidas ao longo
do tempo o deixaram mais confortável, rápido e econômico. O
constante aperfeiçoamento do
processo produtivo também

trouxe a redução dos custos:
lançado por 850 dólares, ele
chegou ao último ano de produção, em 1927, custando 290
dólares.
Com essas qualidades, o
Modelo T conquistou o público
americano e de vários países.
Entre seus primeiros proprietários estavam o cientista Thomas
Edison e os astros de Hollywood
Will Rogers, May Pickford e
Douglas Fairbanks. Em 1919, a
Ford foi a primeira fabricante
de automóveis a se instalar no
Brasil, com a produção desse
veículo e do caminhão da linha.
Seu sucesso gerou também

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº
1010642-15.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ANDERSON SOUZA DE ARAUJO, RG 32.941.475-6, CPF 297.565.738-21, que lhe
foi proposta uma ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando
o recebimento de R$ 8.394,96 (Jun/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais e do Instrumento Particular de Confissão de Dívida, firmado entre as partes e não pago
pelo requerido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO
e INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial (R$ 8.394,96),
devidamente atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do
valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. Se
não houver manifestação do réu, ele 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. Dad o e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2018.

FITACREL Indústria e Comércio de Adesivos Ltda, torna publico que recebeu da Prefeitura de
Itaquaquecetuba - Secretaria do Meio Ambiente a Licença Prévia, Instalação e de Operação n.
41/2018, valida até 01/10/2020, p/ a atividade de fabricação de produtos de papel p/ uso comercial e
de escritório, sito Estrada do Bonsucesso, 605 - Rio Abaixo – Itaquaquecetuba/SP.

mudanças na estrutura da
empresa, com a criação dos
primeiros departamentos de
cor e design. Em 1920, ele representava mais da metade dos
veículos em circulação no mundo e somou mais de 15 milhões
de unidades nos seus 19 anos
de produção. Como reconhecimento ao seu um impacto sem
igual na história, o Modelo T foi
eleito o “Carro do Século” pela
Global Automotive Elections
Foundation no ano 2000, por
um júri de 132 jornalistas de
33 países.
Ao quebrar a barreira das
distâncias entre as pessoas que
viviam isoladas nas comunidades, ele ajudou a transformar
os hábitos e estabeleceu novos
parâmetros para os sistemas de
transporte em todo o mundo
(Imprensa Ford).

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus
Balanços, Atas, Editais
e Leilões neste jornal,
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conﬁança, ou ligue para
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Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
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- Oﬁcial

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: EDSON DE SOUSA PEREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão ½ oﬁcial
de ar condicionado, nascido em Itabuna - BA, no dia 04/06/1980, residente e domiciliado
neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Euclides Tomaz Pereira e de Renilda Santana
de Sousa. A pretendente: ADILSA BEZERRA DA SILVA, estado civil solteira, proﬁssão
arrematadeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/03/1981, residente e domiciliada
neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Adilson Bezerra da Silva e de Cicera Maria
Bezerra da Silva.
O pretendente: MARINHO PAIVA DUARTE, estado civil solteiro, proﬁssão engenheiro,
nascido em São Paulo - SP, no dia 26/08/1981, residente e domiciliado neste subdistrito
São Paulo - SP, ﬁlho de Marinho da Silva Duarte e de Maria Aurora Paiva dos Reis e
Sa Duarte. A pretendente: CLARISSA SALUTI MARTINS FERREIRA, estado civil
solteira, proﬁssão designer, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/02/1983, residente
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Francisco Martins Ferreira e de
Eliane Aparecida Saluti Martins Ferreira.
O pretendente: RAPHAEL BEREISIS SIMÃO, estado civil solteiro, proﬁssão educador físico, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/12/1989, residente e domiciliado
neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Wladimir Romera Simão e de Maria Lucia
Bareisis Simão. A pretendente: LARISSA DE AQUINO, estado civil solteira, proﬁssão educadora ﬁsica, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/09/1990, residente e
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Joaquim de Aquino e
de Maria Isabel Santos de Aquino.

O pretendente: BRUNO LORENA FAJARDO DE CAMPOS, estado civil solteiro,
proﬁssão engenheiro, nascido em Delﬁm Moreira - MG, no dia 04/05/1993, residente
e domiciliado neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Marcio Ormando Fajardo de
Campos e de Helenice de Fatima Lorena Fajardo de Campos. A pretendente: JULIANA
PEÑARANDA GOVATO, estado civil solteira, proﬁssão engenheira, nascida em São
Paulo - SP, no dia 20/08/1991, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP,
ﬁlha de Eduardo Baboim Govato e de Tania Carmen Peñaranda Govato.

O pretendente: DENIS VIEIRA DA SILVA CAPECCE, estado civil solteiro, proﬁssão
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/02/1988, residente e domiciliado
neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de João Douglas Capecce Junior e de Vera Helena
Vieira da Silva Capecce. A pretendente: BRUNA GUIMARÃES RAJANAUSKI, estado
civil solteira, proﬁssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/08/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Jorge Luiz Rajanauski e
de Valdelice Garcia Guimarães Rajanauski.

O pretendente: BRUNO MOREIRA CONTI, estado civil solteiro, proﬁssão analista, nascido
em São Paulo - SP, no dia 31/10/1993, residente e domiciliado neste subdistrito São Paulo
- SP, ﬁlho de Alessandro de Domenico Conti e de Edna Vanusa Moreira. A pretendente:
ELISANGELA FERREIRA CAIRES, estado civil solteira, proﬁssão analista ﬁnanceiro,
nascida em Jequié - BA, no dia 08/03/1988, residente e domiciliada no Jardim Piratininga,
nesta Capital, SP, ﬁlha de Edvaldo Caires de Souza e de Marilene Nery Ferreira.

O pretendente: RAFAEL FALCÃO DE FREDES, estado civil solteiro, proﬁssão cabeleireiro,
nascido em São Paulo - SP, no dia 20/07/1987, residente e domiciliado neste subdistrito São
Paulo - SP, ﬁlho de Patricio Armando Fredes Saavedra e de Maria Elisa Falção de Fredes. A
pretendente: CAROLINE DE SOUZA CANCIO PEREIRA, estado civil solteira, proﬁssão
vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/04/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Jose Geraldo Cancio Pereira e de Terezinha Pedrina de Souza.

O pretendente: RENATO GOMES DE MENEZES FILHO, estado civil solteiro, proﬁssão
técnico de informatica, nascido em Santo André - SP, no dia 16/02/1986, residente e domiciliado
nesta Capital, SP, ﬁlho de Renato Gomes de Menezes e de Maria Zenilda Gomes Barreto.
A pretendente: MARTA SIMÃO SILVA ANSANELLI, estado civil solteira, proﬁssão assistente jurídico, nascida em São Paulo - SP, no dia 22/10/1986, residente e domiciliada neste
subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Claudio Ansanelli e de Selma Simão da Silva Ansanelli.

O pretendente: MARCELO MAIA GURGEL, estado civil divorciado, proﬁssão piloto de
avião, nascido em São Luis - MA, no dia 08/10/1974, residente e domiciliado neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Francisco Marcos Gurgel Santos e de Myrdes Maia Gurgel.
A pretendente: DANIELA ZANATTA, estado civil divorciada, proﬁssão comerciante,
nascida em Paranavaí - PR, no dia 07/01/1975, residente e domiciliada neste subdistrito,
São Paulo - SP, ﬁlha de Arno Domingo Zanatta e de Ilizena Zanatta.

O pretendente: ERICK CALADO FIORI, estado civil solteiro, proﬁssão engenheiro de
campo, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/03/1990, residente e domiciliado neste
subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Antonio Carlos Fiori e de Tania Maria Calado Fiori. A
pretendente: THAÍS SANTOS LIMA, estado civil solteira, proﬁssão publicitária, nascida
em São Paulo - SP, no dia 13/01/1993, residente e domiciliada neste subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Ferreira de Lima e de Luciene Rocha dos Santos Lima.

Conversão de União Estável em Casamento

O pretendente: WAGNER LUCAS DE GOUVEIA, estado civil divorciado, proﬁssão analista de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/11/1975, residente e domiciliado
neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Benedito Lucas de Gouveia e de Vanilda Assalini
de Gouveia. A pretendente: LILIAM DE SOUZA, estado civil divorciada, proﬁssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/01/1972, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Benedito Lyra de Souza e de Sebastiana Ramos Vitorino.

O pretendente: MARCIO ALVES SORANZO, estado civil solteiro, profissão
gerente de compras, nascido em Tatuí - SP, no dia 08/10/1980, residente e domiciliado neste subdistrito São Paulo - SP, filho de Oswaldo Roberto Soranzo Junior
e de Nancy Aparecida Alves Soranzo. A pretendente: JÉSSICA SCAGLIONI DA
SILVA, estado civil solteira, profissão bancária, nascida em Tatuí - SP, no dia
17/04/1993, residente e domiciliada em Tatuí - SP, filha de Antonio Moraes da
Silva e de Patricia Scaglioni.

O pretendente: ALEXANDER NELSON ARRASCAETA, estado civil solteiro, proﬁssão ambulante, nascido em Córdoba na Argentina, no dia 30/01/1985, residente e domiciliado neste
subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Félix Orlando Arrascaeta e de Maria Aparecida Crapini. A
pretendente: FERNANDA DA SILVA NASCIMENTO, estado civil solteira, proﬁssão ambulante,
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/09/1985, residente e domiciliada neste subdistrito, São
Paulo - SP, ﬁlha de Antonio Fernando Borges do Nascimento e de Nanci da Silva do Nascimento.

O pretendente: BRUNO VITICA VENTURI, estado civil divorciado, proﬁssão gerente
de operações, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/06/1985, residente e domiciliado
neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Gilberto Venturi e de Neila Fatima Vitica
Venturi. A pretendente: SAMILLI DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteira,
proﬁssão analista, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/03/1991, residente e domiciliada nesta Capital, SP, ﬁlha de Wagner Feitosa de Oliveira e de Norma Sueli dos
Santos Oliveira.

O pretendente: FERNANDO LATORRACA, estado civil solteiro, proﬁssão funcionário
público estadual, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/06/1990, residente e domiciliado
neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Claudio Latorraca e de Vera Lucia Rocha.
A pretendente: THAÍS MARIA RIBEIRO MARINI DE SOUZA, estado civil solteira,
proﬁssão funcionária pública estadual, nascida em São Paulo - SP, no dia 24/08/1993,
residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de João Batista de Souza
e de Denise Valeria Ribeiro Marini de Souza.

O convivente: EDUARDO FILIPE FERREIRA, estado civil solteiro, proﬁssão vendedor,
nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1981, residente e domiciliado neste subdistrito
São Paulo - SP, ﬁlho de Raul Filipe Ferreira e de Doroti Morales Ferreira. A convivente:
MAYARA GOY NEVES, estado civil solteira, proﬁssão analista ﬁnanceiro, nascida em
São Paulo - SP, no dia 05/04/1988, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo
- SP, ﬁlha de Itamar Goy Neves e de Carla Colella Goy Neves. Obs.: Faço saber que
pretendem converter sua União Estável em Casamento.
O convivente: PAULO CÉSAR DE CALAIS PELLICER, estado civil solteiro, proﬁssão
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/10/1969, residente e domiciliado
neste subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de Pedro Pellicer Netto e de Vilma de Calais Pellicer. A convivente: MARLEY KOHUT, estado civil solteira, proﬁssão do lar, nascida em
Peabiru - PR, no dia 22/08/1968, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo SP, ﬁlha de Basilio Kohut Filho e de Maria de Lourdes Reis Kohut. Obs.: Faço saber que
pretendem converter sua União Estável em Casamento.
O convivente: MARCELO VICTOR DE FARIA CARDOSO, estado civil solteiro, proﬁssão
empresário, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/07/1981, residente e domiciliado neste
subdistrito São Paulo - SP, ﬁlho de José Carlos de Faria Cardoso e de Maria do Perpetuo
Socorro de Faria. A convivente: GISELE APARECIDA DOS SANTOS, estado civil solteira,
proﬁssão supervisora, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/05/1983, residente e domiciliada
neste subdistrito, São Paulo - SP, ﬁlha de Aparecido Roque dos Santos e de Angela Marta da
Silva Santos. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente,
para ser aﬁxado no Oﬁcial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal
Empresas & Negócios

Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/8CC0-1B6D-4153-1B3B

m Nova Délhi, as filas na entrada de alguns dos restaurantes
vegetarianos mais populares
são frequentes. Nos estabelecimentos
“mistos”, o cardápio vegetariano tem
destaque.
Pratos com carne ganham alertas
chamativos para evitar um erro de
um cliente desavisado, que pode se
tornar “impuro” se consumir proteína
animal.”As escrituras sagradas indicam que sua alma é o que você come.
Se come bem, sua alma ficará bem.
Se come o alimento errado, consome
álcool e carne, sua alma ficará mal e
te levará a cometer atos estúpidos”,
explicou o sacerdote hindu Acharya
Brijesh. No comando de um dos
principais templos dedicados ao deus
Hanuman na capital do país, Brijesh
esclareceu que nem todos os hindus
são vegetarianos.
Muitas vezes depende, segundo ele,
do karma e da data de nascimento para
que a pessoa coma ou não carne. No
ponto mais alto do sistema de castas
hindus estão os brahames, que ocu-

Divulgação

Na Índia há vegetarianos e não vegetarianos, uma categorização peculiar dos hábitos alimentícios que mostra a realidade de um país no qual não comer
carne é uma obrigação religiosa do hinduísmo para a elite e uma necessidade para os mais humildes, que adotam a dieta verde por questões financeiras

