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“Muitos queixam-se 
de pouco dinheiro, 
outros de pouca 
sorte, alguns de 
pouca memória, 
ninguém de pouco 
juízo”.
Marquês de Maricá (1773/1848)
Político brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +1,67% Pontos: 
59.355,76 Máxima de +1,77% 
: 59.415 pontos Mínima de 
-0,05% : 58.353 pontos Volume: 
6,3 bilhões Variação em 2016: 
36,93% Variação no mês: 2,51% 
Dow Jones: +0,61% Pontos: 
18.339,24 Nasdaq: +0,24% 
Pontos: 5.318,55 Ibovespa Fu-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,2221 Venda: R$ 3,2230 
Variação: -0,31% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,29 Venda: R$ 3,39 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2470 Venda: R$ 
3,2476 Variação: +0,36% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,2330 
Venda: R$ 3,3630 Variação: 
-0,41% - Dólar Futuro (outubro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 14,01% ao 
ano. - Capital de giro, 15,90% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.323,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,50% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 136,500 
Variação: -0,51%.

Cotação: R$ 3,2220 Variação: 
-0,42% - Euro (17h32) Compra: 
US$ 1,1215 Venda: US$ 1,1216 
Variação: -0,02% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,6130 Venda: R$ 
3,6150 Variação: -0,3% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,6000 Venda: 
R$ 3,7830 Variação: -0,45%.

turo: +1,65% Pontos: 59.770 
Máxima (pontos): 59.770 Míni-
ma (pontos): 58.640. Global 40 
Cotação: 903,366 centavos de 
dólar Variação: +0,28%.

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (28) 
que o Brasil precisa 

acabar com o “relativo isola-
mento” da política exterior 
dos últimos anos e criticou 
acordos comerciais classifi ca-
dos por ele de “insufi cientes”. 
Também comentou a situação 
do Mercosul, que, segundo 
ele, está retomando o “ca-
minho da normalidade”, mas 
precisa ser revisado no que diz 
respeito à estrutura tarifária 
e celebração de acordos em 
novas áreas.

Ao abrir os trabalhos da 
111ª reunião do Conselho da 
Camex, no Palácio do Pla-
nalto, o presidente pregou a 
melhora da situação do Brasil 

     

Temer diz que Brasil 
viveu “relativo isolamento 
externo” nos últimos anos

próximas semanas entrará em 
vigor o Operador Logístico In-
ternacional para ampliar par-
ticipação de micro e pequenas 
empresas no comercio exte-
rior. Esse grupo de empresas 
são grandes empregadores”, 
concluiu (ABr).

no comércio exterior como 
fator-chave para a retomada do 
crescimento e para a geração 
de empregos. Segundo Temer, 
o país ocupa hoje o 25ª lugar 
no ranking de exportadores 
mundiais, posição que pode 
ser melhorada por meio de uma 
política “efi ciente” que passe 
pela “redução do chamado 
custo Brasil” e superação de 
“gargalos em infraestrutu-
ra” e outros elementos que 
encarecem as exportações 
brasileiras.

“A OMC é foro importante 
para o combate aos subsídios 
agrícolas, mas é preciso dedi-
car mais esforços a acordos 
com parceiros selecionados. 
Precisamos romper o relativo 

isolamento externo dos últimos 
anos. Negociamos poucos acor-
dos, insufi cientes em número e 
em impacto efetivo sobre nosso 
intercâmbio com o resto do 
mundo”, disse. Sobre o acor-
do Mercosul/União Europeia, 
Temer disse que a negociação 
precisa ser acelerada, mas 
destacou que o bloco sul-
americano também tem outras 
prioridades internas.

Citou que os ministros de Re-
lações Exteriores, José Serra, 
e da Indústria, Comércio Exte-
rior e Serviços, Marcos Pereira, 
têm sem empenhado em abrir 
novas frentes de negociação. 
“Queremos agora acelerar as 
negociações, por exemplo, do 
Mercosul com a União Euro-

peia, além de ampliar acordos 
com outros parceiros”, afi rmou, 
ao defender medidas urgentes 
para reverter a “relativa perda 
de participação dos produtos 
brasileiros” na América Latina 
nos últimos anos. 

Uma estratégia de comércio 

consistente, continuou o pre-
sidente, ajudará o propósito 
principal de seu governo, que 
é a criação de empregos de 
qualidade. Temer voltou a bater 
na tecla de que a geração de 
postos de trabalho é a demanda 
número um da sociedade “Nas 

Presidente Michel Temer coordena reunião do Conselho da Câmara de Comércio

Exterior (Camex), no Palácio do Planalto.

Pesquisa feita com 2,2 mil 
pessoas na capital paulista pela 
FecomercioSP indicou que o 
interesse dos consumidores 
em assumir compromissos com 
fi nanciamento aumentou em 
setembro. Esse comportamen-
to refl ete uma expectativa mais 
otimista em relação ao futuro 
da economia, mesmo diante 
do alto índice de desemprego 
e da instabilidade na oferta 
de crédito. “Quase 10% dos 
consumidores paulistanos es-
tão dispostos a tomar crédito, 
bem próximos dos 10,2% da 
média histórica”, destaca a 
nota da entidade, divulgada 
ontem (28).

A constatação se deu por 
meio do Índice de Intenção de 
Financiamento, que aumentou 
24,9% no mês, passando de 15,3 
pontos em agosto para 19,1 
em setembro. Na comparação 
com setembro do ano passado, 
houve ligeira elevação, de 01,%. 

Ao fazer ontem (28) uma 
análise da economia mundial, 
a diretora-gerente do Fundo 
Monetário Internacional, Chris-
tine Lagarde, citou o Brasil e a 
Rússia como países que estão 
“mostrando alguns sinais de 
melhoria após um período de 
severa contração”. Ela disse 
que a economia mundial ainda 
apresenta uma série de fragi-
lidades, mas acrescentou que 
as perspectivas das economias 
emergentes e em desenvolvi-
mento “merecem um otimismo 
cauteloso”.

Em palestra na escola Kellogg 
de Administração, na Univer-
sidade de Northwestern, nos 
Estados Unidos, Christine disse 
que as economias emergentes, 
que  lideram a recuperação 
mundial desde a crise fi nan-
ceira de 2008, vão continuar 
contribuindo com mais de três 
quartos do crescimento global 
este ano e também em 2017. 
Ela disse que a China, que é 
um dos sustentáculos desse 
crescimento das economias 
emergentes, vem trabalhando 
nos últimos anos para equili-
brar a expansão de sua indús-
tria como a área de serviços e 
tem reorientado o seu foco para 

Christine Lagarde: as 

economias emergentes 

“merecem um otimismo 

cauteloso”.

Os empresários do setor da 
indústria de transformação 
retomaram o otimismo quanto 
à possibilidade de um cres-
cimento das atividades nos 
próximos meses, revertendo 
o comportamento de desânimo 
manifestado em agosto último. 
É o que mostra o Índice de 
Confi ança da Indústria (ICI), 
relativo a setembro, com alta de 
2,1 pontos ante uma queda de 1 
ponto em agosto, passando de 
86,1 para 88,2 pontos. A marca 
foi a mais elevada desde julho 
de 2014 (88,8).

O ICI avalia a percepção dos 
empresários em relação aos 
negócios atuais e, no médio 
prazo (seis meses), por meio 
da Sondagem da Indústria de 
Transformação feita pelo Ibre/
FGV. Entre 5 e 23 de setembro, 
foram ouvidos dirigentes de 
1.122 companhias. De um total 
de 19 segmentos, 12 indicaram 
melhoria nas avaliações tanto 

Empresários da indústria 

retomaram o otimismo.

O Tribunal de Justiça deu 
prazo de 30 dias para que a 
prefeitura de São Paulo limite 
o número de carros do Uber em 
circulação na cidade. A ação, 
movida por taxistas, cita uma 
“situação de desigualdade que 
favorece a concorrência desle-
al”. O juiz Valentino Aparecido 
de Andrade, da 10ª Vara da 
Fazenda Pública, determinou a 
regulamentação dos aplicativos 
de tecnologia de transporte 
pelo Poder Público.

Para o juiz, o Uber é um 
serviço objeto de regulação, 
assim como o táxi. Por isso, a 
prefeitura “não poderia tolerar 
ou incentivar que a concor-
rência se dê em condições de 
desigualdade, como fez quando 
deixou de impor um limite no 
número de veículos, deixando 
sem qualquer regulação essa 
matéria”, diz a decisão. A pre-
feitura, por sua vez, garante 
que a regulamentação já está 
presente no Decreto 56.981 
e em resoluções posteriores 
do Comitê Municipal de Uso 
do Viário. 

Segundo a administração 
municipal, a meta é que 5 mil 
carros de plataformas digitais 
circulem na cidade, número 
estimado a partir de um cálculo 

Prefeitura tem 30 dias para 

limitar número de

carros do Uber.
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Porta-voz do governo
O presidente Michel Temer es-

colheu como porta-voz do governo 
Alexandre Parola, que também 
exerceu o cargo durante o governo 
FHC. Com a escolha, o Planalto 
espera resolver seguidos proble-
mas de comunicação que têm 
prejudicado o governo. Diplomata 
de carreira, Parola foi escolhido 
após a recusa do jornalista Eduardo 
Oinegue, que  entregou a Temer 
um plano de comunicação.

Valter Campanato/ABr

São Paulo - Secretário de 
Política Econômica do Minis-
tério da Fazenda no primeiro 
mandato de Dilma Rousseff, 
o economista Márcio Holland 
fez ontem (28), uma defesa 
enfática da proposta do Teto 
dos gastos, durante evento na 
FGV, onde ele leciona. Holland 
ressaltou que o Brasil vive a 
mais severa crise fi scal da sua 
história e que a PEC 241 repre-
senta um controle orçamentário 
que o País precisa há anos. “É 
o ‘Plano Real’ da área fi scal. O 
importante é aprová-la, depois a 
gente discute se precisa mudar 
alguma coisa lá dentro”.

Holland reconheceu que a 
expansão do gasto público já 
estava contratada em função 
das despesas previstas na 
Constituição, mas lembrou 
que medidas dos últimos anos 
multiplicaram o problema, 
inclusive com despesas com 
programas sociais, subsídios 
e aumento real do salário mí-
nimo. “Em 2011 (quando ele 
estava no governo), nós fi zemos 
2,9% do PIB de superávit, sen-
do só 0,38 ponto porcentual de 
receita não recorrente, ou seja, 
era um primário puro sangue. 
O problema é que a partir daí 
começou uma nova onda de 

Economista Marcio Holland.
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Número de multas 
em rodovia

Sorocaba - O MP/SP abriu 
inquérito para apurar um au-
mento de 460% no número de 
multas na rodovia João Cereser, 
que liga Jundiaí a Itatiba. Em 
um trecho de cinco km, foram 
aplicadas 35.777 multas por ex-
cesso de velocidade de janeiro 
a julho, média de 5.111 multas 
por mês. No mesmo período 
do ano passado, foram 6.382, 
média de 911 por mês, segundo 
o Departamento de Estradas de 
Rodagem (DER).

No trecho, onde operam 
radares fi xos e móveis, o limi-
te de velocidade varia quatro 
vezes, de 40 km/h para 100 
km/h. A variação inclui limites 
de 60 e 80 km/h. O promotor 
de Justiça Claudemir Battalini, 
responsável pela investigação, 
quer saber se a fi scalização 
transformou o local em “indús-
tria de multas”, segundo suas 
palavras. “Se o objetivo foi criar 
um ponto de vulnerabilidade 
para surpreender os motoris-
tas, vamos atuar para coibir”, 
disse (AE).

Empresários deixam pessimismo 
e elevam confi ança na economia

janeiro de 2015 (88,4 pontos). 
A pesquisa mostra que, em re-
lação ao momento presente, o 
resultado foi infl uenciado pelo 
nível dos estoques. A proporção 
dos entrevistados que conside-
raram os estoques excessivos 
teve queda, passando de 14,1% 
para 12,7%. 

O superintendente de esta-
tísticas públicas do Ibre/FGV, 
Aloisio Campelo Junior, disse 
que “a leitura desagregada dos 
quesitos da pesquisa sugere 
uma recuperação lenta e su-
jeita a sobressaltos pelo lado 
da produção, decorrente do 
esforço para normalização de 
estoques e da recente perda 
de fôlego das vendas externas”. 
Ele acrescentou que o setor 
continua desapontado com 
a demora na recuperação do 
mercado doméstico, mas que 
vê com otimismo a possibili-
dade de melhora nos próximos 
meses (ABr).

em relação ao momento atual 
quanto no quadro previsto para 
daqui a seis meses.

O Índice de Expectativas (IE) 
avançou 2,5 pontos e atingiu 
89,8 pontos, o maior desde ju-
nho de 2014 (90,3 pontos). Já o 
Índice da Situação Atual (ISA) 
aumentou 1,5 ponto, alcançan-
do 86,7 pontos, o maior desde 

FMI: Brasil já mostra 
“alguns sinais de melhoria”

o consumo interno. 
Também destacou o exemplo 

da Índia, que “está embarcando 
em reformas signifi cativas” em 
sua economia, o que permite 
que o país cresça a uma taxa de 
7% ao ano. Para a diretora do 
FMI, o lado ruim - para as eco-
nomias em desenvolvimento - é 
que os países exportadores de 
commodities ainda estão sendo 
duramente atingidos pelos pre-
ços baixos, enquanto os países 
do Oriente Médio “continuam 
a sofrer com os confl itos e com 
o terrorismo” (ABr).

Justiça limita número de 
carros do Uber em SP

que leva em conta a distância 
percorrida por um táxi comum 
em São Paulo, no período de um 
mês. “No período de 128 dias, 
desde a regulamentação até o 
último dia 19, rodaram na ci-
dade 4.917 carros equivalentes 
chamados por aplicativos, o que 
está perfeitamente dentro do 
padrão regulatório proposto”, 
diz a prefeitura, em nota.

A Uber informou que ain-
da não foi notificada, mas 
mostrou-se contrária à medida. 
“Vale lembrar que impor limites 
artifi ciais a esse sistema tiraria 
a oportunidade de milhares de 
motoristas parceiros de usar a 
tecnologia para gerar renda às 
suas famílias”, afi rma, também 
em nota (ABr).

PEC do Teto é o ‘Plano 
Real’ da área fi scal

expansão fi scal, incluindo uma 
segunda tranche de política 
anticíclica que se mostrou ine-
fi ciente”, apontou.

O ex-secretário de Política 
Econômica da Fazenda apontou 
ainda que a literatura existente 
mostra que ajuste fi scal se faz 
com corte de gasto no médio 
prazo, não com aumento de 
juros no curto prazo, especial-
mente em uma economia que 
já está em desaceleração. “O 
ajuste promovido pelo ministro 
Joaquim Levy em 2015 foi um 
erro, acelerou a crise atual. Um 
choque tributário daquele nível, 
imediato, sem um programa de 
consolidação fi scal, aprofundou 
a recessão”, afi rmou (AE).

Aumentou o interesse do 
consumidor por crédito

No componente Índice de Se-
gurança de Crédito, que avalia 
a capacidade de pagamento de 
dívidas, foi verifi cada retração 
de 3,1% em relação a agosto e o 
indicador fi cou em 81,7 pontos 
em setembro. Em relação ao 
mesmo mês do ano passado, a 
queda foi ainda mais expressiva 
(- 4,9%).

Na análise da Fecomer-
cioSP, o Índice de Intenção 
de Financiamento tende a 
permanecer em níveis baixos 
nos próximos meses, mas com 
elevação em relação ao fi nal 
de 2015 e início deste ano, 
“sinalizando uma percepção 
mais otimista da economia”. 
De acordo com a federação, 
a oferta de crédito de lon-
go prazo está praticamente 
estagnada, o que simboliza 
uma “paralisia do mercado 
imobiliário”, onde os consu-
midores costumam usar esses 
fi nanciamentos (ABr).



Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
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Ética, a disciplina 
da família

A ética é o estudo da 

ação humana, do ponto 

de vista do bem e do mal 

que possa produzir

Diante dos fatos do 
cotidiano, que teste-
munhamos e dos quais 

também somos protagonistas, 
podemos criar novos valores 
ou manter os que já existem 
na sociedade. Os fi lósofos da 
Grécia Antiga entenderam 
como poucos o signifi cado mais 
profundo da ética. Na famosa 
obra “A República”, Platão 
narra a história de Giges, que 
encontra um anel mágico.

Giges nota que a joia tem 
o poder de torná-lo invisível 
aos deuses e aos homens. 
Com esse poder, ele seduz 
a rainha, mata o rei e inicia 
sua própria dinastia. O que 
Platão propõe é que cada um 
de nós imagine ter esse poder 
de invisibilidade, para escapar 
ao julgamento de Deus e da 
Justiça. O fi lósofo indaga com 
essa parábola mitológica: o que 
nós faríamos tendo em mãos 
um poder acima de qualquer 
outro?

Aristóteles, outro grande 
fi lósofo grego, dizia que as 
virtudes podem ser aprendi-
das. Ou seja, tudo o que pode 
ser ensinado às crianças, num 
sentido de comportamento 
ético, é de extrema importân-
cia. Mas até onde vai a família 
no ensino da ética? E qual a 
missão da escola? E como se 
relacionam esses dois pilares 
da sociedade? O professor 
não é pai e o aluno não é fi lho. 
São dois papéis distintos em 
nossa organização social. Um 
pai teria de ser especialista 
em várias disciplinas, além de 
dispor de período integral para 
ser professor do fi lho.

O papel fundamental da es-
cola é transmitir conhecimen-
tos acumulados por gerações 
anteriores e que são cruciais 
para a vida atual. Já para a for-
mação ética e moral, o papel da 
família é mais importante que o 
da escola. O exemplo dos pais 
vale mais que toda conversa 

sobre ética. De que adianta um 
pai dizer ao fi lho para respeitar 
a lei, se o próprio pai é pego 
pelo guarda em alta velocidade 
e, diante dos olhos da criança, 
tira cem reais do bolso para se 
livrar da multa?

Com a ética, não existe 
meia verdade. Ou você fala 
a verdade ou mente. Não dá 
para respeitar apenas quando 
a polícia está olhando. Outro 
exemplo: como uma escola 
dará aula para um menino que 
não respeita o professor e cujos 
pais o apoiam nessa atitude, 
pela omissão ou incentivo? 

Por isso, a formação ética e 
moral é preponderantemente 
função da família. Ter fi lhos 
exige responsabilidade muito 
maior. É importante conversar 
com essa criança, fi car com ela 
nos fi nais de semana, brincar. 
Até na brincadeira é preciso 
ensiná-la a respeitar regras. 
Se você trapacear num jogui-
nho simples, ela pode adotar 
a trapaça como valor. É da 
natureza das crianças dar o 
devido retorno aos estímulos 
que recebem.

Uma poesia da educadora 
argentina Eugênia Puebla é, 
para mim, a síntese do que é 
educar com ética. Na “Men-
sagem à Família”, Eugênia 
faz uma defesa apaixonada 
pela temperança com que os 
pais devem acompanhar o 
crescimento dos fi lhos. Num 
trecho do poema, ela diz que 
todo “exagero é negativo”. Os 
pais devem ajudar os fi lhos 
em seus desafi os de vida, mas 
jamais substituí-los. 

Para Eugênia, um jovem co-
nectado com o mundo, pela in-
fl uência educacional dos pais, 
terá as referências mais fortes 
para saber reagir às situações 
de vida. “E, fi nalmente, quando 
a gaiola do canário se quebrar, 
não compre outra... Ensina-lhe 
a viver sem portas.” 

É a aposta fi nal que a edu-
cadora expõe para lapidar o 
cidadão consciente de seus 
direitos e deveres.

(*) - É professor, empresário e um dos 
fundadores do Grupo Positivo.

Oriovisto Guimarães (*)
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A partir da próxima segunda-feira 
(3), a Secretaria da Educação do Es-
tado de São Paulo recebe a matrícula 
de novos alunos para o ano letivo de 
2017. Há vagas em todas as regiões 
do Estado para o Ensino Fundamen-
tal (1º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª 
a 3ª série), além da modalidade de 
Jovens e Adultos – EJA. O cadastro 
deve ser feito, presencialmente, em 
qualquer unidade da rede estadual 
até 31 de outubro. 

No caso de menores de 18 anos, a 
matrícula só poderá ser feita por pais 
ou responsáveis. Os interessados 
devem informar o nome completo 
do estudante, data de nascimento, 

Segundo Abbas, o faleci-
mento de Peres é uma 
“grande perda para a 

humanidade e para a paz” no 
Oriente Médio. Vencedor do 
Nobel da Paz em 1994, ao lado 
do também israelense Yitzhak 
Rabin e do palestino Yasser 
Arafat, ambos mortos, Peres 
tinha 93 anos e enfrentava 
problemas de saúde havia 
tempos.

Seu funeral será realizado na 
manhã desta sexta-feira (30), 
em Jerusalém, e deve contar 
com a presença de alguns dos 
principais líderes do mundo, 
como o presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, e da 
França, François Hollande, da 
chanceler da Alemanha, Angela 
Merkel, do príncipe Charles e do 
primeiro-ministro do Canadá, 
Justin Trudeau. O casal Bill e 
Hillary Clinton também deve 
participar.

Também não faltaram mensa-
gens de condolência pela morte 
do ex-chefe de Estado. O presi-
dente da Rússia, Vladimir Putin, 
afi rmou que teve a “sorte” de 
conversar diversas vezes com 
essa “pessoa extraordinária”. 
“Em cada ocasião admirei sua 
coragem e patriotismo, a sabe-

O ex-líder palestino, Yasser Arafat, ao lado do então o ministro do Exterior de Israel,

Shimon Peres e o ex-primeiro-ministro, Yitzhak Rabin, com o Prêmio Nobel da Paz.

O Ministério da Saúde anun-
ciou  a oferta do antirretroviral 
Dolutegravir para cerca de 100 
mil pacientes que vivem com 
HIV no Brasil. A previsão da 
pasta é que o medicamento co-
mece a ser distribuído na rede 
pública em 2017. Inicialmente, 
o Dolutegravir será ofertado 
no SUS a todos os pacientes 
que estão começando o trata-
mento e também a pacientes 
que apresentam resistência a 
antirretrovirais mais antigos.

Atualmente, o esquema de 
tratamento das pessoas que 
vivem com HIV, na fase inicial, é 
composto pelos medicamentos 
Tenofovir, Lamivudina e Efavi-
renz, conhecido como 3 em 1. A 
partir de 2017, o Dolutegravir 
associado ao 2 em 1 (Tenofovir 
e Lamivudina) será indicado no 
lugar do Efavirenz. Segundo a 
coordenadora do departamen-
to de DST, Aids e Hepatites 
Virais, Adele Benzaken, o 
Dolutegravir apresenta um 
nível muito baixo de efeitos 

Saúde anuncia incorporação de antirretroviral “inovador” a 

partir de 2017.

Partido distribui spray 
‘anti-imigrantes’

A legenda de extrema-direita 
dinamarquesa Danskernes 
Parti distribuiu cerca de 150 
unidades de um spray “anti-
imigrantes” para “proteger” 
os cidadãos contra possíveis 
ataques por parte de estran-
geiros. Segundo a rede “CNN”, 
o produto foi entregue por 
militantes do partido nas ruas 
de Haderslev, cidade portuária 
situada no sul da Dinamarca, e 
é parecido com laquê de cabelo, 
já que a legislação local proíbe o 
uso de spray de pimenta.

O líder do Danskernes Parti, 
Daniel Carlsen, defendeu a 
medida. “Não consigo imaginar 
como isso possa ser considera-
do racista. O spray de pimenta 
é ilegal, então encontramos 
uma maneira para os dina-
marqueses, especialmente as 
mulheres, se protegerem”, 
disse.     Segundo ele, essa não 
é a situação “ideal”, já que o 
objetivo da legenda é repatriar 
os imigrantes que chegam ao 
país. “Enquanto isso, queremos 
fornecer soluções para tornar 
melhor e mais segura a vida do 
povo dinamarquês”, acrescen-
tou (ANSA).

Boa notícia para quem evitava 
os queijos mais gordurosos - e 
saborosos: foi comprovado que 
eles não são os culpados pelo 
colesterol ruim. Uma pesquisa 
realizada pela Universidade 
de Copenhague revelou que 
queijos como provolone e 
parmesão na verdade ajudam 
o HDL, o colesterol bom do 
nosso corpo.

O estudo foi feito com 139 
pessoas, que foram separadas 
em três grupos. Um fi cou sem 
comer queijo, outro só consu-
miu queijos magros - com baixo 
nível de gordura - e o último 
comeu queijos amarelos, ge-
ralmente os mais gordurosos. 
Após 12 semanas, todos foram 
submetidos a exames de saúde 
para medir o nível de colesterol, 
açúcar, triglicérides e insulina. 
Até a circunferência abdominal 
foi medida. 

Os resultados surpreende-
ram os cientistas, já que as 
pessoas que comeram queijos 

Queijos mais “gordos” 

aumentam o nível do

colesterol bom, o HDL.

Uma das principais dúvi-
das que aparecem na época 
das eleições diz respeito aos 
votos nulos. Muitos eleitores 
acreditam que se mais de 50% 
dos eleitores votarem nulo a 
eleição é invalidada e, embora 
a afi rmação não seja verdadeira, 
é recorrente a cada eleição, 
aparecendo em publicações 
de redes sociais e conversas 
com amigos, causando confu-
são. “Isso de que se mais de 
50% do eleitorado votar nulo 
a eleição será anulada é puro 
folclore”, explica o cientista 
político e professor da UnB, 
Flávio Britto. 

Na verdade, tanto os votos 
nulos quanto os votos brancos 
não são levados em conta na 
apuração que dá o resultado da 
eleição. Por isso, mesmo que 
haja mais de 50% de votos nu-
los, o pleito não será anulado, 
uma vez que os votos conside-

rados válidos serão somente os 
recebidos pelos candidatos e 
os chamados votos de legenda. 
“Esse tipo de voto [branco e 
nulo] não é considerado no 
cômputo geral da eleição, ou 
seja, no cômputo geral, eles 
não são considerados válidos”, 
disse o professor.

Segundo Britto, mesmo 
que haja 99% de votos nulos 
a eleição não será anulada, 
pois o resultado será defi-
nido através do 1% que é 
válido. “Se hipoteticamente 
pensarmos em uma cidade 
que só tenha um candidato 
a prefeito e que a cidade 
inteira achou por bem não 
votar no candidato, votando 
nulo como protesto. Se só o 
candidato votar em si próprio, 
por exemplo, somente o voto 
dele será considerado válido e 
ele seria eleito com 100% dos 
votos válidos”, disse (ABr).
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Líder palestino lamenta morte 
de Peres: ‘Grande perda’

O presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, lamentou ontem (28) a morte 
do ex-chefe de Estado de Israel, Shimon Peres, após duas semanas internado por conta de um 
acidente vascular cerebral

doria e a capacidade de ir até o 
fi m em questões complicadas”, 
disse. Já Obama declarou que 
Peres era a “essência de Israel” 
e elogiou seus esforços pela 
paz no Oriente Médio. “Uma 
luz se vai, mas a esperança que 
nos deu brilhará para sempre”, 
acrescentou.

Nascido em 1923, em Wisz-
niew, na Polônia, Peres e sua 
família imigraram para a então 

Palestina Britânica. Sua carrei-
ra política começou em 1941 
e durou quase sete décadas, 
durante as quais foi duas vezes 
primeiro-ministro pelo Parti-
do Trabalhista e ministro em 
inúmeros governos. Em 1993, 
foi um dos responsáveis pelo 
Acordo de Paz de Oslo, pelo 
qual ganhou, junto com o então 
premier Yitzhak Rabin e o líder 
palestino Yasser Arafat, o prê-

mio Nobel da Paz em 1994.
Presidente entre 2007 e 

2014, Peres teve como um de 
seus últimos atos no cargo um 
encontro pela paz com o papa 
Francisco e Mahmoud Abbas no 
Vaticano. Chegou-se a divulgar 
que o Pontífi ce também iria 
para o funeral, mas o Vaticano 
negou, alegando que ele tem 
viagem marcada para a Georgia 
(ANSA).

Novo antirretroviral será 
distribuído pelo SUS

adversos, aspecto considerado 
bastante importante para a ade-
são e o sucesso do tratamento 
contra o HIV.

“O acesso a medicamentos 
que trazem qualidade de vida 
faz com que as pessoas passem a 
utilizar a terapia antirretroviral 
e a viverem mais”, explicou. A 
pasta informou ainda que, a 

partir de uma negociação com 
a indústria farmacêutica, o 
governo brasileiro conseguiu 
reduzir em 70% o preço do Do-
lutegravir - de US$ 5,10 para 
US$ 1,50. Segundo o ministro 
da Saúde, Ricardo Barros, a 
incorporação da droga não 
altera o orçamento atual do 
ministério (ABr).

Voto nulo não
invalida eleição

Queijos gordurosos 
aumetam colesterol bom

gordurosos não apresentaram 
diferença nenhuma em compa-
ração às que comeram queijos 
magros ou não consumiram 
nenhum. Também não foram 
registrados aumentos da cir-
cunferência abdominal, do 
nível do colesterol ruim e de 
açúcares. Na verdade, os que 
se deliciaram com queijos mais 
“gordos” tiveram um aumento 
no nível do colesterol bom, o 
HDL (ANSA).

Matrícula de novos alunos
endereço residencial e telefone para 
contato. A Secretaria recomenda a 
apresentação dos documentos de 
certidão de nascimento e compro-
vante de residência. A confi rmação 
da matrícula será divulgada até 
dezembro. Para as crianças, jovens 
e adultos que já frequentam a rede 
estadual em 2016, a matrícula será 
feita automaticamente. 

Para consultar o endereço das 
escolas, os alunos podem acessar o 
site (www.educacao.sp.gov.br), clicar 
na opção “Localize uma escola” e ini-
ciar a busca por Diretoria de Ensino, 
município, ciclo escolar ou pelo nome 
da unidade de ensino (SEE).
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Há vida após
o impeachment

No dia 31 de agosto, a 

saída da ex-presidente 

Dilma Rousseff foi 

confi rmada e, a partir 

de então, iniciou-se 

uma nova fase para 

o ambiente político-

econômico do Brasil

Pesquisas de expecta-
tivas já indicam que o 
otimismo voltou. Po-

rém, para as expectativas 
de melhoras se tornarem um 
fato, o país precisa implantar 
uma agenda de reformas que 
o torne mais efi ciente, já que 
sua infraestrutura encostou 
no gargalo, em 2013, e os gas-
tos públicos estão em níveis 
muito acima do que poderia 
ser considerado sustentável. 
Em ordem de prioridade, as 
reformas que devem entrar 
na agenda são:

Reforma Fiscal – • a 
implantação do teto 
dos gastos públicos é 
essencial. A redução de 
burocracia tributária, 
com menor número de 
tributos também ajuda-
ria muito. É ilusão pensar 
em redução da carga 
tributária. 
Reforma Previdenciá-• 

ria - não dá para a idade 
média de aposentaria 
continuar em 54 anos, 
pois a expectativa de 
vida do brasileiro tem 
subido muito e alcançou 
os 75 anos. Além disso, a 
taxa de fecundidade da 
mulher recuou de forma 
considerável nas últimas 
décadas, reduzindo de 
6 para 1,7 da década de 
1960 ao ano de 2015. 
Reforma Trabalhista -•  
ter funcionários precisa 
deixar de ser infernal 
para os empresários 
brasileiros e, com isso, 
quem mais ganhará será 
o trabalhador. 

Reforma Política -•  me-
nor número de legislado-
res, com menor custo e 
melhores eleitos. 

Basta o presidente ter co-
ragem, agir politicamente e o 
povo apoiar. Mas vamos cair 
na real: o presidente terá cora-
gem, até porque não há outra 
saída. Ele também parece que 
possui ampla habilidade polí-
tica, porém isso custará um 
preço. Entretanto, imaginar 
que o povo vai apoiar... essa 
será a parte mais difícil. Será 
que o brasileiro tem capaci-
dade intelectual e altruísmo 
sufi ciente para apoiar medi-
das como as apresentadas 
acima?

Temos que aceitar que será 
impossível aprovar todas as 
reformas da forma que o país 
precisa para se desenvolver. 
Entretanto, se o atual go-
verno conseguir implantar o 
teto dos gastos públicos, a 
idade mínima de aposenta-
doria e alguma coisa na área 
trabalhista e política, já será 
um bom impulso para que a 
economia volte a crescer de 
forma pujante. Nada ser feito 
não é uma opção válida, logo, 
o mercado fi nanceiro estará 
de olho nesse processo para 
que os ativos continuem ou 
não se apreciando.

O trabalho deste governo já 
começou e, no último dia 13 
de setembro, anunciou um 
plano de venda ou concessão 
de 34 projetos de infraestru-
tura. Além deles ajudarem o 
Brasil a se preparar para não 
encostar no gargalo em sua 
próxima fase de crescimen-
to, auxiliarão a melhorar as 
contas fi scais. Estima-se uma 
captação de R$ 24 bilhões ape-
nas em 2017. Tudo indica que 
haverá uma vida muito melhor 
após o impeachment.

(*) - É coordenador do curso de 
Finanças Pessoais da Universidade 

Positivo e sócio da Inva Capital.

Raphael Cordeiro (*)

A - Implantes Nagor
Os implantes que tiveram a comercialização proibida pela Anvisa são 
da linha GFX, que não está mais disponível no mercado. A linha atual 
de implantes Nagor está devidamente regularizada e aprovada para 
comercialização no Brasil. É importante que essa notícia seja esclare-
cida, caso contrário poderá trazer, injustamente, sérios problemas de 
imagem à empresa. Para realizar a consulta do registro Anvisa basta 
entrar no link: (www7.anvisa.gov.br/datavisa/Consulta_Produto_cor-
relato/consulta_correlato.asp). Outras informações em: (http://www.
gcaesthetics.com/).

B - Profi ssional de TI
Maior sindicato de trabalhadores de TI da América Latina, o Sindpd rea-
liza nos próximos dias 13 e 14, no Hotel Mercure Santana, um seminário 
para debater a regulamentação da profi ssão de TI. O evento reunirá 
especialistas, acadêmicos e representantes de diversas entidades do 
setor de tecnologia, com o objetivo de discutir um tema que está no radar 
dos trabalhadores de TI há anos e que, agora, poderá avançar para uma 
defi nição. A busca pela regulamentação da profi ssão de TI faz parte de 
uma luta histórica. Hoje, os trabalhadores da área não estão respaldados 
por nenhum tipo de lei ou regulamento que defi na direitos e deveres 
ou que estabeleça critérios mínimos para a atuação dos profi ssionais do 
setor. Inscrições pelo site do Sindpd (www.sindpd.org.br).   

C - Seja um Doador
Para ressaltar a importância da doação de órgãos, a Associação Bra-
sileira de Transplante de Órgãos, em parceria com o Grupo RÁI – um 
dos maiores grupos independentes de comunicação do Brasil –, lança 
a campanha para Doação de Órgãos. A campanha disponibiliza em seu 
hotsite (www.vozesdaespera.com.br) os vídeos completos das histórias 
dos pacientes, onde é possível assistir e compartilhar os fi lmes, bem como 
esclarecer dúvidas frequentes sobre a doação de órgãos, declarar-se um 
doador e até disseminar a própria atitude. O site permite que empresas 
que tenham o interesse em implementar as vozes dos pacientes em seus 
sistemas de atendimento façam o download ali mesmo.

D - Evento para Vestibulandos 
A Faculdade Santa Marcelina terá simulação do Julgamento da OMC no 
próximo dia 8. A programação consta com ofi cinas e palestras multidis-
ciplinares, intermediada pela professora Maria Célia Serra, que abrange 
os subsídios no comércio internacional de açúcar. O tema foi discutido 
em 2002, quando o Brasil sentiu-se prejudicado pela União Europeia, 
que estaria desrespeitando os acordos, em específi co, o açúcar. Os 
participantes poderão vivenciar como são decididas as questões eco-
nômicas no âmbito do Direito Internacional Público. O evento também 
receberá vestibulandos para conhecer de perto os cursos oferecidos 
pela instituição. Inscrições e programação em:
(http://www.fasm.edu.br/noticias/venha-conhecer-a-fasm).

E - Mercado Imobiliário
O curso de Incorporação Imobiliária da Universidade Secovi chega à sua 
nona turma em outubro. Ainda há vagas para profi ssionais interessados 
no tradicional e concorrido programa, que aborda todos os aspectos de 

uma incorporação: legal, urbanístico, de projeto, passando por fontes de 
fi nanciamento, entre outros. Com a opção de transmissão simultânea, 
grupos de pessoas de empresas, associações etc, de qualquer parte do 
Brasil - inclusive de São Paulo - também podem participar. Empresá-
rios, gerentes de incorporação, engenheiros, arquitetos, gerentes de 
vendas e investidores formam o público-alvo. Mais informações: (www.
universidadesecovi.com.br).

F - Doença Celíaca
Com sede em Blumenau, a Aminna Alimentos, uma das líderes em 
produção de alimentos sem glúten no Brasil, conectou sua rede de 
distribuição com a Gofi nd.Online. O objetivo é mostrar aos celíacos em 
qual loja mais próxima podem encontrar alimentos especiais. Para 80% 
dos celíacos, a maior difi culdade em seguir a dieta é encontrar alimen-
tos sem glúten, principalmente quando viajam para outras cidades. As 
empresas interessadas em divulgar seus produtos gratuitamente na 
plataforma GoFind devem solicitar seu cadastro em (http://cadastro.
gofi nd.online). 

G - Vermelho em Leilão 
Em curta temporada no teatro TUCA, o espetáculo Vermelho, com 
Antonio Fagundes e Bruno Fagundes, vem promovendo diversas ex-
periências aos espectadores. Entre elas, um leilão da tela pintada pelos 
atores durante o espetáculo. O sucesso dessa ação chamou a atenção de 
Flavia Cardoso, leiloeira ofi cial, que decidiu, em parceria com a equipe 
de Vermelho, fazer uma noite especial neste sábado (1º), com um leilão 
online e presencial, para que todos possam participar. Os interessados 
já podem dar seus lances pelo site (www.fl aviacardososoaresleiloes.
com.br/leilao.asp?Num=5130). No dia (sábado), a transmissão será ao 
vivo, também pelo site.

H - Meditação Guiada
A Pantrus, plataforma streaming de conteúdos terapêuticos e alta 
performance, leva ao usuário a experiência guiada de meditação com 
o objetivo de auxiliar na busca do autoconhecimento, fortalecimento 
interno, cultivo da felicidade, harmonia interna, superação de desafi os, 
valorização da autoestima e conquista da tranquilidade. Por meio do 
site (www.pantrus.com), a meditação é instruída por um psicólogo e 
especialista em meditação e hipnose clínica por meio de episódios de 
áudio com média de 20 minutos de duração, que leva o usuário a refl etir 
sobre temas específi cos e, consequentemente, ter maior domínio sobre si 
mesmo. A plataforma disponibiliza conteúdo para degustação gratuita

I - Programa de Trainee
Com duração de dois anos, o Programa de Trainee da Eleva Educação, 
holding controlada pelo fundo Gera, tem duração de dois anos e são 
oferecidas vagas para dois perfi s: executivo, voltado para recém-formados 
de todas as áreas, e pedagógico, focado em jovens professores dispostos 
a assumir os desafi os pedagógicos da atualidade. Os candidatos devem 
ter data de conclusão do ensino superior entre dezembro de 2013 e 
dezembro de 2016 e é desejável Inglês avançado. As vagas são para o 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte ou Cascavel, sendo que algumas fun-
ções exigem disponibilidade para mudança. Inscrições pelo site (www.
elevatrainee.com.br).

J - Saber Contábil
No próximo dia 7 (sexta-feira), das 9h30 às 12h30, o Sindcont-SP promove 
em sua sede social mais uma palestra gratuita do Projeto Saber Contábil. 
Desta vez, o tema abordado será ‘Repatriação de Ativos e Regularização 
de Sociedades Offshores’. O assunto será explanado por Paulo Ricardo 
Souza Cardoso, secretário-adjunto da Receita, e a mediação da atividade 
será feita por Miguel Silva. O tema gera difi culdades de entendimento 
e controvérsias no campo prático no que se refere às suas vantagens 
(ou desvantagens), como operacionalizar a opção e suas repercussões 
fi scais, patrimoniais e contábeis. Inscrições para a atividade devem 
ser feitas pelo Portal do Sindcont-SP. No caso de gratuitas em (www.
sindcontsp.org.br).

K -  Sem Corantes e Conservantes
A Superbom, empresa alimentícia especializada em produtos saudáveis 
e com mais de 90 anos de atuação no mercado, amplia o seu extenso 
portfólio e lança uma linha FIT de néctares em lata. Disponível nos 
sabores uva, maracujá, laranja e tangerina, e com foco no público que 
preza pela qualidade de vida, a novidade chega ao mercado com uma 
identidade visual moderna e no formato “Slim”, com 260 ml. A bebida 
possui uma quantidade maior de fi bras e vitamina C em relação aos 
outros néctares disponíveis no mercado. Além disso, não há corantes e 
conservantes na composição. Essa nova linha é de baixa caloria, rica em 
vitaminas e minerais e 0% de gordura (www.superbom.com.br). 

L - Medicina do Trabalho 
Em comemoração aos 50 anos da Fundação Jorge Duprat Figueiredo de 
Segurança e Medicina do Trabalho (Fundacentro), órgão do Ministério do 
Trabalho, a entidade realiza a XI Semana da Pesquisa. O evento acontece 
entre os próximos dias 17 e 20, e terá como tema central a “Atuação da 
Fundacentro nestes 50 anos: História e perspectivas em SST”. Ocorrerá 
no Centro Técnico Nacional da Fundacentro em São Paulo e promoverá 
o intercâmbio técnico e científi co entre os servidores da instituição. Além 
disso, tem como objetivo de compartilhar com a sociedade o debate de 
temas voltados para a Saúde e Segurança no Trabalho (SST). Saiba mais 
em (www.fundacentro.gov.br).

M - Trainee Corporativo
A Cultura Inglesa S.A - presente nos estados do RJ, ES, GO, RS e no 
DF – prorrogou o período de inscrições para o seu primeiro programa 
de trainee na área corporativa. Os interessados podem se candidatar a 
uma vaga na instituição de ensino de inglês até o dia 9 de outubro. São 
vagas para atuar em nove áreas da empresa. O Programa terá duração 
de 12 meses. Os selecionados poderão atuar em Finanças, TI, Gente 
e Gestão, Logística e Suprimentos, Jurídico, Operações, Mercado e 
Desenvolvimento e Sistemas de Ensino. Os jovens talentos precisam 
fazer a sua inscrição, prorrogada até o dia 9 de outubro, pelo site (www.
culturainglesa.net/trainee).

N - Mercado da Construção 
Uma nova edição do evento estratégico ‘Tendências no Mercado da 
Construção’ será promovida no dia 9 de novembro pela Sobratema, 
que convidou o economista Dony De Nuccio para fazer uma avaliação 
conjuntural da economia brasileira, com perspectivas para os próximos 
anos. O evento terá ainda uma apresentação sobre o ‘Estudo Sobratema 
do Mercado Brasileiro de Equipamentos para Construção’, considerada 
uma das principais publicações de referência do setor, ministrada pelo 
jornalista Brian Nicholson, com os dados estatísticos deste ano e proje-
ções sobre a comercialização das principais máquinas para construção 
utilizados no Brasil. As inscrições estão abertas no site: (https://www.
sobratema.org.br/tendencias/Inscricao.aspx).

A - Implantes Nagor
Os implantes que tiveram a comercialização proibida pela Anvisa são 

uma incorporação: legal, urbanístico, de projeto, passando por fontes de
fi nanciamento, entre outros. Com a opção de transmissão simultânea,
grupos de pessoas de empresas associações etc de qualquer parte do

A taxa de juros do cheque 
especial subiu em agosto. De 
acordo com o Banco Central 
(BC) a taxa do cheque especial 
subiu 2,7 pontos percentuais 
(pp), de julho para agosto, e 
chegou a 321,1% ao ano, es-
tabelecendo novo recorde na 
série histórica do BC, iniciada 
em julho de 1994. Neste ano, a 
taxa do cheque especial já subiu 
34,1 pp em relação a dezembro 
de 2015, quando estava em 
287% ao ano.

Outra taxa de juros alta é a 
do rotativo do cartão de crédi-
to. Em agosto, na comparação 
com o mês anterior, houve 
alta de 3,5 pp, com a taxa em 
475,2% ao ano. A taxa média 
das compras pagas com juros, 
do parcelamento da fatura do 
cartão de crédito e dos saques 
parcelados, subiu 0,8 pp e fi -
cou em 152,2% ao ano. A taxa 
do crédito pessoal aumentou 
0,1 pp para 132,3% ao ano. 
A taxa do crédito consignado 
(com desconto em folha de 
pagamento) também subiu 0,1 
ponto percentual para 29,3% 
ao ano.

A taxa média de juros cobrada 
das famílias caiu 0,1 ponto per-
centual, de julho para agosto, 
quando fi cou em 71,9% ao ano. 
A inadimplência do crédito, 

A taxa de juros do rotativo 

do cartão de crédito chegou a 

475,2% ao ano.

Segundo um comunicado 
da SABMiller, 95,46% dos 
sócios disseram “sim” à 

fusão, que é avaliada em US$ 
104 bilhões. 

Para receber o aval do órgão 
antitruste da União Europeia, 
a AB Inbev aceitou vender 
algumas marcas da empresa 
britânica no continente, como 
Peroni, Grolsch e Meantime. A 
junção será efetivada no próxi-
mo dia 10, e um dia depois as 
ações da companhia resultan-
te serão cotadas na Bolsa de 
Valores de Bruxelas. O grupo 

Cervejas da AB Inbev (Budweiser, Corona, StellaArtois Beck’s)  e 

da SABMiller (Bulmers e Peroni).

O Brasil poderá receber 15 
missões veterinárias de vários 
países, até o fi nal do ano, para 
inspeção sanitária em estabe-
lecimentos registrados junto 
ao Ministério da Agricultura. 
Quatro delas já estão confi r-
madas: duas do Chile (para 
carne bovina e farinha de 
carne e osso); uma de Cuba 
(para carnes suína e de aves) 
e uma da Bolívia (para carnes 
de aves, bovina e suína). 

Com as missões, os países in-
teressados pretendem avaliar 
a ação do serviço de inspeção 
federal e os controles efetua-
dos pelos estabelecimentos 

com o objetivo de autorizar 
novas habilitações à expor-
tação de produtos brasileiros 
de origem animal ou revalidar 
aquelas já concedidas.

Segundo o chefe da Divisão 
de Auditorias Internacionais 
do Ministério da Agricultu-
ra, Fábio Coelho Correa de 
Araújo, quanto mais missões 
vierem ao país, maior a 
possibilidade de ampliação 
da exportação de produtos 
agropecuários e de conso-
lidação do reconhecimento 
internacional da qualidade do 
serviço de inspeção federal 
brasileiro (Mapa).
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Megafusão entre SABMiller 
e AB Inbev é aprovada

Os acionistas da SABMiller aprovaram ontem (28) a compra do grupo britânico pela companhia
belgo-brasileira AB Inbev, operação que unirá as duas maiores cervejarias do planeta

belgo-brasileiro vê na aquisição 
uma chance de reforçar sua pre-
sença em mercados emergentes 
e com fortes perspectivas de 
crescimento na Ásia, América 
do Sul e África.

A AB Inbev é dona de algu-
mas das principais marcas de 
cerveja do mundo, como Stella 
Artois e Budweiser, além de 
importantes players locais e 
regionais, como Quilmes (Ar-
gentina), Corona (México), 
Norteña (Uruguai) e Brahma, 
Skol, Bohemia e Antarctica 
(Brasil) (ANSA)

Juros do cheque especial 
bate novo recorde

considerados atrasos acima de 
90 dias, para pessoas físicas 
fi cou estável em 6,2%. A taxa 
de inadimplência das empresas 
também fi cou inalterada em 
5,2%. A taxa média de juros - 
cobrada das pessoas jurídicas 
- fi cou em 30,7% ao ano, alta 
de 0,3 ponto percentual em 
relação a julho.

No caso do crédito direcio-
nado (destinados aos setores 
habitacional, rural e de infraes-
trutura) a taxa de juros para as 
pessoas físicas caiu 0,2 pp para 
10,4% ao ano. A taxa cobrada 
das empresas caiu 0,5 pp para 
12,3% ao ano. A inadimplência 
das famílias fi cou em 1,8% e 
das empresas subiu 0,2 ponto 
percentual para 1,3% (ABr).

Missões de inspeção 
sanitária

A empresa SERVAPE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ: 44.597.821/0001-22 
e CCM 8.590.772-3, vem por meio deste declarar o extravio dos seguintes documentos: 1) Livro 
Modelo 51 - n° 01; 2) Livro Modelo 53 - n° 01; 3) Livro Modelo 57 - n° 01; 4) Talão de notas fi scais não 
utilizadas - numeração de 001 até 100.
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A Olimpíada do Rio 

de Janeiro, com a 

participação de mais 

de 200 nações, realçou 

a identidade de nossa 

população com todos os 

povos

Nas arenas das distintas 
modalidades esportivas 
e nas torcidas, éramos 

uma comunidade mundial. 
Qualquer atleta, seleção ou 
visitante estrangeiro que 
vestisse verde e amarelo se-
ria um brasileiro autêntico! 
Observou-se o mesmo na 
emocionante festa de abertura 
da Paralimpíada, em especial 
no desfi le das delegações de 
todo o mundo.

Tal pluralismo, expresso 
nas empresas, no trabalho, 
nos costumes, na música, 
na religião, na culinária e no 
próprio esporte, não se deve 
apenas, como sugerem al-
guns estudiosos clássicos de 
nossa formação demográfi co-
cultural, à miscigenação dos 
colonizadores portugueses, 
dos africanos, vindos sob o 
fl agelo da escravidão, e dos 
povos indígenas, donos origi-
nais da terra. Resulta, também, 
da abertura de nosso país ao 
ingresso de estrangeiros, a 
partir do Século 19.

A imigração de não portu-
gueses iniciou-se em 1818. 
Chegaram os suíços, que se 
instalaram no Rio de Janeiro; 
os alemães, que foram para 
o Rio Grande do Sul; os esla-
vos, originários da Ucrânia e 
Polônia, concentrando-se no 
Paraná; os árabes, na Amazônia 
e São Paulo; e os italianos, que 
vieram principalmente para 
o território paulista. Novo e 
importante fl uxo imigratório 
desencadeou-se após a aboli-
ção da escravatura, em 1888, 
quando o governo incentivou a 
vinda de trabalhadores.

Recebemos, então, milhares 
de italianos, como minha famí-
lia de lavradores, e alemães, 
que chegaram para trabalhar 
nas fazendas de café do interior 
paulista, nas indústrias e na 
zona rural do Sul brasileiro. 
Em 1908, começou a imigração 
japonesa, com a emblemática 
chegada do “Kasato Maru” 
ao Porto de Santos, com 165 
famílias a bordo, que também 
se empregaram nas lavouras 
cafeeiras, no Oeste do Es-
tado de São Paulo. Deve-se 
lembrar, ainda, a presença e 
colaboração dos judeus, que 
ingressaram com passaportes 
dos distintos países nos quais 
residiam.

No início do Século 20, os 
imigrantes já constituíam a 
maior parte do operariado 
paulista. Dentre os 50 mil 
industriários, por exemplo, 
menos de 10% eram brasilei-
ros. A maioria era de italianos, 
seguidos de portugueses, 

espanhóis, alemães e polone-
ses. Todos, juntamente com os 
oriundos de nossas primeiras 
raízes étnicas, cresceram e se 
multiplicaram na brasilidade. 
Empreenderam, inovaram, 
aprenderam, ensinaram e 
espalharam sua presença em 
todo o País, em numerosos 
setores de atividades. Trouxe-
ram concretas contribuições 
ao desenvolvimento brasileiro. 
Ou seja, ganhamos know-how 
para agricultura, indústria, 
comércio e serviços, sem ter 
de comprá-lo. 

Graças às nossas três raízes 
étnicas, aos imigrantes e seus 
descendentes, somos uma na-
ção identifi cada com o mundo. 
Não é sem razão que a capital 
paulista é a terceira maior 
cidade italiana do Planeta, a 
maior cidade japonesa fora do 
Japão, a terceira maior cidade 
libanesa fora do Líbano, a 
maior cidade portuguesa fora 
de Portugal e a maior cidade 
espanhola fora da Espanha. 
Temos, ainda, municípios que, 
em seu nome e traços culturais, 
agregam o espírito cosmopolita 
de nosso país, como Holambra, 
Nova Odessa, Nova Europa 
e Americana (SP), Tailândia 
(PA), Califórnia e Flórida (PR), 
Nova Veneza (SC) e Nova Fri-
burgo (RJ).

Pessoas vindas de mais de 
60 países mudaram-se para o 
Brasil e mudaram o Brasil! Por 
isso, é possível dar uma autên-
tica volta ao mundo em poucas 
horas, visitando o Museu da 
Imigração, na Mooca,  bairro 
povoado acentuadamente por 
italianos e seus descendentes. 
Ali funcionou, no início do 
Século 20, a Agência Ofi cial de 
Colonização e Trabalho, res-
ponsável pelo encaminhamen-
to das famílias que chegavam 
do exterior. Deve-se enfatizar 
o signifi cado da integração de 
nossas raízes étnicas e dos 
imigrantes, que resultou num 
povo ímpar em sua diversida-
de, tolerante, criativo e empre-
endedor. Gente de paz.

Exemplo de nossa capacida-
de também está registrado na 
Mooca. Foi lá, em 2 de agosto 
de 1959, no pequeno campo 
do Juventus, à Rua Javari, que 
Edson Arantes do Nascimento, 
melhor futebolista e um dos 
maiores atletas de todos os 
tempos, fez o gol mais bonito 
de sua carreira e um dos mais 
lindos da história do futebol, 
obra-prima que comprova: 
nossa miscigenada gente não 
precisa de muito para realizar 
grandes feitos! 

Que nos lembremos disso — 
cidadãos, empresas, políticos 
e governantes — para vencer 
a crise e recolocar o Brasil no 
pódio da economia global!

(*) - Engenheiro (EESC/USP), é 
presidente do Conselho de Adminis-
tração do Grupo São Martinho, vice-

presidente da FIESP e Membro da 
Academia Nacional de Agricultura.

João Guilherme Sabino Ometto (*)

Brasil,
esquina do mundo

Evitando antecipar de-
talhes, o parlamentar 
se reuniu com a equipe 

econômica do governo Michel 
Temer para encontrar uma 
saída para as áreas de saúde 
e educação que, argumenta, 
estão asseguradas e não sofre-
rão cortes.

“Saúde e educação serão 
mantidas. A Constituição fala em 
piso mínimo que será mantido. 
Na saúde, a PEC vai consertar 
uma perversidade do governo 
Dilma, que mudou o piso para 
receita corrente líquida e já 
sabia que o Brasil estava ar-
recadando menos”, garantiu. 
Perondi disse, porém, que a 
proposta não vai “consertar 
100%”, mas voltou a afi rmar que 
não haverá cortes e que, no caso 
da educação, estão assegurados 
os recursos para o Fundeb e 

Relator da proposta, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS).

A senadora Gleisi Hoffmann 
(PT-PR) disse ter recebido 
com tristeza a decisão do Su-
premo Tribunal Federal (STF) 
de acatar denúncia feita pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica contra ela e o marido, 
ex-ministro Paulo Bernardo. 
Gleisi observou que o próprio 
ministro do STF, Teori Zavascki, 
reconheceu não haver certeza 
de que os fatos imputados a ela 
ocorreram, e que a denúncia 
deveria ser aceita em virtude 
de uma dúvida razoável.

Por isso, a senadora disse es-
tar segura de que agora terá no 
Supremo o benefício da dúvida 
e será julgada com serenidade, 
imparcialidade e isenção.  “A 
decisão é uma nova oportuni-
dade de provar, sem sombra 
de dúvida, a nossa inocência”, 
afi rmou. Gleisi Hoffmann reite-
rou que não há nenhuma prova 
concreta de recebimento de 
dinheiro ilícito para sua cam-
panha ao Senado em 2010, e 

Senadora Gleisi Hoffmann (PT-PR).

O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia, afi rmou ontem (28), 
que as mudanças previstas para 
a Lei de Repatriação de Bens vi-
sam ajudar a arrecadação, sem 
entrar em temas polêmicos. A 
lei permite a regularização de 
recursos enviados ao exterior 
e está em vigor desde janeiro, 
com prazo para adesão até 31 
de outubro.

Segundo ele, o projeto que 
está em discussão na Casa não 
vai alterar a legislação para 
abrir a possibilidade de adesão 
ao programa de contribuintes 
com condenação penal, entre 
eles políticos e seus parentes. 
“Esse é um tema que não 
vai estar no projeto, nós não 
queremos mexer neste tema”, 
declarou o presidente.

“É claro que todos os recur-

Maia: a anistia deve atingir 

apenas os recursos de origem 

lícita que estão no exterior.

Passar para 
segunda 

feriado que 
cair em 

outro dia 
A Comissão de Cultura 

da Câmara aprovou o pro-
jeto do deputado Marcelo 
Belinati (PP-PR), que 
determina a comemora-
ção na segunda-feira de 
feriados que caírem em 
outros dias da semana. 
Pela proposta, quando 
houver mais de um fe-
riado na mesma semana, 
haverá antecipação para 
dias consecutivos, a par-
tir de segunda-feira.

Ficam fora da regra 
feriados que caiam na 
sexta-feira, no sábado 
e no domingo; os que 
seguem o calendário lu-
nar (Sexta-Feira Santa e 
Corpus Christi); e 1º de 
janeiro; 7 de setembro; 
2 de novembro; e 25 de 
dezembro.

Para o relator na comis-
são, deputado Jose Stédi-
le (PSB-RS), a proposta 
busca evitar as chamadas 
“pontes”, quando uma 
segunda-feira é “emen-
dada” a um feriado que 
caia em uma terça-feira, 
por exemplo. Ele lembrou 
que o colegiado já apro-
vou propostas semelhan-
tes, que estão agora em 
análise no Senado. O pro-
jeto tramita em caráter 
conclusivo e ainda será 
examinado pela Comissão 
de Constituição e Justiça 
(Ag.Câmara).

Proposta que regulamenta a profi ssão de 
cuidador tramita na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado, onde aguarda relatório do 
senador Elmano Ferrer (PTB-PI). De acordo 
com o projeto, os profi ssionais devem ter ensino 
fundamental completo e curso de qualifi cação 
na área, além de idade mínima de 18 anos, bons 
antecedentes criminais, e atestados de aptidão 
física e mental.

O texto defi ne como cuidador o profi ssional 
que acompanha e dá assistência a idosos, crian-
ças, pessoa com defi ciência ou doença rara, 
em residências, comunidades ou instituições. 
A atividade de cuidador pode ser temporária 
ou permanente, individual ou coletiva, visando 
à autonomia e independência, zelando pelo 
bem-estar, saúde, alimentação, higiene pessoal, 
educação, cultura, recreação e lazer da pessoa 
assistida.

É proibida aos cuidadores a administração de 
medicação que não seja por via oral, nem orien-
tada por prescrição do profi ssional de saúde, 
assim como procedimentos de complexidade 
técnica. Os trabalhadores também poderão ser 
demitidos por justa causa se ferirem direitos 
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Cuidadores ainda não têm profi ssão 

reconhecida.
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A Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) do Senado 
recebeu o projeto que estabe-
lece regras para o uso de balas 
de borracha em operações de 
policiamento e manutenção da 
ordem pública. O texto veio da 
Câmara dos Deputados e ainda 
não tem relator. Conforme o 
projeto, a munição de borra-
cha só poderá ser disparada 
após esgotamento de todos os 
procedimentos de menor força 
e avaliação dos riscos pelo co-
mando da operação. 

A autoridade responsável 
pela ordem de disparo deve 
enviar a seus superiores um 
relatório detalhando as cir-
cunstâncias da decisão. Ape-
nas policiais especialmente 
treinados no manejo de armas 
podem usar balas de borracha. 
A medida vem se somar à Lei 
13.060/2014, que disciplina o 
uso de instrumentos e armas 
não letais pelas forças policiais. 
Segundo o relator do projeto na 
Câmara, deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS), o texto é 
importante por trazer regras 
mais específi cas.

Balas de borracha só poderiam ser usadas após procedimentos 

de menor força.

Ed
ils

on
 R

od
rig

ue
s/

A
g.

Se
na

do

Gastos públicos: relator reafi rma que 
saúde e educação não terão cortes

O ponto mais polêmico da proposta que limita os gastos públicos para os próximos 20 anos deve ser 
defi nido hoje (29), segundo o relator da proposta, deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS)

aguarda um cenário de maior 
segurança que teria que vir da 
área política.

“A proposta não é polêmica, é 
solucionadora. O paciente está 
grave, foi direto para a UTI e 
pode morrer”, comparou o re-
lator, ao sair do café da manhã 
ontem na residência ofi cial do 
presidente da Câmara, Rodrigo 
Maia, onde lideranças governis-
tas reafi rmaram o compromisso 
de votar as matérias do ajuste 
fi scal. A ideia dos aliados é que 
o segundo turno de votação da 
proposta ocorra até o próximo 
dia 25, para que seja enviada 
ao Senado. “No Senado o rito 
é menor e em 30 dias vota”, 
apostou Perondi. O deputado 
Danilo Forte (PSB-CE) afi rmou 
que o teto de gastos é o ponto 
inicial do ajuste defendido pelo 
Palácio do Planalto (ABr).

para o Salário Educação.
Perondi confi rmou que apre-

sentará seu relatório na comis-
são especial  na próxima terça-
feira (4) para que o texto seja 
votado no dia 6 e siga para o 

plenário. O governo espera que 
a votação em primeiro turno 
ocorra no dia 11, antecedendo 
a reunião do Copom, que sina-
lizou a tendência de reduzir a 
taxa de juros, mas acenou que 

Lei de Repatriação poderá ser 
alterada para ajudar na arrecadação

e qualquer movimento nesse 
caminho vai gerar uma dúvida 
na sociedade”, completou. 
Maia defendeu a manutenção 
da lei que já proíbe a adesão 
de qualquer pessoa condena-
da por crime de sonegação, 
evasão fi scal, corrupção ideo-
lógica. Para ele, a anistia deve 
atingir apenas os recursos de 
origem lícita.

Ele afi rmou também que a 
prioridade com a alteração na 
lei é viabilizar o aumento da 
arrecadação com o dinheiro 
repatriado. “O que nós que-
remos é melhorar a lei para 
que os recursos venham com 
um volume maior, apenas isso, 
não queremos estar aqui para 
resolver problema de A, B ou 
C ou gerar uma expectativa”, 
disse (Ag.Câmara).

sos de origem ilícita, em tese, 
poderiam ser repatriados, mas 
a gente sabe que o Brasil vive 
em um momento muito difícil 

Gleisi está segura de que provará 
inocência no STF

que a denúncia contra ela se 
baseia apenas em delações 
feitas por pessoas envolvidas 
na Operação Lava Jato.

“A denúncia sequer aponta 
qualquer ato concreto come-
tido. Baseia-se apenas nas 
especulações, que não são 
compatíveis com o que se es-
pera de uma acusação penal. 

Então, posso afirmar aqui: 
com certeza, em condições 
de normalidade política e ins-
titucional, essa denúncia não 
seria recebida pelo Supremo. 
Continuarei fi rme e de cabeça 
erguida nessa luta. Não devo 
nada, portanto, não temo nada. 
E vou provar isso no Supremo”, 
assegurou (Ag.Senado).

Regulamentação da profi ssão de 
cuidador será analisada

do Estatuto da Criança e do Adolescente ou do 
Estatuto do Idoso.

Quando o cuidador for empregado por pessoa 
física, para trabalho por mais de dois dias na 
semana, atuando no domicílio ou no acompa-
nhamento de atividades da pessoa cuidada, 
terá contrato regido pelas mesmas regras dos 
empregados domésticos. Se forem contratados 
por empresas especializadas, estarão vinculados 
às normas gerais de trabalho (Ag.Senado).

Uso de balas de borracha por 
policiais poderá ter maior controle

O projeto também inclui 
a munição de borracha e os 
armamentos que a utilizam no 
rol de produtos cuja fabrica-
ção, comercialização e posse 
devem ser controladas pelo 
Exército. Depois de passar 
pela CCJ, o projeto deverá 

ser avaliado pelo Plenário do 
Senado. Caso seja aprovado 
sem emendas, seguirá para 
sanção presidencial. Se hou-
ver alterações, ele voltará para 
a Câmara. O autor do texto é 
o deputado Leopoldo Meyer 
(PSB-PR) (Ag.Senado).
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EDUCACIONAIS LTDA lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 7.004,07 
(Jun/2013) decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades 
vencidas e não pagas. Estando o requerido em local ignorado, foi expedido o presente edital, para 
que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, pague o débito devidamente atualizado, bem 
como honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa (ficando isento de custas), ou no 
mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não real izado o pagamento e não 
apresentado os embargos previstos no art. 702 do CPC, nomeando-se para tanto curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

9ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072126-
37.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PIA LORETO 
VERÔNICA M. FARIAS, CPF. 126.017.108-61, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação 
de EXECUÇÃO, para cobrança de R$ 5.412,25 (Jul/2014), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Divida, firmado entre as partes e não pago. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 
15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena 
de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da execução. Será o presente edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

A empresa SERVAPE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ: 44.597.821/0001-22 
e CCM 8.590.772-3, vem por meio deste declarar o extravio dos seguintes documentos: 1) Livro 
Modelo 51 - n° 01; 2) Livro Modelo 53 - n° 01; 3) Livro Modelo 57 - n° 01; 4) Talão de notas fi scais não 
utilizadas - numeração de 001 até 100.

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata da Assembléia Geral Extraordinária rea-
lizada em 01º/07/2016. I - Data, Horário e Local: Em 01º/07/2016, às 10h, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-
010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Socieda-
des por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. 
III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Compo-
sição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. V - Ordem do dia: Aprovar a transferência

da Companhia. VI - Deliberações: Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a transferência de R$ 106.570.906,00 de lucros acumula-
VII - Encerramento e

Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme
vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 01º/072016. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso -
Secretário. Acionistas presentes: p/ CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; p/ Inversiones em Concessiones
Feroviarias S.A., Agenor Marinho Contente Filho; e, p/ Construciones y Auxiliar de Ferrocarrlles S.A., 

e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segu-
rança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não
são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas Notas
Explicativas e os passivos classificados como perdas remotas não requerem
provisão e divulgação, nos termos da Resolução CVM nº 3.823/09.
4) Caixa e Equivalente de Caixa 30.06.2016 30.06.2015
Caixa e Equivalente de Caixa 11.078 4.553
Disponibilidade 195 153
Disponibilidade em moeda estrangeira 588 488
Aplicações Financeiras de Liquidez - LTN 10.295 3.912
5) Títulos e Valores Mobil. e Instrumentos Financeiros Derivativos
a) Classificação da Carteira 30.06.2016 30.06.2015
Livres 1.198 8.247
Cotas de Fundo de Investimento Multimercado 1.136 157
Ações e Companhias Abertas 42 8.055
Finam – Fundo de Investimento da Amazônia 20 35

30.06.2016 30.06.2015
Vinculados à Prestação de Garantia 15.002 14.019
Título LFT – Vcto. 01.09.2018 1.351 2.431
Título LFT – Vcto. 01.03.2019 5.587 6.129
Ações de Companhias Abertas 8.064 5.459

30.06.2016 30.06.2015
Moedas de Privatização 10 10
Os títulos de renda fixa e LFT, custodiados no SELIC, com vencimentos em
01/09/2018 e 01/03/2019 estão classificados como disponíveis para venda e
estão em garantia de operações de bolsa. Os títulos de renda variável estão
custodiados na CBLC, classificados como títulos para negociação e ajusta-
dos ao valor de mercado.
b) Classificação por Categoria e Prazos

30.06.16 30.06.15
Valor Valor

1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima Mercado Mercado
dias dias dias de 360 Contábil Contábil

Livres 1.198 - - - 1.198 8.247
Cotas Fdo. Inv. 1.136 - - - 1.136 157
Outras 20 - - - 20 35
Ações 42 - - - 42 8.055
Garantias - - - 15.002 15.002 14.019
LFT - - - 6.938 6.938 8.560
Ações - - - 8.064 8.064 5.459
Total 1.198 - - 15.002 16.200 22.266
c) Instrumentos Financeiros e Derivativos: Os contratos derivativos tem
seus valores registrados em contas de compensação e os ganhos e as per-
das registrados em contas patrimoniais em contrapartida a contas de resulta-
do. O valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, compostos
por operações de futuro, opções e termo, é apurado de acordo com os se-
guintes critérios : Futuro: com base nos ajustes diários divulgados pela
BM&FBOVESPA S.A. Termo: pelo valor de cotação de mercado à vista, sen-
do as parcelas a receber ou a pagar prefixadas para uma data futura, ajusta-
das a valor presente, com base nas taxas de mercado divulgadas pela
BM&FBOVESA S.A. Opções: preço médio de negociação no dia da apura-
ção, divulgado pela BM&FBOVESPA S.A. ou, quando não disponível, com
base em modelos de precificação.
Posição Patrimonial 30.06.2016 30.06.2015
Instrumentos Financeiros Derivativos 40 -
 Opções 40 -
Os valores de receitas e despesas líquidas com instrumentos financeiros de-
rivativos nos semestres estão demonstrados a seguir

30.06.2016 30.06.2015
Instrumentos Financeiros Derivativos 425 (1.011)
 Opções 873 (18)
 Futuro (448) (993)
6) Ativo Circulante - Outros Créditos

30.06.2016 30.06.2015
Rendas a Receber 20 17
 Corretagem a Receber 16 12
 Outras Rendas a Receber 4 5
Negociação e Intermediação de Valores 6.276 306
 Compensação Financeira CBLC 5.900 -
 Devedores – Contas Liquidações Pendentes 376 291
 Oper. c/Ativos Financ. e Merc. a Liquidar - 15
Diversos 37 3.006
Adiantamento e Antecipações Salariais 15 27
 Participações Pagas Antecipadamente - 2.976
 Impostos e Contribuições a Compensar 22 3
Despesas Antecipadas 15 331
Aluguel de Imóvel - 324
 Prêmios de Seguro 15 7
7) Investimentos 30.06.2016 30.06.2015
Investimentos 155 2.207
Lei do Áudio Visual 150 150
Ações e Cotas - 2.052
Outros Investimentos 5 5
Ao final do 2º semestre de 2015 o saldo das ações BVMF3 da empresa

1º Sem. 1º Sem.
Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido (1.596) (4.244)
Ajuste ao Lucro Líquido 2.863 3.590
Depreciação e Amortização 178 178
Ajuste Valor de Mercado de Tits e Vlrs Mob
e Instrumentos Financeiros Derivativos 2.685 3.412

Variações em Ativos e Passivos 1.561 (609)
Redução (aumento) em Tits e Vlrs Mob
e Instrumentos Financeiros Derivativos 3.376 1.194

Redução (aumento) em Outros Créditos (3.533) 897
Redução (aumento) em Outros Valores e Bens (7) (331)
Aumento (redução) em Instrumentos
Financeiros Derivativos 40 -
Aumento (redução) em Outras Obrigações 1.685 (2.369)

Caixa Líquido Originado
em Atividades Operacionais 2.828 (1.263)

Atividades de Investimentos
Aquisição a Vista de Bens do Imobilizado (121) (10)
Aquisição a Vista de Bens do Diferido - (25)

Caixa Líquido Originado
em Atividades Investimentos (121) (35)

Redução/Aumento do Caixa
e Equivalentes de Caixa 2.707 (1.298)

Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período 8.371 5.851
Caixa e Equivalentes de caixa no Final do Período 11.078 4.553
Redução/Aumento do Caixa
e Equivalentes de Caixa 2.707 (1.298)

1) Contexto Operacional: A Lerosa S/A Corretora de Valores e Cambio tem
por objetivo social intermediar operações de câmbio, operar, negociar e dis-
tribuir títulos e valores mobiliários , por conta própria ou de terceiros e prestar
serviços de assessoria ou assistência técnica nos mercados financeiros e de
capitais. A Corretora também é responsável pela administração de clubes de
investimentos. 2) Apresentação das Demonstrações Financeiras: A Dire-
toria da Lerosa S/A Corretora de Valores e Cambio autorizou a conclusão da
elaboração das demonstrações contábeis em 29 de julho de 2016. Tais de-
monstrações foram elaboradas de acordo com as normas regulamentares
constantes do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacio-
nal – COSIF e normas relativas ao mercado de títulos e valores mobiliários,
regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e estão sendo
apresentadas em conformidade com a atual legislação societária e práticas
contábeis, em observância aos Pronunciamentos Contábeis homologados
pelo Banco Central do Brasil, que incluem estimativas e premissas, como a
mensuração de provisões para perdas de créditos a receber,estimativas do
valor justo de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determina-
ção de vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingen-
tes. Portanto, os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas
e premissas. 3) Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e
Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração,os caixas e equivalen-
tes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades em moedas naci-
onal e estrangeira e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibili-
dade imediata ou com o prazo original igual ou inferior a 90 dias, apresentan-
do risco insignificante de mudança, e com objetivo de gerenciar os compro-
missos de curto prazo. b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Foram
registradas pelo valor de aplicação ou de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos incorridos até a data do balanço, calculados em base “pro rata die”.
c) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos:
Estão contabilizados pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, com base na taxa de remuneração e em
razão da fluência dos prazos dos papéis, de acordo com a Circular nº 3.068/
01, e estão classificados nas seguintes categorias: Títulos para Negociação
– Considerando que foram adquiridos com o objetivo de serem negociados
frequentemente e de forma ativa, são contabilizados a valor de mercado,
com as perdas e ganhos reconhecidos diretamente no resultado do período;
e Títulos Disponíveis para Venda – Títulos e valores mobiliários que não se
enquadram como para negociação nem como mantidos até o vencimento,
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada no
Patrimônio Líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários. De acor-
do com o estabelecido na Circular nº 3082/2002 os instrumentos financeiros
derivativos são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações e
desvalorizações reconhecidas diretamente no resultado do período. As ope-
rações com derivativos praticadas pela Corretora são contabilizadas no ba-
lanço e o valor-base dos contratos é contabilizado em contas de compensa-
ção. Os ajustes dos contratos futuros são apurados diariamente por tipo de
ativo e respectivo vencimento e reconhecidos no resultado do período.As
operações a termo são registradas pelo valor cotação de mercado à vista,
sendo as parcelas a receber ou a pagar em uma data futura ajustadas a va-
lor presente. Os prêmios das opções são contabilizados ao custo e ajusta-
dos a valor de mercado. d) Provisão para Créditos em Liquidação Duvi-
dosa: Não foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, em
virtude da administração entender não haver necessidade, tomando-se por
base as análises das operações em aberto e dos riscos específicos. e) Ne-
gociação e Intermediação de Valores: Demonstradas pelos valores das
operações de compra ou venda de títulos e valores a receber, realizadas na
BM&FBOVESPA, por conta própria e de terceiros, pendentes de liquidação
dentro dos prazos regulamentares. f) Investimentos: Estão representados
por aplicação em incentivos fiscais de audiovisuais demonstrados ao custo
de aquisição. g) Imobilizado de Uso: O imobilizado de uso está
contabilizado ao custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo méto-
do linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-econô-
mica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária
sendo: 4% a.a. para Edificações, 20% a.a. para Sistema de Transporte –
Veículos e Sistema de Processamento de Dados e 10% a.a. para as demais
contas. A Corretora manteve os saldos dos bens registrados no Ativo imo-
bilizado ao custo histórico, em razão de não terem sido identificados indícios
de desvalorização, os quais não excedem o valor recuperável h) Receitas e
Despesas: Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das opera-
ções. As demais receitas e despesas estão registradas conforme o regime
de competência. i) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível a
Longo Prazo: Os ativos são reconhecidos pelos valores de realização, in-
cluindo os rendimentos, as variações monetárias e cambiais auferidas e os
passivos demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo,
quando aplicável, os encargos, as variações monetárias e cambiais incorri-
dos. j) Ativos Contingentes: Não são reconhecidos contabilmente, porem
são divulgados quando for provável a entrada dos benefícios
econômicos.Quando a realização do ganho é praticamente certa, o ativo
contingente se torna um ativo e então é reconhecido contabilmente. k) Pas-
sivos Contingentes: São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis
quando, baseado na opinião dos assessores jurídicos e da Administração,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, com uma provável saída de recursos para liquidação das obrigações

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de Vossas Senhorias às demonstrações contábeis em 30 de junho 2016 e 2015.

Escritório Lerosa S/A Corretores de Valores
CNPJ 61.973.863/0001-30 - Av. Juscelino Kubitschek, nº 50, 2º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP

Balanços Patrimoniais em 30 de Junho de 2016 e 2015
Ativo 30.06.16 30.06.15
Circulante 33.621 30.158
Disponibilidades 783 641
Aplic. Interfin. de Liquidez 10.295 3.912
Aplicação em Dep. Interfinanceiros 10.295 3.912

Títs. Vals. Mob. e Instr. Fin. Der. 16.210 22.276
Carteira Própria 1.198 8.247
Vinculados à Prestação de Garantias 15.002 14.019
Certificados de Privatização 10 10

Outros Créditos 6.333 3.329
Rendas a Receber 20 17
Negoc. e Interm. de Valores 6.276 306
Diversos 37 3.006
Adto e Antecip. Salariais 15 27
Impostos e Contrib. a Compensar 22 3
Participações pagas Antecipadamente - 2.976

Realizável a Longo Prazo 26 342
Outros Créditos 26 342
Diversos 26 342
Devedores Depósito em Garantia 11 11
Despesas Antecipadas 15 331

Permanente 2.210 4.254
Investimentos 155 2.207
Outros Investimentos 155 2.207

Imobilizado de Uso 2.033 2.022
Imóveis de Uso 1.273 950
Outras Imobilizações de Uso 4.684 4.644
(-) Depreciações Acumuladas (3.924) (3.572)

Diferido 22 25
Gastos em Imóveis de Terceiros 25 25
(-) Amortização Acumulada (3) -

Total Ativo 35.857 34.754

Passivo 30.06.16 30.06.15
Circulante 13.326 9.413
Outras Obrigações 13.326 9.413
Instrumentos Financeiros Derivativos 40 -
Obrigações por Compras de Câmbio 447 206
Fiscais e Previdenciarias 275 184
Negoc. Interm. de Valores 11.913 8.359

Diversos 651 664
Provisão p/ Pagtos. à Efeturar 633 664
Credores Diversos - País 18 -

Exigível a Longo Prazo 11 11
Outras Obrigações 11 11
Diversos 11 11
Provisão p/ Passivos Contingentes 11 11

Patrimônio Líquido 22.520 25.330
Capital Social 22.400 22.400
De Domiciliados no País 22.400 22.400
Reservas de Capital 2 2
Reservas de Lucros 963 450
Ajuste ao Vr. de Merc. - TVM 751 6.722
Prejuízos Acumulados (1.596) (4.244)

Total Passivo 35.857 34.754

1º Sem. 1º Sem.
Discriminação 2.016 2.015
Receitas da Intermediação Financeira 2.293 442
Resultado de Oper. c/Titls. e Valrs. Mobiliários 2.034 161
Resultado de Operações de Câmbio 259 281
Despesas da Intermediação Financeira (152) (37)
Resultado de Operações de Cambio (152) (37)
Resultado Bruto da Intermediação
Financeira 2.141 405

Outras Receitas/Despesas Operacionais (3.737) (4.649)
Receitas de Prestação de Serviços 2.813 1.769
Despesas de Pessoal (2.335) (2.122)
Outras Despesas Administrativas (3.724) (3.121)
Despesas Tributárias (125) (71)
Outras Receitas Operacionais 89 -
Outras Despesas Operacionais (455) (1.104)
Resultado Operacional (1.596) (4.244)
Result. antes da Tributação sobre o Lucro (1.596) (4.244)
Prejuízo Líquido (1.596) (4.244)
Quantidade De Ações 32.000.000 32.000.000
Prejuízo Por Ações (0,050) (0,133)

Demonstração do Resultado para os Exercícios findos
em 30 de Junho de 2016 e 2015 (Em Milhares de Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
findos em 30 de Junho de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Ajuste ao Valor Lucros ou
Capital Aumento Reservas  Reservas de Mercado-TVM Prejuizos

Eventos Realizado Capital de Capital de Lucros e Derivativos Acumulados Total
Saldos em 01.01.2015 22.400 - 2 450 3.310 - 26.162
Aj. ao Vlr de Merc.-tvm E Deriv. - - - - 3.412 - 3.412
Prejuízo Líquido do Semestre - - - - - (4.244) (4.244)
Saldos em 30.06.2015 22.400 - 2 450 6.722 (4.244) 25.330
Mutações do Semestre - - - - 3.412 (4.244) (832)
Saldos em 01.01.2016 22.400 - 2 963 (1.934) - 21.431
Aj. ao Vlr de Merc. - TVM e Deriv. - - - - 2.685 - 2.685
Prejuízo Líquido do Semestre - - - - - (1.596) (1.596)
Saldos em 30.06.2016 22.400 - 2 963 751 (1.596) 22.520
Mutações do Exercício - - - - 2.685 (1.596) 1.089

BMFBOVESPA S/A, classificadas como investimentos no Permanente, fo-
ram totalmente alienadas.
8) Passivo Circulante - Outras Obrigações

30.06.2016 30.06.2015
Negociação e Intermediação de Valores 11.913 8.359
 Caixas de Registro e Liquidação 33 413
 Comissões e Corretagens a Pagar 161 -
 Credores - Conta Liquidações Pendentes 11.603 7.946
 Operações c/ Ativos Financeiros e Mercadorias 116 -
9) Contingências: As declarações de Imposto de Renda dos últimos cinco
exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais.
Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprova-
ção pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. Em
atendimento à Resolução do CMN nº 3535 de 31/01/2008 os assessores
jurídicos informam a existência de ações judiciais na data base de 30 de
junho de 2016. A Corretora é parte em processos administrativos e ação
judicial decorrentes do curso normal de operações envolvendo questões
tributárias e, trabalhistas. A Administração com base em informações de
seus assessores jurídicos, em análise das demandas judiciais penden-
tes e em decisões anteriores às qualidades reivindicadas, constituiu pro-
visão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas
com as ações em curso, como segue, em 30 de junho de 2016: Processo
de natureza Trabalhista: A provisão para passivos contingentes está re-
presentado por R$ 11 mil e o depósito judicial para interposição de recur-
sos trabalhistas está registrado no ativo, em mesmo montante. Proces-
sos de natureza fiscal: A Corretora figura como parte em 02 (dois) pro-
cessos que versam sobre matéria fiscal, avaliados pelos assessores jurí-
dicos como de risco possível no valor de R$ 1.592 mil sem provisão
constituída. As contingências fiscais referem-se, processos administrati-
vos relativa a restituição / compensação de PIS e COFINS. 10) Remune-
ração do Capital Próprio: No semestre findo em 30/06/2016 não houve
pagamento de Juros sobre Capital Próprio. 11) Partes Relacionadas:
Os administradores da Corretora possuem saldo em conta corrente para
movimentação na instituição no montante de R$ 129 (R$ 1.003 em
2015). As operações acima foram realizadas com base em taxas, prazos
e valores usualmente praticados no mercado na data das operações,
considerando-se a ausência de risco. 12) Patrimônio Líquido: a) Capi-
tal Social: o Capital Social é de R$ 22.400 mil e está representado por
32.000.000 (trinta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas, de
R$ 0,70 (setenta centavos) cada uma, totalmente subscritos e
integralizados na data do balanço, por acionistas domiciliados no país.
b) Dividendos: O estatuto prevê a destinação de dividendos mínimos de
25% sobre o lucro líquido em cada exercício, conforme legislação
societária. c) Reserva de Lucros: A conta de Reserva de Lucros é com-
posta por reserva legal constituída nos termos da Lei nº 11.638/07 e do
estatuto social, à alíquota de 5% do lucro líquido, antes de qualquer ou-
tra destinação, limitada a 20% do capital integralizado. d) Ajuste ao Va-
lor de Mercado: Refere-se ao ajuste ao valor de mercado dos títulos e
valores mobiliários classificados como disponíveis para venda, líquido
dos efeitos tributários. 13) Risco Operacional e de Mercado: A gestão
de risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos, sis-
temas, comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocor-
rer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição fi-
nanceira. Em atendimento à Resolução nº 3.380, de 29.06.2006 do Ban-
co Central do Brasil, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento
capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus
riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. Em aten-
dimento à Resolução nº 3.464, de 26/06/2007, do Conselho Monetário
Nacional, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento de Risco de
Mercado, que se encontra plenamente capacitada para identificação,
avaliação, monitoramento, e mitigação dos processos que possam acar-
retar nesta modalidade específica de Risco, havendo inclusive um
monitoramento periódico contendo testes de avaliação dos sistemas,
que visam otimizar os controles de Risco de Mercado. A estrutura im-
plantada é compatível com o porte da Corretora, e a política de
Gerenciamento de Risco de Mercado também está devidamente aprova-
da por sua Diretoria, passando por revisões periódicas, nos termos da
legislação vigente. 14) Ouvidoria: Nos termos da Resolução nº 3.477 de
26/07/2007, do Conselho Monetário Nacional, a Corretora implementou
um componente organizacional de Ouvidoria, compatível com o seu por-
te, e que vem servindo plenamente como nova modalidade de canal de
comunicação para com seus clientes e usuários.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 30 de Junho de 2016 e de 2015 (Em Milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de Junho de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

JOÃO ROBERTO LEROSA FILHO - Diretor - Presidente
MÁRIO NOVELINE - Diretor - Financeiro

WALTER MESQUITA DE ARAUJO - CT CRC 1SP103098/O-6
Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores do
Lerosa S/A Corretora de Valores e Câmbio - São Paulo – SP
Examinamos as demonstrações contábeis da Lerosa S/A Corretora de
Valores e Câmbio, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de
junho de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da
administração sobre as demonstrações contábeis: A administração
da Lerosa S/A Corretora de Valores e Câmbio, é responsável pela
elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações contábeis
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil –
BACEN e pelos controles internos que ela determinou como necessários
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de

distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabil idade dos auditores independentes :  Nossa
responsabi l idade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.  Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
inc lu indo a aval iação dos r iscos de distorção re levante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis da Corretora para planejar os procedimentos

de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Corretora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Lerosa S/A Corretora
de Valores e Câmbio, em 30 de junho de 2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo naquela data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

São Paulo, 18 de agosto de 2016.
Sacho - Auditores Independentes Marcelo Machado de Andrade
CRC - 2SP 017.676/O-8 CRC - 1SP 223.997/O-8
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ON LINE
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www.milanleiloes.com.br

DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.

VISITAÇÃO: DIA 04 DE OUTUBRO - NO LOCAL DO LEILÃO DAS 8 ÀS 17 HS.
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP.

LOCAL: RUA QUATÁ, 733 VILA OLIMPIA - SP.
LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

APROX. 190 VEÍCULOS

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO
AUTOMÓVEIS • CAMINHÕES • MOTOS

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

1 º LEILÃO: 2 º LEILÃO:DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h • DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h

1 º LEILÃO: DIA 03 DE OUTUBRO DE 2016 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 15:30h1 º LEILÃO: DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016 (SEXTA-FEIRA), ÀS 15:00h

1 º LEILÃO: DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA), ÀS 15:30h

2 º LEILÃO: DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:30h2 º LEILÃO: DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h

2 º LEILÃO: DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA), ÀS 15:30h

SÃO PAULO/SP - APTO C/ 47,190M² Á. PRIV. - GUAIANAZES - Rua Agrimensor

Sugaya, nº 1.437 – Bairro Colonial, Apto nº 65 - 6º pav. do Bloco 1 •

CATAGUASES/MG - APTO C/ 148,09M² Á. CONSTR. - CENTRO - RuaAstolfo Dutra,

nº 237 – Apartamento nº 101 do Edifício Luiz Pimentel Bittencourt • CUIABÁ/MT -

APTO C/ 62,5669M² Á. PRIV. - Rua Madrid, nº 70, unidade 11 do Bloco F,

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: GRANDE. SP.: LITORAL: INTERIOR:SAÚDE/SP • VILA MARIANA/SP • OSASCO/SP • GUARUJÁ/SP • BERTIOGA/SP •

CAMPINAS/SP • JACAREÍ/SP • MACAÉ/RJ • JUIZ DE FORA/MG • LAMBARI/MG • RIO VERDE/GO • DOURADINA/MS •OUTROS ESTADOS:

SAPEZAL/MT • PRIMAVERADO LESTE/MT •ARAPUTANGA/MT

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: JD. VL BARBOSA/SP • SAÚDE/SP •

OUTROS ESTADOS: • CURITIBA/PR SANTA FELICIDADE •

CURITIBA/PR B. TARUMÃ • ARAPONGAS/PR • PARAISO DO

TOCANTINS/TO

Bauru-SP. Jardim Maramba. Rua Pedro Bertolino (lt. 09 da qd. G-1). Terreno c/

300,00m². Matr. 9.096 do 2º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). • Novorizonte-MG.

Centro. Rua Saul Almeida, 540 esq. c/ Av. José Ferreira Costa. Casa. Áreas totais:

terr. 306,15m² e constr. estimada no local 159,00m². Matr. 11.120 do RI de Salinas.

Obs.: Ocupada

LEILÃO DE
15 IMÓVEIS

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/10/2016 às 14h30/2º Público Leilão: 11/10/2016 às 15h30

FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário RESIDENCIAL DIÓGENES EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no
CNPJ sob n° 12.599.335/0001-57, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo
27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário: Aparta-
mento nº 35, localizado no 3º andar do RESIDENCIAL ÚNICO SANTANA, situado na Rua Diogenes de
Lima, 75, na Vila Ester, no 23º Subdistrito - Casa Verde, contendo a área privativa de 51,5600m², área
de garagem de 8,8200m², referente a vaga nº 24P no 2º subsolo, vinculada como acessório, e área co-
mum de 51,2846m², com a área total de 111,6646m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 2,4451%
no terreno condominal matriculado sob o nº 11.973 (da qual 0,2004% refere-se a vaga de garagem).
Convenção de condomínio registrada sob o nº 12.590, no Livro 3 - Auxiliar, desta Serventia. Imóvel obje-
to da Matrícula nº 182.680 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.  1º PÚBLICO
LEILÃO em 10/10/2016 às 14h30. VALOR: R$498.415,12. 2º PÚBLICO LEILÃO em 11/10/2016 às
15h30. VALOR: R$504.492,88. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisi-
ção do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certi-
dões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra,
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conserva-
ção. O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação deverá ser providenciada pelo comprador, que assu-
me o risco da ação, bem como todas as custas e despesas. Leilão online através do site
www.sold.com.br. Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei
9.514/97. Caso não haja licitante em nenhum dos leilões, a comitente vendedora irá analisar “Lances Con-
dicionais”; ou seja, lances menores do que os valores mínimos de venda estipulados para os 2 leilões.
Esta análise poderá resultar em aceitação ou não da venda. Caso a venda seja aceita, mesmo que por va-
lor menor do que a dívida, a comissão de 5% do Leiloeiro será devida pelo arrematante e a comitente (cre-
dor fiduciário) fornecerá o respectivo termo de quitação ao(s) fiduciante(s), conforme Artigo 27, parágrafo
6º. da Lei 9.514/97. Em caso de não aceitação do lance condicional, nada será devido ao proponente.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 13/10/2016 às 14h30/2º Público Leilão: 14/10/2016 às 14h30

FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário SEI
BRIGADEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 13.035.283/
0001-59, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e
regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis: Lote
001 – Apartamento nº 1.310 (mil trezentos e dez), localizado no 13º pavimento, do “CONDOMÍNIO
SETIN DOWNTOWN BRIGADEIRO”, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 339, no 2º Subdistrito
- LIBERDADE, com a área privativa de 40,390m², a área de uso comum de 42,207m², a área privativa
mais de uso comum de 82,597m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,41415%, e o direito de uso de 01
(uma) vaga de garagem, em lugar indeterminado no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº
118.400 do 1º. Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 13 de
outubro de 2016, à partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 444.259,33. 2º PÚBLICO LEILÃO em 14 de
outubro 2016, à partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 415.656,33. Lote 002 - Apartamento nº 1.610
(mil seiscentos e dez), localizado no 16º pavimento, do “CONDOMÍNIO SETIN DOWNTOWN
BRIGADEIRO”, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 339, no 2º Subdistrito - LIBERDADE, com a
área privativa de 40,390m², a área de uso comum de 42,207m², a área privativa mais de uso comum de
82,597m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,41415%, e o direito de uso de 01 (uma) vaga de
garagem, em lugar indeterminado no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº 118.430 do 1º.
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 13 de outubro de 2016, à
partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 460.613,42. 2º PÚBLICO LEILÃO em 14 de outubro 2016, à partir
das 14h30 horas. VALOR: R$ 437.152,33. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas
a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões,
emolumentos cartorários, registrários etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram,
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. Os imóveis encontram-se desocupados. Na eventualidade de ocupação, a desocupação
deverá ser providenciada pelo adquirente, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e
despesas, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97. Leilão online através do site www.sold.com.br.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

METALÚRGICA DE MATTEO LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 48004059, válida até 28/09/2020 p/ Fabricação
de Peças estampadas  p/ automóveis, localizada à Rua Quinze de Agosto, n° 58 -
Jardim Canhema - Município: Diadema - Cep: 09941-520.

POSTO QUALITY ARUJA LTDA. Torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para Comercio Varejista de Combustiveis e Lubrificantes para
Veiculos, sito à Rua Major Benjamim Franco, 980 – Centro Residencial – Aruja – SP.

SOCIEDADE PAULISTA DE TUBOS FLEXÍVEIS LTDA., torna público que recebeu da
CETESB a Renovação de Licença de Operação n.º 30010385 com validade até
21/09/2019 para Fabricação de Tubos Metálicos Flexíveis, sito à Av. Presidente Wilson,
2432/64. Mooca - CEP 03107-002 - São Paulo/SP.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2016

PAGAMENTO POR MEIO DE RPA TODO MÊS
Empresa que emite RPA todo mês para o escritório de advocacia (pessoa 
jurídica), para o mesmo advogado pode criar vínculo empregatício? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI BANCO DE HORAS HOMOLOGADO PELO SINDI-
CATO. TODOS OS ATRASOS PRECISAM POR OBRIGAÇÃO IR PARA 
O BANCO DE HORAS, OU QUANDO O FUNCIONÁRIO ATRASA SEM 
JUSTIFICATIVA, PODEMOS DESCONTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO?

Informamos que não há previsão legal expressa, contudo entendemos 
que os atrasos somente poderão ser descontados do banco de horas se 
no acordo homologado com o sindicato autorizar, caso contrário esses 
atrasos são descontados em folha de pagamento.

REGIME DE TEMPO PARCIAL
Jornada em tempo parcial pode ser aplicada por todas as empresas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHER O INSS COMO FACULTATIVO
Empresário administrador que não retirada o pró-labore e recolhe 
todo mês o INSS com o código 1406, facultativo mensal. Será obrigado 
a ter retirada de pró-labore mensal para justificar o recolhimento? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RECEBE NOTIFICAÇÃO DE FALECIMENTO DE ALGUM 
ENTE FAMILIAR NO CURSO DA JORNADA DE TRABALHO, COMO 
PROCEDER COM O AFASTAMENTO, DEVE SER CONTADO A PARTIR 
DO DIA SEGUINTE?

Sendo descendente ou ascendente o grau de parentesco do falecido, con-
forme o inciso I do art. 473 da CLT, o colaborador teria abonado o período 
restante do dia em que foi notificado do falecimento, e os dois dias de 
que trata o citado dispositivo, considerados dias úteis para o trabalho, 
dispensado do trabalho, por motivo de “luto”, sem prejuízo do salário.

• • •
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Especial
Fotos: Divulgação

Desde maio, os ingressos para a apresentação 
em São Paulo, no Allianz Parque, dia 12 de 
outubro, estão esgotados, mesmo sendo ven-

didos a R$ 500 ou R$ 690 (inteira). A alta procura do 
público fez a organização do evento abrir datas extras: 
haverá outro show dia 13, no Allianz, e dia 17, na Sala 
São Paulo, este último fechado para convidados. Bocelli 
também passará pelo Santuário Nacional de Apare-
cida, dia 15 de outubro, em apresentação gratuita, e 
subirá ao palco no Estádio Atlético Paranaense, em 
Curitiba, dia 19. 

Em entrevista exclusiva à ANSA, o tenor confessou 
sua admiração pelo Brasil e pela música nacional. 

-   Os ingressos para os seus shows em 
outubro já estão praticamente esgotados.
Isso sempre ocorre? 

-   Bocelli: Tudo é especial no Brasil, há muitos 
anos sou literalmente apaixonado por sua terra e 
especialmente por aqueles que vivem aí. É um amor 
correspondido de uma grande nação onde eu recebo 
o mesmo calor que poderia encontrar em casa. Não 
posso esquecer as boas-vindas que os brasileiros 
sempre me concedem. Recentemente, por exemplo, 
em Belo Horizonte, milhares acamparam em tendas 
por muitas horas antes do meu concerto... Diante de 
tanto afeto, só posso agradecer e tentar dar o melhor 
de mim no palco.

-   O Brasil tem uma grande comunidade 
italiana. Como você se sente sobre voltar a se 
apresentar aqui? 

-   Bocelli: Para mim, estar no Brasil não signifi ca 
estar no exterior. Eu amo este caldeirão de etnias 
que constitui uma população tão emocionalmente e 
culturalmente rica, alegre e apaixonada. Quanto à co-

Toquinho, Ivete Sangalo e Andrea Bocelli

'Sou literalmente 
apaixonado 
pelo Brasil',diz 
Andrea Bocelli
Um dos nomes mais conhecidos da 
música italiana, o tenor, compositor 
e produtor musical Andrea Bocelli 
vem ao Brasil no mês que vem 
para uma série de shows do seu 
álbum "Cinema", que reúne canções 
clássicas da sétima arte

munidade italiana no Brasil, em número signifi cativo, 
ela soube preservar esses valores em razão dos quais 
tenho orgulho de ser italiano. 

-   Qual é a principal característica e público-
alvo do álbum "Cinema"? .

-   Bocelli: É uma área que sempre me intriga: 
as partituras concebidas para os filmes são muito 

livres e potencialmente 
muito criativas... Um 
vasto campo onde o 
compositor pode criar 
como lhe convém, de 
acordo com a sua inspi-
ração, experimentando 
coisas novas e não ne-
cessariamente sujeitas 
aos esquemas da música 
clássica (construída na 
sequência tradicional de 
duas estrofes, um coro, 
uma estrofe, um coro), 
ou com uma mensagem 

específica, do tipo religiosa ou romântica.

O que, aparentemente, 
poderia ser um limite - a 
fi sionomia de uma música 
que sonoriza a imagem - , 
é transformado em um 
desafi o formidável, que 
estimula o gênio compo-
sitor gerando um vasto 
conjunto de melodias 
maravilhosas, de potente 
originalidade. Para com-
provar isso, temos quase 
um século de obras-primas 
concebidas para a sétima 
arte: música aplicada, mas 
capaz de se libertar, obter 
as suas asas e brilhar por 
conta própria.

Eu não acho que há público-alvo defi nido para este 
álbum: são músicas que têm atravessado gerações, 
são clássicos imortais que pudemos resgatar e ho-

menagear graças às mais 
avançadas técnicas de gra-
vação (que tornam o áudio 
incomparavelmente mais 
penetrante e envolvente) 
e novas orquestrações. 

-   Como surgiu a 
ideia de trabalhar 
apenas com trilhas 
sonoras de fi lmes 
clássicos? 

-   Bocelli: Com o álbum 
"Cinema", eu realizei um 
desejo que me acompa-
nhou durante décadas: 
nunca foi segredo este 
meu sonho de criar um 
projeto de trilha sonora. Sandy também já dividiu o palco com Andrea Bocelli.

Eu acho que é um terreno fértil e primordial para os 
artistas. Por isso, estou muito feliz em gravar um álbum 
que aborda os maiores sucessos do mundo, escrito 
por músicos que moldaram a história do século XX: 
músicas que representam a memória de três quartos 
de século e que colocam uma paleta de brilhantes e 
ricos sentimentos.

-   Além das músicas que integram "Cinema" 
você irá apresentar seus grandes clássicos? 
Qual música não pode faltar em seus 
concertos? .

-   Bocelli: Como sempre apresentei um repertório 
pop, há uma série de obras-primas operísticas que eu 
prefi ro e que sempre tento disseminar e compartilhar 
com o público. De qualquer forma, vou propor canções 
e romances que o público associe aos agudos da minha 
voz. Eu não quero que ninguém se desaponte.

    
-   Qual a sua opinião sobre a cultura e a 
música brasileira? 

-   Bocelli: A cultura brasileira em geral me fascina 
muito. Eu posso destacar, por exemplo, pela leitura dos 

seus grandes escritores (muito populares na Europa), 
que eu sinto uma criatividade explosiva, uma sensibili-
dade profunda. Quanto à música brasileira, conheci há 
vinte anos, tocando piano na Toscana... Um músico não 
pode ignorar a contribuição do Brasil: sua música é um 
modo de ser, é "vida" na sua forma mais pura.

    
-   Qual seu cantor ou compositor brasileiro 
favorito? 

-   Bocelli: Vinicius de Moraes, Caetano Veloso, João 
Gilberto, Tom Jobin, Elis Regina ... São os primeiros 
nomes que me vêm à mente, mas não se esgota a lista 
- que seria muito mais extensa - dos grandes fi lhos do 
Brasil que, ao longo dos anos, eu conheci e amei.

    
Eu trabalhei com Ivete Sangalo... E, naturalmente, 

Toquinho, outro grande artista que eu sempre amei e 
com quem tive o prazer de trabalhar em várias ocasiões. 
Espero poder continuar a esforçar-me para manter este 
elo entre a minha voz aos grandes artistas brasileiros, 
porque - como disse antes - eles têm a música nos seus 
sentidos e o ritmo em suas veias (ANSA).
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Tudo o que realmente 
importa sobre Black Friday 

2 meses antes da data

Economicamente 

passamos por um ano 

complicado por conta 

de toda a turbulência 

política que atravessa o 

país, mas o e-commerce 

nacional pode se 

orgulhar de ser um 

oásis em meio a tanta 

difi culdade

Mesmo não tendo evo-
luído tanto quanto 
cresceria em condi-

ções normais, o faturamento 
aumentou nas datas sazonais 
do 1º semestre, fato que ainda 
deve se repetir em dois eventos 
importantes para o setor: Black 
Friday e Natal. 

Além da última sexta-feira 
de novembro, a Black Friday 
já tomou conta também do 
restante da semana que a 
antecede, figurando como 
uma verdadeira Black Week, 
e fazendo com que muitas 
pessoas, inclusive, adiantem as 
compras de Natal. Por isso, a 
recomendação é fi car de olho 
na lucratividade real que esse 
evento pode agregar ao negó-
cio e investir pesado em ações 
para a data. Dezembro já não é 
mais a salvação dos varejistas, 
como vimos em 2015, com o 
mês anterior sendo ainda mais 
forte que a véspera das festas 
de fi nal de ano.

A Black Friday acontece 
no Brasil desde 2010 e já se 
incorporou ao calendário do 
comércio no país. Conforme 
o mês de novembro vem che-
gando, milhares de marcas já 
começam a colocar em prática 
os preceitos básicos: ‘invista 
em tecnologia’, ‘prepare seu 
site’, ‘invista em marketing’, 
entre outras dicas genéricas 
que você, empreendedor, já 
está cansado de saber.

Mas além de tudo isso, para 
quem aposta alto na data, 
é muito importante ter em 
mente que a preparação com 
antecedência de toda a opera-
ção é o que deve guiar o sucesso 
esperado. É preciso também 
ter consciência do cenário real 
para que as expectativas não 
sejam frustradas. Para facilitar 
ainda mais, separamos 3 dicas 
essenciais para que sua loja vir-
tual seja bem sucedida durante 
o feriado de compras.

1) Sem estrutura, o lucro 

não aumentará 

A não ser que você queira 
passar a sua trajetória empre-
endedora inteira ‘namorando’ 
o mesmo faturamento, invista 
em uma estrutura robusta. 
Mesmo se sua plataforma der 
conta do número de acessos 
de sua loja virtual o ano todo, 
é possível que durante a Black 
Friday o servidor fi que lento e 
até seu site caia. Cada segundo 

que você estiver fora do ar 
signifi ca menos conversões de 
compra e migração de clientes 
para o concorrente.

Empresas como a Rakuten 
oferecem balanceamento de 
carga que garante a distribui-
ção do tráfego e evita sobre-
carga nos servidores, além 
de disponibilizar uma equipe 
em tempo integral durante o 
feriado de compras. Na Black 
Friday do ano passado, por 
exemplo, o aumento no nú-
mero de pedidos entre todas 
as empresas do e-commerce 
nacional foi de 24%, enquan-
to esse crescimento entre os 
clientes da Rakuten alcançou 
mais que o triplo: 82%.

A equação do Black Friday 
no e-commerce gira basica-
mente em torno de 7 eixos: 
navegação, estabilidade, tec-
nologia, marketing, estoque, 
preços e entrega. Com uma 
infraestrutura consistente, o 
lojista virtual já resolve mais 
da metade do problema.

2) Não use métricas de 

anos anteriores 

Em 2010 quando chegou 
ao Brasil, a Black Friday era 
uma absoluta novidade, o que, 
naturalmente, causou um furor 
entre os consumidores, ainda 
mais com uma economia que 
crescia 7,5% ao ano. Foi fácil 
multiplicar por 10 o faturamen-
to da Black Friday brasileira 
no ano seguinte. Tal façanha 
já não se repetiu nas edições 
posteriores, que continuaram 
crescendo a números nem tão 
graúdos até registrar a menor 
porcentagem de aumento em 
2015: 38% em relação à 2014 
segundo o E-bit. As previsões 
para esse ano ainda não foram 
divulgadas pelos institutos de 
pesquisa, mas fi ca nosso pal-
pite: é pouco provável que o 
aumento de vendas seja maior 
que 38%.

3) Se prepare, mas não se 

iluda 

A Black Friday é a melhor 
data em vendas depois do 
Natal, é essencial para o setor 
e já foi totalmente incorporada 
também pelos consumidores 
brasileiros. Você precisa se 
preparar e alcançar os me-
lhores resultados possíveis 
porque o feriado de compras 
registra o maior fl uxo de clien-
tes do ano em um único dia. Se 
você não estiver pronto, algum 
concorrente estará.

Mas lembre-se: a Black 
Friday só é tão forte porque 
antecipa uma parte das vendas 
de presentes para o Natal, o 
que signifi ca que você precisa 
calcular um faturamento mais 
fraco que o normal para os pri-
meiros dias de dezembro.

(*) É Gerente de Consultoria e 
Performance da Rakuten Brasil.

Nelson Scoz (*)

News@TI
Novos recursos que empoderam a TI para 
realizar a transformação digital

@A Microsoft lançou, na abertura do Microsoft Ignite, conferência anual 
da empresa que teve início nesta segunda-feira, produtos e serviços 

abrangendo segurança, produtividade, inteligência e nuvem que irão 
facilitar o trabalho de profi ssionais de TI na transformação digital de suas 
organizações. Além disso, o CEO da Microsoft, Satya Nadella, e o CEO da 
Adobe, Shantanu Narayen, anunciaram que a Adobe está trazendo seu 
Marketing Cloud para o Microsoft Azure, destacando a preferência da sua 
solução de marketing digital para Dynamics 365 Enterprise.

"AuthenticGames"

@Conhecida por ser especializada em cama, mesa e banho, a Zelo 
aprensenta a coleção AuthenticGames criada pela Kacyumara 

para celebrar o Dia das Crianças. Os lançamentos estão disponíveis 
na loja virtual e em todas lojas da rede. A coleção é voltada para o 
público infanto-junvenil e possui estampas com personagens criados 
para o canal do fenômeno da internet Marco Túlio (youtuber), co-
nhecido como AuthenticGames, que conta com aproximadamente 
7 milhões de inscritos e 2,6 bilhões de visualizações e média de 180 
milhões de visualizações por mês (www.zelo.com.br). 

SpliceNet lança versão gratuita do Spartan-ERP

@A SpliceNet acaba de lançar uma versão gratuita do software de 
gestão empresarial Spartan-ERP, novidade que deve agradar a 

empresas que emitem nota fi scal eletrônica. É que a partir de janeiro 
de 2017, a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo irá descon-
tinuar o emissor gratuito de NF-e e os contribuintes deverão utilizar 
aplicativos próprios, justamente uma das funcionalidades do Spartan-
ERP. Com ele, a empresa poderá não apenas emitir suas notas fi scais 
eletronicamente e de maneira bem simples, como ainda usar muitos 
outros recursos que facilitam a gestão dos negócios, como o CUBO, um 
BI (business intelligence) nativo (http://spartan-erp.com.br/).

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

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171

As modalidades de trei-
namentos são muitas, 
sempre com estruturas 

e investimentos variáveis. São 
inúmeros os artigos e estudos 
que apontam os benefícios dos 
treinamentos corporativos, 
alcançando desde a melhoria 
no ambiente corporativo até 
um aumento efetivo nas ven-
das. Para diminuir os custos 
com treinamentos e torná-los ainda mais acessíveis aos seus 
funcionários, muitos gestores estão migrando suas áreas de 
treinamento tradicional para o e-learning. Isso faz muito sentido 
principalmente quando vemos a realidade da educação no mundo 
e o crescimento das plataformas de cursos MOOCs.

MOOC é a sigla para Massive Open On-line Course, ou Curso 
On-line Aberto Massivo, em tradução literal. A palavra “massivo” 
é referente ao termo “em massa”, que pode ser aplicado a muitas 
pessoas ao mesmo tempo. O MOOC é um modelo de curso que 
utiliza a Internet para atingir um grande número de pessoas com 
cursos livres em diversas áreas ou até mesmo extensões univer-
sitárias com certifi cados reconhecidos pelas grandes instituições 
de ensino do mundo.

Os primeiros MOOCs surgiram entre 2007 e 2008, mas estudio-
sos apontam que a modalidade realmente ganhou força em 2011, 
quando o professor da Universidade de Stanford Sebastian Thrun, 
criou o curso “Introdução à Inteligência Artifi cial” em parceria 
com o Google e atraiu mais de 160 mil pessoas em todo mundo, 
dando início à plataforma Udacity. Outros professores de Stanford 
criaram o Coursera e, pouco tempo depois, a Universidade de 
Harvard e o MIT anunciavam o Edx. No Brasil temos plataformas 
como a Veduca, com cursos livres e de extensão, e a Eduk, com 
cursos livres de variados assuntos, como fotografi a, artesanato 
e culinária. Outro MOOC que vale destacar é o Miríada X, que 
reúne cursos de grande universidades espanholas, portuguesas 
e brasileiras.

As empresas de tecnologia foram as primeiras a perceberam 
os MOOCs como alternativa para seus treinamentos internos. 
A empresa americana de telecomunicações AT&T doou US$ 2 
milhões à Georgia Tech para criar cursos para criação de apli-
cativos móveis ou de Internet, com ajuda da Udacity. No Brasil, 
encontramos empresas que já investem nesse tipo de tecnologia, 

Plataformas on-line de 
ensino e o futuro dos 

treinamentos corporativos
Investir em treinamentos dentro da sua empresa é uma necessidade e pode ser mais barato do que 
você imagina

por ser mais barato do que cursos presenciais e mais fácil de 
serem acessados pelos colaboradores.

Vivemos um período em que os computadores e smartphones 
fazem parte da nossa rotina, com muitas pessoas que não saem 
na cama sem antes verifi car suas redes sociais, o trânsito ou 
se vai chover naquele dia. Antes seria necessário capacitar o 
funcionário para aprender a mexer na ferramenta para depois 
realmente transmitir conhecimentos específi cos. Hoje um rápido 
tutorial animado já é o sufi ciente para seu colaborador entender 
a regra do jogo.

Defendo a utilização do e-learning - seja na modalidade MOOC 
ou através de outros meios, como mobile learning ou até mesmo 
realidade virtual - como uma maneira de manter seus funcioná-
rios sempre atualizados e para projetar sua empresa como uma 
organização que está sempre atenta às novas tecnologias. O 
Grupo Telefonica tem realizado um trabalho interessante com 
a plataforma Learn4Sales, MOOC corporativo com foco em ca-
pacitar e certifi car vendedores internacionalmente. Seus cursos 
foram desenvolvidos com especialistas internos da empresa e 
estão dando bons resultados para o grupo. Os cursos oferecem 
conteúdos totalmente de acordo com as políticas da empresa e 
com a necessidade que um bom profi ssional de vendas precisa 
para ter sucesso no setor.

Independente das iniciativas das empresas, os profi ssionais 
tem procurado por conta própria fazer cursos on-line. Segundo 
pesquisa divulgada em setembro de 2015 pelo site Coursera, 
dos alunos entrevistados que fi nalizaram ao menos um curso 
na plataforma, 72% tiveram benefícios na sua carreira (como 
conseguir uma promoção ou encontrar um novo emprego) e 
61% afi rmaram ter benefícios educacionais (como conseguir pré-
requisitos para programas acadêmicos ou se preparar para uma 
prova específi ca). Entre os entrevistados, os que são de países 
em desenvolvimento costumam obter os maiores benefícios. Os 
cursos realmente ajudam quem tem dedicação e estuda todo o 
conteúdo.

Das 13 milhões de contas existentes na plataforma, 550 mil são 
de brasileiros, o que nos coloca na quarta posição geral, atrás 
apenas de Estados Unidos, China e Índia. Este é um número 
extremamente expressivo, principalmente quando levamos em 
conta os poucos conteúdos disponíveis em português.

Por isso acredito que as empresas devam investir pesado nesse 
tipo de treinamento, pois existe sim demanda por este tipo de 
ensino. As organizações podem facilmente criar treinamentos 
internos para setores específi cos ou até mesmo lançar sites com 
conteúdos abertos para a população, mas que futuramente será 
revertido em candidatos mais bem preparados para os cargos 
disponíveis.

Mais do que uma moda, acredito que o e-learning representa o 
futuro da educação na era digital. Ganha a empresa que entender 
isso antes e já investir em novos programas de treinamento.

(*) É administrador de Empresas com especialização em Gestão de 
Conhecimento e Storytelling aplicado a Educação, atua em

cargos executivos na área de Educação há mais de 10 anos.

Cada vez mais empresas 
privadas e públicas dispo-
nibilizam serviços no meio 
eletrônico para proporcionar 
comodidade às pessoas. Lojas 
virtuais, Internet Banking, 
e-CAC, eSocial e Portal de 
Assinaturas – sim, é possível 
assinar documentos com vali-
dade legal e jurídica também 
na internet – são exemplos. 
Na mesma proporção que a 
adesão a esse novo jeito de 
"resolver a vida" cresce, au-
mentam as possibilidades de 
como acessar esses serviços. Se antes o computador era a porta 
de entrada, hoje são os dispositivos móveis que estão ganhando 
espaço. Inclusive, além de viabilizar o acesso à internet, eles 
podem armazenar, com segurança, os nossos documentos de 
identifi cação.

 
E o motivo é simples. Qual é o acessório que diariamente 

acompanha a maior parte das pessoas? O celular. É nele que 
estão todos os compromissos do dia, o e-mail corporativo, o 
aplicativo de mensagens instantâneas, as fotos do último even-
to... Enfi m, o smartphone se tornou a extensão de nós mesmos. 
E as empresas que não acompanham esta tendência, já estão 
paradas no tempo.

 
É por isso que os documentos de identifi cação também es-

tão se tornando mobile para facilitar o uso nas aplicações nas 
quais eles são necessários e, também, evitar o famoso "não está 

comigo, esqueci no escritório 
ou em casa", quando é pre-
ciso apresentá-lo ou usá-lo. 
Recentemente, foi lançado 
no mercado o MobileID, uma 
nova modalidade de Certi-
fi cado Digital que pode ser 
armazenada em dispositivos 
móveis. Com essa novidade, 
o e-CPF e o e-CNPJ podem 
ser carregados no celular ou 
tablet. Daí, o dono pode "re-
solver a vida" do smartphone: 
assinar documentos, acessar 
o e-CAC, se autenticar em 

sites... De onde quiser e a qualquer momento.
 
Outra iniciativa que vai ao encontro do mundo mobile é o 

Projeto de Lei 2006/15, do deputado Tenente Lúcio (PSB-
MG), que propõe que os motoristas apresentem documentos, 
como a CNH e o Renavan, do veículo, em formato digital, pelo 
celular, desde que o portador tenha Certifi cado Digital válido. 
O projeto está em trâmite em caráter conclusivo (não precisa 
ser votado em Plenário).

 
Esse cenário mostra que o digital e o mobile estão e estarão 

cada vez mais presentes na vida das pessoas. A comodidade da 
compra on-line e de acessar o banco pela internet já não são 
mais novidades, porque fazem parte da rotina dos tempos atuais, 
assim como, em breve, carregar os documentos de identifi cação 
no celular será. 

(Fonte: Maurício Balassiano é diretor de Produtos e Tecnologia da Certisign).

Carregar documentos de identifi cação 
no celular já é realidade
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Indica a 
mais grave

situação
de perigo

"A (?) é 
menor que

o todo",
axioma

Agência
reguladora
de planos
de saúde

Ivo
Pitanguy,
cirurgião
plástico

Membro
do Con-
gresso

Nacional

Fator ava-
liado na 

degustação
do vinho

Sebastião
Tapajós,
virtuose 
do violão

CD-(?): foi 
substituí-
do pelo

pen drive

Continente
do bloco 
econômi-
co Apec

Antigo
sucesso 

de Djavan
(MPB)

O número
do topo do

pódio

(?) Insti-
tucional,
decreto

ditatorial

"Tudo",
em "oni-
presente"

Reflexão
sonora

O popular
sovaco

Último,
em inglês
Pele do
rosto

Em + eles
(Gram.)

Ao (?): 
em torno

Líquido féti-
do do lixo

Área de maior biodi-
versidade do Planeta,

prosperou com o
Ciclo da Borracha

Dar oi ou
tchau

Cidade
italiana

Julio (?),
autor de

"20 mil Lé-
guas Sub-
marinas"

Tribunal
Superior
do Traba-
lho (sigla)

Repartição
de aeropor-
tos para

checagem
de merca-
dorias im-
portadas

"Risos", 
na internet

LudibriaSereia que
atraía marinheiros à

morte
(Folcl.)

É vendida
na floricultura

Formam-se nas pa-
redes arteriais na ate-

rosclerose

Torcer
contra

(gír. fut.)

Unidades
do traba-

lho do
tradutor

(?) Taman-
daré, pa-
trono da 

Marinha de
Guerra (BR)

Ponto no
handebol
Espécie
de tatu

Cafeteira,
fritadeira

e grill

Traumatismos (?): são
causados

por panca-
da no peito

Deus das
orgias

3/ans. 4/baco — last — peba. 5/turim — verne.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quinta, o vigésimo nono dia da lunação pode trazer difi culdades como preocupações, insônias e até mesmo aborrecimentos 

no meio familiar. Lua em Virgem fi ca em conjunção com Mercúrio no início da manhã e em seguida fi cará fora de curso até 

ingressar em Libra no início da madrugada de sexta. Sendo assim, a lunação de Virgem se encerra e é o momento de refl etir 

sobre as mudanças acontecidas durante todo o mês de setembro e todos os processos que se desenvolveram nos últimos seis meses. 

Momento de fazer os últimos ajustes para fazer andar o que este mais devagar nos últimos tempos durante a retrogradação de 

Mercúrio.
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Atitudes que tomar com empenho e 
disciplina devem ajudar a superar di-
fi culdades que estiver enfrentando. 
A Lua fora de curso a tarde aconselha 
a manter a rotina no até o fi nal do 
dia. De manhã está sujeito a surgir 
algum confl ito por atitude enérgica 
demais. 72/772 – Verde.

O seu conforto pessoal vai melhorar, 
tanto em casa como no trabalho. O 
poder de decisão diante de situações 
pode agora assumir proporções 
exageradas. Depois das dez da 
manhã terá maior empenho e garra. 
Alcançará alguma das suas metas em 
breve. 65/365 – Branco.

Uma decisão precisará ser tomada, 
talvez até arriscada e difícil nesta 
quinta e pode haver indecisão. O 
fi m do dia é bom para aproveitar 
pensar em como ampliar melhorar 
tudo a sua volta. Uma fase de ne-
cessidade de divulgar aquilo que 
estiver fazendo detalhadamente. 
34/234 – Amarelo.

Pode estar ainda carente de roman-
tismo e afeto. Precisa mostrar afeti-
vidade e à índole correta que torna 
os relacionamentos mais francos e 
realistas. Use de compaixão e soli-
dariedade em seu ambiente. Muito 
entusiasmo nas relações, levando-o 
a conquistar e encantar as pessoas. 
53/553 – Verde.

O romantismo continua presente e 
promete relação duradoura e feliz. A 
Lua fora de curso provoca indecisão 
na tarde e por isso é bom cumprir 
obrigações e ponderar bem antes 
de agir. A cordialidade nos relacio-
namentos, as ações imparciais e a 
ponderação estarão em alta no fi nal 
do dia. 73/373 – Cinza.

O dia é bom para realizar grandes 
negócios e realizar o que não deu 
certo antes, tente mais uma vez. 
Aguarde a Lua nova em Libra que 
vai favorecer os empreendimentos 
novos, negócios importantes e a 
cooperação dos amigos. Animação 
e vitalidade nesta quinta-feira de 
manhã. 84/484 – Verde.

Terá novos objetivos profi ssionais, 
dedique-se a eles e veja se aquilo que 
foi programado está sendo cumprido. 
Precisa resolver situações antigas, 
de forma ousada e prática. Aguarde 
o Sol chegar ao seu signo para dar 
início aos planos que tem em mente. 
78/578 – Verde.

Pode encontrar resposta para sua 
dúvida se mantiver a garra e a deter-
minação. Muita afetividade na parte 
da manhã ajuda na demonstração 
de sentimentos ajudando a ampliar 
tudo à sua volta. Momento de fazer 
os últimos ajustes para fazer andar o 
que este mais devagar ultimamente. 
94/494 – Azul.

Aumenta o gosto pelas artes, a be-
lezas e as coisas que tenham graça 
e beleza. O seu lado artístico se faz 
intenso com muita habilidade nas 
negociações e nas relações de ne-
gócios. Tenha cuidado para que suas 
ambições não o impeçam de ver a 
realidade à volta. 99/199 – Verde.

Algum atrito ou rompimento pode 
acontecer no ambiente nesta quinta. 
A Lua fora de curso a tarde cria im-
passes e difi culta se fazer entender 
melhor pela maioria. Mantenha a 
rotina no fi nal do dia, faça viagem 
ou inicie mudança somente depois 
que entrar a Lua em Libra na sexta. 
54/854 – Verde.

Superando alguns problemas, terá 
melhoria da situação material e 
fi nanceira nos próximos meses. 
Com a Lua minguante encerre 
situações e de um basta aquilo que 
não dá mais. Não faça nada por si 
próprio sem ouvir opinião de quem 
entende do assunto para não errar. 
89/589 – Verde.

Uma atitude generosa pode angariar 
simpatia, muito mais do que a crítica. 
Fale menos, ouça mais as pessoas 
com quem convivem, os seus fami-
liares e amigos. Com a Lua fora de 
curso de tarde será melhor seguir a 
rotina no fi nal desta quinta e esperar 
a Lua entrar em seu signo na sexta. 
75/475 – Violeta.

Adquira seu MAPA ASTRAL – Previsão Anual – SINASTRIA o mapa
de relacionamento e o SEXO DO BEBÊ – fone (11) 5585-4000.

Pedidos na Internet: http://areavip.com.br/cicero.augusto.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 29 de Setembro de 2016. Dia de São Ciríaco, dos 
arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, e Dia do Anjo Mihael, cuja vir-
tude é a harmonia. Dia do Solteiro, Dia do Petróleo e o Dia 

do Anunciante. Hoje aniversaria o jornalista e apresentador Cid 
Moreira que faz 89 anos, o ator Marcos Frota que completa 60 
anos, o ator Guilherme Leme que nasceu em 1960 e a atriz Guta 
Stresser que faz 44 anos.

O nativo do dia
O nativo de Libra deste dia e grau é altamente intuitivo, sensível e 
emotivo, a inspiração é a chave para o seu sucesso e sem ela pode 
sentir uma falta de objetivos. Sempre encontra a felicidade fazen-
do os outros felizes. Funciona bem em atividades comunitárias e 
têm uma atenção particular pelas crianças e pela vida familiar. Em 
geral possui famílias relativamente grandes. Interessa-se muito 
pela relação a dois. É normalmente a partir dos relacionamentos 
que amadurece suas relações sociais, tanto a profi ssional como as 
amigáveis. Deve evitar as oscilações de humor e confi ar nos seus 
sentimentos mais profundos. 

Simpatias que funcionam
Para acabar com intrigas: Em uma segunda-feira, 
às 16h40 coloque 1 vela branca no centro de 1 pires 
grande e cerque com sal grosso. Acenda e ofereça 
a vela ao anjo Hahassiah, pedindo que ele espante 
as energias negativas ao seu redor. Quando a vela 
apagar, jogue o conteúdo do pires no lixo e deixe-o 
virado de boca pra baixo, atrás de uma porta, por 
3 dias. Ao fi nal, lave- o e guarde para ser usado 
normalmente.

Dicionário dos sonhos
BOLO – Compra-lo ou vende-lo representa prejuí-
zos em negócios. Faze-lo, casamento ou noivado em 
breve. Queimado, sorte no jogo durante sete dias. 
Oferece-lo à alguém, reconciliação. Números de sorte: 
23, 35, 42, 61 e 90

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Dirigida por Marcos Loureiro, a montagem de “Navalha na 
Carne”, peça antológica de Plínio Marcos, tem a trama centrada 
nos confl itos da prostituta Neusa Sueli, interpretada por Anette 
Naiman, do cafetão Vado e do homossexual Veludo, vividos pelos 
atores Gustavo Canovas e Maurício Bittencourt. Permeada por 
violência, a história começa quando Vado se dá conta de que o 
dinheiro do programa de Neusa Sueli não foi repassado a ele. A 
suspeita do roubo cai sobre Veludo, faxineiro da pensão onde 
reside a prostituta. A partir daí o público assiste de perto o em-
bate entre os três personagens

Serviço: Teatro da Garagem, R. Silveira Rodrigues, tel. 3871-3584. Quartas e quintas às 
21h. Ingressos: R$ 40 e R$20 (meia). Até 17/11.

Andrea Tedesco

Monólogo interpretado 
pela atriz Andrea 
Tedesco é a primeira 
montagem do texto do 
dramaturgo paraense 
Denio Maués

Inspirado na relação entre 
o cineasta Ingmar Berg-
man e a atriz Liv Ulman, 

“Escandinavos” retrata uma 
atriz que busca maneiras 
de recontar a sua própria 
história, na tentativa de 
compreender e superar o fi m 
de um denso relacionamento 
amoroso.Dessa forma, ela 
cria uma nova história que 
se confunde com a sua, o fi m 
do romance de um diretor de 
cinema sueco com uma atriz 
norueguesa. A peça discute o 
quantovida e arte se infl uen-
ciam. Ficção e depoimento, 

O espetáculo “Coração de Herói” se passa no quarto 
de um menino, que vira cenário de uma grande e bela 
aventura como acontece no imaginário criativo das crian-
ças. Os brinquedos tomam vida a partir das músicas ao 
vivo e os bonecos fazem parte de uma história cheia de 
diversão e valores, enquanto dois irmãos brincam despre-
tensiosamente um com o outro. O musical é  apresentado 
em português e libras e estreia no próximo dia 8. Com 
Caroline Martins, Jeferson Kucioyada, Katiuscia Pinheiro, 
Mirian Caxilé e Renan Souza. 

Serviço: Teatro Viralata, R. Apinajés, 1387, Perdizes, tel. 3868-2535. Sábados 
e domingos às 15h. Ingressos: R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 27/11.

Cena de “Coração de Herói”.

Climões e
alfi netadas

“O Que Terá Acontecido a Nayara 
Gloria”, estreia dia 5 de outubro. Nayara 
é uma estrela do passado que ganhou 
alguma notoriedade protagonizando 
pornochanchadas e fazendo pontas 

em algumas poucas novelas. Décadas 
depois, com o desejo de retornar ao 
estrelato, ela aceita participar do pro-
grama de auditório de Luli Fuentes, a 
apresentadora do momento, ex-modelo 
que fi cou famosa por engravidar de 
um jogador de futebol. No entanto, o 
programa é sensacionalista e só quer 
explorar os escândalos da vida de 
Nayara, que vai fi cando cada vez mais 

desmoralizada a cada revelação bom-
bástica feita por Luli, gerando muitos 
“climões” e alfi netadas de ambos os 
lados. A tensão crescente vai levar as 
duas à beira de um ataque de nervos, 
tudo isso ao vivo em rede nacional. Com 
Maria Rocha e Joice Tavares. 

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mário Amaral, 209, 
Paraíso,tel. 2148-2904. Quartas às 19h. Ingressos: R$ 30 
e R$ 15 (meia). Até 26/10.

Relação
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presente e memória se confun-
dem na peça, os paralelos do 
texto são tecidos minuciosa-
mente, não somente entre as 
duas histórias de amor, mas 
entre vida e arte. Desnuda-

se aos poucos muito mais 
do que a confusa história da 
protagonista, mas o processo 
de criação da própria peça que 
está sendo encenada. Sendo 
essa, ao fi m a sua redenção, a 

possibilidade de colar alguns 
cacos – não todos – através 
da arte.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, 
Centro, tel.  151-4141. Quartas e quintas às 
21h. Ingresso: R4 20. Até 27/10.
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AJUDEMOS TAMBÉM: “Ele respondeu e disse: Dai-lhes vós, 
de comer...” (Marcos, 6:37.) Em muitas ocasiões propomos a 
Benfeitores Espirituais determinados serviços que, acima de 
tudo, são oportunidades de trabalho que o Senhor, abnegado 
e vigilante, nos oferece. Enunciamos rogativas e relacionamos 
diversos quadros de ação para a caridade. O doente de certa 
rua. O parente necessitado. O obsesso que sofre não distante. 
Casa confl agrada do vizinho. O companheiro algemado ao leito. 
O amigo em prova inquietante. Os obreiros da Espiritualidade 
movimentam-se e ajudam, devotados e operosos; contudo, em 
suplicando o socorro alheio, não nos cabe olvidar o socorro que 
podemos prestar por nós mesmos. É indispensável acionar as 
possibilidades da nossa cooperação fraterna, os recursos ainda 
que reduzidos de nossa bolsa, o nosso concurso pessoal, o nosso 
suor e as nossas horas, a benefício daqueles que a Sabedoria 
Divina situou em nossa estrada para testemunharmos a própria 
fé. Diante da turba faminta, ouvindo as alegações dos discípulos 
que lhe solicitavam a atenção para as necessidades do povo, 
disse-lhes o Senhor: - “Dai-lhes vós, de comer...”. E os discípulos 
angariaram diminuta porção de alimentos, antes que o Mestre 
a convertesse em pão para milhares. A lição é expressiva. Não 
basta rogar a intervenção do céu, em favor dos outros, com 
frases bem feitas, a fi m de que venhamos a cumprir o nosso 
dever cristão. Antes de tudo, é necessário fazer de nossa parte, 
quanto nos seja possível, para que o bem se realize, de modo a 
entrarmos em sintonia com os poderes do Bem Eterno. Livro: 
Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier

Reestreia

Cena da peça “Navalha na Carne”.
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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 você não cuidar 

do seu cliente, o seu 

concorrente irá” - (Bob 

Hooey)

O Dia do Vendedor é ce-
lebrado no Brasil em 1º 
de outubro. Por sinal, a 

profi ssão de vendas é uma das 
mais antigas da humanidade e 
acredite, ainda há vendedores 
que agem como se estivessem 
na antiguidade. 

Trabalhei com centenas de 
vendedores, ensinei e aprendi 
muito com eles, e afi rmo que 
qualquer pessoa que tenha 
força de vontade, coragem, 
persistência e algumas técni-
cas pode se dar bem no mundo 
das vendas. Certa vez, atuei 
com um vendedor espetacu-
lar, ele até ganhou prêmio de 
melhor vendedor na empresa. 
Me lembro que, na entrevista 
de admissão, ele disse que 
sua única experiência profi s-
sional era como motorista na 
marinha.

Reparei que os vendedores 
que se destacam pela alta 
performance possuem alguns 
pontos em comum e que nor-
malmente precisam: 

1- Gostar, gostar e gostar 

de pessoas - É imprescindí-
vel gostar de gente, de ajudar 
e inspirar as pessoas, de se 
relacionar levando soluções e 
ideias que melhorem a vida dos 
clientes. É preciso gostar do 
produto que vende e conhecer 
bem o que vai oferecer, afi nal, 
ninguém ama aquilo que não 
conhece.

2- Perguntar, perguntar e 

perguntar - Saber perguntar 
para entender e só depois 
atender a real necessidade do 
cliente é a forma mais efetiva 
de proceder. Alguns vendedo-
res não se sentem à vontade 
para fazer perguntas e alegam 
que os clientes não apreciam 
esta prática. 

De fato, algumas pessoas 
não gostam de ser questiona-
das, mas duas dicas podem 
resolver isso: a) pergunte em 
tom de bate-papo e não de 
interrogatório; b) justifi que 
as perguntas, ou seja, avise o 
cliente que fará algumas ques-
tões para conseguir entender 
melhor a necessidade dele e, 
de acordo com as respostas, 
você poderá buscar a melhor 
opção e condição monetária. 
Pronto! Sabendo disso, muitos 
clientes sentirão que serão 
benefi ciados e responderão 
bem mais motivados. 

3- Escutar, escutar e es-

cutar - Escutar mais e falar 
menos. Com o passar do tempo, 
o profi ssional de vendas que 
atua com excelência evoluiu 
e aprendeu que não adiantar 
mais falar, falar, falar e vencer 
o cliente pelo cansaço ou com 
alguma mentira. Ele precisa 
dizer a verdade e escutar para 
descobrir a melhor sugestão 
para apresentar.

O mercado no passado valo-
rizava o vendedor que falava 
bastante, mas hoje isso mudou. 
Diversas empresas preferem o 
vendedor introvertido, aquele 

que fala menos, mas escuta 
atentamente e responde de 
forma assertiva. O falastrão 
que engana os clientes para 
vender a qualquer custo está 
fadado ao fracasso, pois o peixe 
morre pela boca.

4- Treinar, treinar e trei-

nar - Treinar continuamente. 
Antigamente, um vendedor 
fazia meia dúzia de cursos e, 
com algum tempo de trabalho, 
já se apresentava como um 
expert das vendas. 

Segundo a Associação Bra-
sileira de Treinamento e De-
senvolvimento as organizações 
brasileiras vêm investindo cada 
vez mais na qualifi cação dos 
colaboradores, mas para se 
ter uma ideia do quanto pre-
cisa melhorar, o estudo ainda 
revela que o Brasil treina por 
ano 16,6 horas/colaborador, 
enquanto os Estados Unidos 
treina 31,5 horas/colaborador, 
quase o dobro.

O treinamento já é o ter-
ceiro fator mais valorizado 
na hora de reter talentos nas 
organizações, é o que revela 
pesquisa da Panorama RH 
2016, da Mercer. Hoje, quando 
realizo palestras motivacionais 
e treinamentos de vendas em 
diversas empresas e entidades 
por todo o Brasil, percebo que o 
nível de interesse por parte do 
funcionário com a capacitação 
aumentou consideravelmente, 
afi nal, quem acha que sabe 
tudo na verdade não sabe 
nada.

5- Superar, superar e 

superar - Superar as metas, 
pois elas existem para serem 
ultrapassadas. Walt Disney 
disse certa vez: “A diferen-
ça entre ganhar e perder é 
muitas vezes...não desistir”. 
Mas você já reparou como as 
pessoas desistem facilmente 
das metas quando elas co-
meçam a ficar difíceis? Meta 
fácil qualquer um bate, mas 
para metas difíceis chame um 
campeão, pois ele é incansá-
vel, corajoso, persistente e só 
sossega quando atinge seu 
objetivo. O ser humano tende 
a ficar na zona de conforto, 
mas os grandes vitoriosos 
fogem desta cilada mortal 
e buscam sempre novos 
desafios. 

Quer distinguir um vence-
dor de um perdedor? É fácil, 
pergunte o motivo do seu in-
sucesso. Os medíocres fogem 
da responsabilidade e atrelam 
seu insucesso a algum fator 
externo, já os verdadeiros 
campeões olham para dentro 
de si e buscam internamente 
uma forma de aprimorar e 
vencer. E, assim, encaram suas 
difi culdades com persistência 
e resiliência, superam suas 
adversidades com disciplina 
e foco, conquistam suas me-
tas e, não por acaso, chegam 
merecidamente ao topo.

Parabéns vendedor!

(*) - Palestrante motivacional, 
especialista em vendas com 

qualifi cação internacional, consultor 
e autor dos livros ‘A Divertida Arte 

de Vender’, ‘Motivação Nota 10’ e 
‘21 soluções para potencializar seu 

negócio’ (www.erikpenna.com.br).

Condutas assertivas do 
vendedor contemporâneo

Erik Penna (*)

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

confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO 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
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: PEDRO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA, solteiro, auxiliar contábil, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 19/02/1988, residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Eduardo Rodrigues da Silva e de Maria Helena Garcia. A pretendente: 
MARINA PINHEIRO SCUDELER, solteira, designer de interiores, natural de São Paulo 
- SP, nascida em 11/08/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José 
Ariovaldo Scudeler e de Fátima Pinheiro Scudeler. R$ 35,00

O pretendente: RAFAEL ALVES DE MOURA, solteiro, advogado, natural de São Paulo 
- SP, nascido em 10/11/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edi-
valdo Lima de Moura e de Maria de Fatima Alves de Moura. A pretendente: JAQUELINE 
LEMOS PRINA, solteira, arquiteta e urbanismo, natural de São Paulo - SP, nascida em 
23/08/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Walter Prina e de 
Uzalena Augusta Lemos Prina. R$ 35,00

O pretendente: JIDEVALDO FRANÇA DE OLIVEIRA, solteiro, encarregado de esta-
cionamento, natural de Poções - BA, nascido em 14/05/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jesulino José de Oliveira e de Neusa França de Oliveira. 
A pretendente: ITAMÁRIA FERREIRA DOS SANTOS, solteira, atendente, natural de 
Itacaré - BA, nascida em 25/06/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Antonio José dos Santos e de Evani Ferreira Reis. R$ 35,00

O pretendente: DAVID CORRÊA RIBEIRA, divorciado, advogado, natural de São Paulo - 
SP, nascido em 27/09/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge 
Ribeira Lavandenz e de Vera Ione de Souza Corrêa Ribeira Lavandez. A pretendente: 
TALITA MATTIOLI KOTH, divorciada, vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 24/11/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marlon Koth e de 
Alessandra Mattioli Koth. R$ 35,00

De acordo com o estudo, o lanche intermediário foi consumi-
do por 98,20% das crianças brasileiras, sendo compostos, 
em média, por três grupos de alimentos: frutas, biscoitos 

e iogurtes. O lanche da tarde foi mais frequente (96,69%) do que 
o lanche da manhã (71,17%). 

Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 
1.391 crianças, com idade entre 4 e 6 anos, de todas as regiões do 
Brasil. A pesquisa constatou também que o valor calórico desses 
lanches, considerando nível socioeconômico e gênero, estava 
de acordo com o preconizado (entre 180 e 270 kcal), variando 
de 190 a 250 quilocalorias (kcal). O lanche da manhã da região 
Centro-Oeste e o lanche da tarde da região Sudeste se mostraram 
abaixo da recomendação, com 146 kcal e 168 kcal. Os resultados 
servirão para orientar pediatras e nutricionistas.

O consumo de açúcar de adição, somadas às quantidades de 
açúcares do lanche da manhã e da tarde aproximou-se do limite 
recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) para 
dieta de uma criança de 4 a 6 anos: 22,5 gramas por dia. Já a 
ingestão de frutas esteve presente em 98,8% das composições de 
lanches estudadas, que pode ser entendida como tendência de 
melhoria da educação nutricional. O leite e bebidas à base de leite 
estiveram presentes em quase 10% das composições de lanches 
e o suco compôs 8,3% dos lanches intermediários estudados. O 
refrigerante apresentou frequência de ingestão próximo a 5% no 
lanche da tarde das crianças.

“Na maior parte das vezes, o lanche não é completo em todos 
os grupos que gostaríamos que fossem. Parte da alimentação tem 
grande parte de alimentos com grande quantidade de açúcar. As 
crianças não estão ingerindo frutas e os sucos que bebem são 
adoçados. Comem grande quantidade de cereais com muito açúcar, 
bolos e biscoitos recheados e ingerem pequena quantidade de 
alimentos lácteos”, disse Mauro Fisberg, um dos coordenadores 

Conforme o estudo, crianças ingerem pouca quantidade

de alimentos lácteos.

Frutas, biscoitos e iogurtes compõem 
lanche de 98,2% das crianças brasileiras
Um estudo realizado de forma conjunta entre professores e pós-graduandos da Unifesp, da Medicina 
de Ribeirão Preto, do Hospital Infantil Sabará e do curso de Nutrição da USJT, descreveu os hábitos 
alimentares de crianças em idade pré-escolar em relação ao consumo dos lanches intermediários, que 
são aqueles feitos entre as principais refeições

do estudo e professor do Setor de Medicina do Adolescente da 
EPM/Unifesp.

Segundo ele, os refl exos negativos desses alimentos na saúde 
dependem muito da frequência do consumo, que, se for exagerado, 
pode gerar excesso de peso, obesidade e aumento de doenças 
crônicas. Por isso, ele destaca que é preciso educar os pais, já 
que o controle na escola é feito de forma razoável. 

“Os maiores são mais difíceis de controlar porque têm maior 
condição de compra. Por isso, é preciso orientar os pais que orga-
nizam o lanche ou que permitem a compra. O lanche planejado é 
sempre melhor do que o colocado por acaso. Muitas famílias não 
planejam por causa de vários motivos, entre eles falta de tempo 
e de informação, maior difi culdade de preparar um lanche para 
toda família, que implica em planejar compra e planifi car cardápio 
que nem sempre é possível em todos os casos”.

O lanche ideal
Conforme o Manual de Orientação do Departamento de Nutro-

logia da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), durante a idade 
pré-escolar é recomendado que sejam realizadas as refeições 
principais (café da manhã, almoço e jantar), com três lanches 
intermediários entre elas: lanches da manhã, tarde e noite, em 
horários regulares e com intervalos entre duas e três 3 horas, 
sufi cientes para que a criança sinta fome na próxima refeição.

De acordo com as recomendações dietéticas do Manual do Lan-
che Saudável da SBP, o lanche intermediário para ser considerado 
saudável deve ser composto por uma fruta, um tipo de carboidrato 
e um alimento fonte de proteína, quase sempre láctea. No caso 
das bebidas, que seja água ou sucos não adoçados (ABr).

A ingestão de frutas esteve presente em 98,8% das composições 

de lanches estudadas, que pode ser entendida como tendência de 

melhoria de educação nutricional. 
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O pretendente: ALEXANDRE GODINHO DA SILVA, solteiro, coordenador de imigração, 
natural de São Paulo - SP, nascido em 03/04/1978, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, fi lho de Flavio Gouvea da Silva e de Emir Godinho da Silva. A pretendente: BRUNA 
LEONE GEBRAN HARDEN, solteira, arquiteta e urbanista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 15/05/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Melhem 
Makul Gebran Harden e de Vera Lucia Leone Gebran Harden. R$ 35,00

O pretendente: TOMÁS BOLOGNANI MARTINS, solteiro, servidor público, natural de 
São Paulo - SP, nascido em 27/10/1981, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Plinio Martins Filho e de Vera Lúcia Belluzzo Bolognani. A pretendente: JULIANA 
ERIKO OGATA, divorciada, servidora pública, natural de São Paulo - SP, nascida em 
15/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mioshi Ogata e de 
Mercedes Tieko Ogata. R$ 35,00

O pretendente: SAMY LUIZ FISCHMAN, solteiro, chefe de cozinha, natural de Guaru-
lhos - SP, nascido em 28/08/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Breno Fischman e de Maria Tânia dos Santos. A pretendente: CRISTIANE ROCHADEL, 
solteira, administradora, natural de Tubarão - SC, nascida em 25/01/1985, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Eva Rochadel. R$ 35,00

O pretendente: JOÃO VITOR LIMA DOS SANTOS, solteiro, empresário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 15/12/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Clovis Vieira dos Santos e de Maria Aparecida de Lima dos Santos. A pretendente: 
RENATA DE ALMEIDA DE CAMPOS BLANC BARROS, solteira, designer de interio-
res, natural de São Paulo - SP, nascida em 09/10/1992, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Adriano Blanc de Barros e de Andrea de Almeida Campos Blanc 
Barros. R$ 35,00

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

ASSOCIAÇÃO PAULISTA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - APFCC
Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores Associados, os Membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da ASSOCIAÇÃO PAULISTA 
FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER - APFCC a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária de Eleição de Diretoria 
Executiva e Conselho Fiscal, para o biênio 2017/2018, no dia 29 ( vinte e nove ) de Novembro de 2016 ( terça – feira), às 11:30 
hs em primeira convocação e às 12:00 hs, em segunda convocação, a se realizada na Sede da APFCC, à Rua General Jardim, 
618 –cj. 52, com qualquer número de presentes. São Paulo, 28 de Setembro de 2016. Rosangela Monteiro Butler - Presidente.

Prel Empreendimentos e Participações Ltda. -  CNPJ/MF Nº 50.943.034/0001-98
Resolução de Sócia

Data/Hora/Local: 23/08/2016, às 10hs, sede em SP/SP, Rua Dr.Fernandes Coelho, 85, 8º andar, sala 1. Presença:
Totalidade. Mesa: Presidente-Nelson Pazikas, Secretário-Marcelo Ferreira Vinhola. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: Redução do capital social que se mostrou excessivo em relação ao objeto social da Sociedade dos
atuais R$ 7.272.045,00, dividido em 44.073 quotas, no valor nominal de R$ 165,00 cada uma, para R$ 5.536.410,00,
redução esta, portanto, no importe R$ 1.735.635,00, mediante o cancelamento de 10.519 quotas sociais, no valor
nominal de R$ 165,00 cada, todas subscritas e integralizadas pela sócia. A restituição do capital social ora reduzido,
no valor total de R$ 1.735.635,00 ocorrerá da seguinte forma: (i) R$ 30,02 em moeda corrente nacional à sócia; e
(ii) R$ 1.735.604,98 é compensado com o valor do crédito que a Sociedade possui contra a sócia, extinguindo-se
tal crédito nos termos do artigo 381 do Código Civil. A sócia aprova a publicação desta ata e assina, sendo que, em
cumprimento ao artigo 1.084 do Código Civil, a redução do capital tornar-se-á eficaz após o transcurso do prazo legal sem
que haja qualquer oposição. Encerramento: A Ata foi lida e assinada por todos os presentes. Eternit S.A. Nelson Pazikas-
Presidente, Marcelo Ferreira Vinhola-Secretário. Visto: Vera Lúcia Martins Ferreira Nogueira Ferraz - OAB/SP - 86.741.

KGC COM. DE MÁQ. E EQUIPTOS. LTDA. Cnpj 08.939.864/0001-85 e I.E 206. 264. 
697.110, sito à Rua Policom, 201. Jd. Sta. Cecília. Barueri/SP. Comunica o Extravio/Perda 
de: Livro de Registro (Modelo 57) - Notas Fiscais de Servs. Séries: 590 à 800 - Notas 
Fiscais Fatura Mod. 1: 2001 - 5000 - Recibo Provisórios de Servs. RPS: 1 a 300.
APEX COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP. torna público que requereu à SVMA a 
Licença Ambiental de Operação, para Fabricação de Produtos de Papel e Embalagem, 
Laminado Plano e Tubular de Material Plástico, sito à Rua Alvarenga Peixoto, nº 205. Vila 
Anastácio. São Paulo/SP.
CENTRO COMERCIAL AVENIDA IMIGRANTES LTDA. torna público que recebeu da 
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 60004473, válida até 26/09/2.021 
para, Posto de Abastecimento de Veículos, sito à Avenida Dos Imigrantes, nº 1.383. Jardim 
São Lourenço. Bragança Paulista/SP.

CPE COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553

Ata de Reunião do Conselho de Administração  Realizada em 16  de Agosto de 2016
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2016, às 15:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da CPE- Companhia de Participações e Empreendimentos, em sua sede social
na Avenida Paulo Ayres nº 230, sala 03, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo
prévia convocação, sob a Presidência do Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana e secretariada por mim Harry
Eugen Josef Kahn, com a presença de todos os conselheiros para apreciar e deliberar especificamente
sobre a eleição da Diretoria Executiva da Sociedade. Foram reeleitos por unanimidade, para o cargo de
Diretor Presidente o Sr. Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identida-
de RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91 e para o cargo de Diretor Vice
Presidente o Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identi-
dade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00 ambos residentes e
domiciliados na Capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220,
na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo que exercerão seus cargos independentemente de
remuneração. Os diretores reeleitos neste ato, presentes à reunião e que subscrevem a presente decla-
ram expressamente, sob as penas da lei que não estão incursos em quaisquer disposições legais que
impeçam o exercício da atividade mercantil. Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação
o Sr. Presidente concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida,
aprovada e assinada por todos os presentes. Taboão da Serra, 16 de agosto de 2016. (aa.) Vitor Luiz
Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Harry Eugen Josef Kahn - Secretario da mesa, Alessandro
Arduini, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo Arduini, Harry Eugen Josef Kahn, Renata
Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana, Declaro que a presente é
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 16 de agosto de 2016. Vitor Luiz Taddeo
Mammana. JUCESP nº 385.922/16-4 em 09/09/16. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EPE - Empresa de Participações e Empreendimentos S/A
CNPJ/MF 06.225.026/0001-14 - NIRE:35.300.314.824

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada Em 01/08/2016
Data: 01/08/2016; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e Em-
preendimentos S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 06.225.026/0001-14, NIRE 36.300.314.824, na Avenida
Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publi-
cações:) a) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos
termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; b) Balanço Patrimonial de 31/12/2015 e 31/12/2014, De-
monstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demons-
tração do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
Empresas & Negócios do dia 13 de julho de 2016; c) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz
Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; d) Presenças: Acionistas represen-
tando a totalidade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações: d-1) Aprovados por unanimidade
com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações contábeis retro-mencionados; d-2)
A sociedade apresentou resultado positivo de R$ 351.614,24 (trezentos e cinquenta e um mil, seiscentos
e catorze reais e vinte e quatro centavos) que será transferido para reservas estatutárias; d-3) Deliberado
por unanimidade que não será constituída reserva legal em razão da existência de prejuízos acumulados,
sendo o lucro transferido para reserva estatutária para redução do prejuízo acumulado; d-4) Eleição da
diretoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: d-3-1) Dire-
tor Presidente: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial, nascido em 27/05/1939, porta-
dor da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00; d-3-
2) Direto Vice Presidente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 26/09/1948, por-
tador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91, am-
bos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240,
CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, que exercerão seus cargos sem
qualquer remuneração; e) Declaração de desimpedimento: Os diretores reeleitos que subscrevem a pre-
sente ata declaram expressamente para os fins do disposto no artigo 37, II da Lei nº 8.934/94, com a reda-
ção dada pelo artigo 4º da Lei nº 10.194/2001, sob as penas da lei, e sob responsabilidade, civil e criminal
de que tem conhecimento de que deverão ter, no exercício de suas funções o cuidado e a diligência que
todo homem ativo e probo costuma empregar na administração de seus próprios negócios, que não estão
incursos nas restrições que impedem, o exercício das atividades comerciais, não estão impedidos por lei
especial nem condenados 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 a economia popu-
lar, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações
de consumo, a fé pública ou a propriedade enquanto perdurarem os efeitos da condenação. f) Outros as-
suntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação foram encerra-
dos os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura, foi lida,
aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade. (aa) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente
da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretario da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini -
p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia
Koranyi Arduini - p.p. Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz
Taddeo Mammana, Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana. Decla-
ramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 01 de agosto de 2016.
Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa.
JUCESP nº 386.264-16-8 em 09.09.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002828-80.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fer-
nando Cirillo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) De Sisto Comércio e Serviços Ltda - ME, CNPJ 
02.623.971/0001-12, que nos autos do Cumprimento de Senteça da ação MONITÓRIA 0000025-
66.2012.8.26.0010, requerida por UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, foi deferida a sua INTIMAÇÃO 
por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 14.875,01, que deverá ser devidamente 
atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo 
de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
Cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016.                                                           29 e 30/09    

Edital de Citação  Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0012181-70.2012.8.26.0565. O MM. Juiz de 
Direito da 3ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a THIAGO SANZ MIRANDA, RG 46.032.803-7, CPF 231.002.408-20, 
que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de 
R$ 3.415,77 (valor de julho de 2012), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e que não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, 
foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, Efetue O Pagamento 
da quantia especificada, devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios 
correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, de modo 
que ficará isento do pagamento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo. Caso 
não efetue o pagamento no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno 
direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. nada mais. Dado e passado nesta cidade 
de São Caetano do Sul, aos 30 de agosto de 2016.                                                    29 e 30/09

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0019601-30.2016.8.26.00 02. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia 
Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Severino Inácio dos Santos, RG 02725253, 
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Para que efetue o pagamento do valor de 
R$ 88.288,67, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513 ,§2º,IV,do NCPC), podendo 
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi 
determinada a sua Intimação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 17 de agosto de 2016..                                                       29 e 30/09  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0316186-15.1997.8.26. 0007O Doutor Antonio 
Marcelo Cunzolo Rimola, MM. Juiz de Direito da 2ª VC do Foro Regional de Itaquera S/P, etc. Faz 
saber a MARIA CARDOSO DA CRUZ, que na ação Monitória, em execução, movida por MOMENTUM 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, foi deferida a intimação da executada, por edital, sobre 
a penhora que recaiu sobre um lote de Terreno de nº 26, quadra NA, Situado no Município de Para-
napanema/SP, no Loteamento Terras de Sta. Cristina Gleba VII, onde mede 15,00 metros de frente 
para a rua 96; quinze metros (15,00) nos fundos com o lote 13; trinta (30,00m) metros á esquerda 
com o lote 25; trinta metros (30,00m) á direita com o lote 27, encerrando a área de quatrocentos e 
cinquenta metros quadrados (450 m2); sem benfeitorias, sem moradores. Registrado no C.R.I. de 
Avaré (SP), no livro nº 02, Registro Geral, sob nº de matrícula 43.193, Avaliado em 14.000,00. Nada 
Mais. Encontrando-se a ré, em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação por Edital, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, caso queira, apresente impugnação à penhora realizada sobre 
o imóvel descrito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 
23 de setembro de 2016.                                                                                                       29 e 30/09

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1007693-87.2015.8.26. 0003. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento 
Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Alexandre José Antonio, RG Nº 26.756.209-3, CPF/
MF Nº 141.860.668-50  que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança 
de R$ 8.850,34, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes 
e não foi cumprido. Não localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a 
fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários 
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se 
como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de agosto de 2016.                                                        29 e 30/09

 Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016603-74.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus 
Encinas, na forma da Lei, etc. Faz Saber a MANOEL FERREIRA DOS SANTOS RG Nº 18.910.935, 
CPF Nº 030.052.208-85 que MOMENTUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA lhe ajuizou ação 
de Ordinário, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 4.262,89, referente as despesas da taxa de 
conservação do lote 20 da Quadra HK, do Empreendimento Terras de Santa Cristina III, pois as deixou 
de pagar. Estando o réu eu lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados 
na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 
de agosto de 2016.                                                                                                            29 e 30/09



Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Página 10 São Paulo, quinta-feira, 29 de setembro de 2016

A pretendente: LAURA DE ANDRADE ALVES, estado civil solteira, profi ssão motorista, 
nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (03/11/1982), residente e domiciliada na Vila 
Industrial, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Arlindo Alves e de Antonia Valdenia Franklin 
de Andrade. A pretendente: JOYCE AMADEU, estado civil solteira, profi ssão gerente 
fi nanceira, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (27/05/1979), residente e 
domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lha de Mauro Amadeu e de Valdelice de 
Souza Amadeu.

O pretendente: RAFAEL NERY FIGUEIREDO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi scal, nascido em São Paulo - SP, no dia (02/05/1989), residente e domiciliado na Vila 
Ema, São Paulo - SP, fi lho de Fabio Alves Figueiredo e de Rosangela Nery Figueiredo. 
A pretendente: DANIELE DIAS DE OLIVEIRA XAVIER, estado civil solteira, profi ssão 
pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/06/1987), residente e domiciliada no 
Jardim Sapopemba, São Paulo - SP, fi lha de José Marques Xavier Filho e de Maria Reis 
Dias de Oliveira Xavier.

O pretendente: DIEGO FERREIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor 
comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia (20/04/1987), residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Samuel Souza Silva e de Norma Ferreira. 
A pretendente: KAMYLLA BASTOS CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão 
bancaria, nascida nesta Capital, Mooca - SP, no dia (16/05/1990), residente e domiciliada 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Marcio Correa Cavalcante e de Francisca 
Klemilce Castelo Branco Bastos Cavalcante.

O pretendente: REGINALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão soldador, nascido 
em São Caetano do Sul - SP, no dia (06/10/1982), residente e domiciliado na Vila Miami, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cicero da Silva e de Maria José Rodrigues da Silva. 
A pretendente: GLENDIA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão 
líder de departamento, nascida em Campo Alegre de Lourdes - BA, no dia (15/05/1986), 
residente e domiciliada na Vila Miami, São Paulo - SP, fi lha de José Ribeiro dos Santos 
e de Cleci Lopes dos Santos.

O pretendente: FERNANDO CÉSAR PIRINO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão analista de redes, nascido em São Paulo - SP, no dia (05/06/1986), residente 
e domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Dantas de Oliveira 
e de Rita Amelia Pirino de Oliveira. A pretendente: MARILIA DOURADO PINTO, estado 
civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia (27/07/1987), 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Benedicto 
Rosa Pinto e de Gilda Fonseca Dourado Pinto.

O pretendente: ELCIO ALVES DA SILVA JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
jornalista, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (28/12/1986), residente e 
domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Elcio Alves da Silva e de Marina 
Alves da Silva. A pretendente: DÉBORA ESCOBAR GONÇALVES, estado civil solteira, 
profi ssão artesã, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia (14/09/1977), residente e 
domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Ilson Lama Gonçalves e de Carmen 
Helena Escobar Gonçalves.

O pretendente: CHARLES WILSON FERREIRA COSTA, estado civil viúvo, profi ssão 
funcionario publico, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (07/07/1967), residente 
e domiciliado na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Adolfo Ferreira Costa e de Nicia 
Aparecida de Moura Costa. A pretendente: MARIA ALCILEIDE FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão professora, nascida em Mauriti - CE, no dia (30/08/1983), residente e 
domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Ferreira dos Santos e de 
Lúcia Adoriva de Jesus Ferreira.

O pretendente: VINICIUS DA SILVA ESPERANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido em Osasco - SP, no dia (19/09/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Antônio Esperança e de Neide José da Silva Esperança. 
A pretendente: CINTIA DA SILVA BIRAL, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (14/12/1976), residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Alaercio Biral e de Ivone Aparecida da Silva Biral.

O pretendente: WALDIR PEREIRA MARTINS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico instalador, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/07/1983), residente 
e domiciliado no Jardim Soares, São Paulo - SP, fi lho de Waldir Pereira Martins e de 
Derci Aparecida Martins. A pretendente: FERNANDA RODRIGUES, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Araguari - MG, no dia (15/08/1978), residente e 
domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo - SP, fi lha de Rodrigo Rodrigues da Silva e 
de Seir da Costa Rodrigues.

O pretendente: WESLEY DOS SANTOS JARDIM, estado civil solteiro, profi ssão editor 
de imagens, nascido em Araçatuba - SP, no dia (25/01/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Aparecido Jardim e de Rosangela dos Santos Jardim. A 
pretendente: JESSICA DE SOUZA DEMICO, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (09/12/1992), residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Idineis Demico e de Solange de Souza.

O pretendente: RUBENS LECHNER, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (23/02/1985), residente e domiciliado no Jardim 
Independência, São Paulo - SP, fi lho de Rubis Lechner e de Silvania Sousa Lechner. 
A pretendente: DANIELLE DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão analista de 
sistemas, nascida em Candido Mota - SP, no dia (23/04/1980), residente e domiciliada 
no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lha de Laércio de Almeida e de Maria Silene 
Manfi o de Almeida.

O pretendente: LUIS FERNANDO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (15/10/1981), residente e domiciliado na Vila São 
Domingos, São Paulo - SP, fi lho de Maria do Carmo Barbosa. A pretendente: ANA 
PAULA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Caetano 
do Sul - SP, no dia (20/02/1982), residente e domiciliada na Vila São Domingos, São 
Paulo - SP, fi lha de Mauro Teixeira e de Vera Destro Teixeira.

O pretendente: CARLOS EDUARDO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia (04/11/1986), 
residente e domiciliado no Jardim Vitoria Régia, São Paulo - SP, fi lho de Carlos 
Alberto Bispo dos Santos e de Ivone Simão da Costa Santos. A pretendente: THAÍS 
LANE DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida nesta 
Capital, Santo Amaro - SP, no dia (30/07/1986), residente e domiciliada na Vila Ema, 
São Paulo - SP, fi lha de Valdemir Pereira dos Santos e de Aparecida Tavares da 
Silva Santos.

O pretendente: EDUARDO PERIOTO FARIAS, estado civil divorciado, profi ssão 
escrevente, nascido em São Paulo - SP, no dia (10/12/1974), residente e domiciliado 
no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lho de Edmundo Soares Farias e de 
Aparecida Perioto Farias. A pretendente: ERIKA SANTOS PERIOTO FARIAS, estado 
civil divorciada, profi ssão escrevente, nascida em São Paulo - SP, no dia (27/02/1982), 
residente e domiciliada no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lha de Edson dos 
Santos e de Tereza da Silva Santos.

O pretendente: RENAN ERBERELLI, estado civil solteiro, profi ssão analista fi naceiro, 
nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (14/02/1991), residente e domiciliado 
no Jardim Panorama, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Erberelli e de Elaila Costa 
Erberelli. A pretendente: RENATA BELLONI GIRALDES, estado civil solteira, profi ssão 
analista de riscos, nascida nesta Capital, Santa Cecília - SP, no dia (10/01/1991), 
residente e domiciliada no Sapopemba, São Paulo - SP, fi lha de Jorge Antonio Perez 
Giraldes e de Vera Lucia Belloni Giraldes.

O pretendente: ROBSON MARQUES COSTA, estado civil divorciado, profi ssão lider 
de turno, nascido em São Paulo - SP, no dia (18/11/1980), residente e domiciliado na 
Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Andre Marques Costa e de Adalgisa Marques Costa. 
A pretendente: JOYCE ZARPELLON SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxíliar 
de classe, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (01/12/1991), residente e 
domiciliada na Vila Paulo Silas, São Paulo - SP, fi lha de Benedito de Souza Silva e de 
Cristina Aparecida Zarpellon Silva.

O pretendente: JEAN MARCEL MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (19/04/1975), residente e domiciliado no Jardim 
Avelino, São Paulo - SP, fi lho de Edmar Martins e de Piedade Reis Martins. A pretendente: 
LUCIANA RIBEIRO DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida 
em São Caetano do Sul - SP, no dia (25/03/1981), residente e domiciliada no Jardim 
Avelino, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos de Souza e de Dalva Ribeiro de Souza.

O pretendente: VINICIUS PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão mensageiro externo, 
nascido nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (07/08/1992), residente e domiciliado no Parque 
São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Paulino Candido Pereira e de Elisabete Felix dos Santos 
Pereira. A pretendente: SAMARA RIBEIRO ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Pilar - AL, no dia (14/12/1992), residente e domiciliada no Parque 
São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Amaro Alves dos Santos e de Josenilda Ribeiro Ventura.

O pretendente: GUSTAVO ALENCAR SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
produção, nascido em São Paulo - SP, no dia (26/02/1996), residente e domiciliado 
na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Ecio José da Silva e de Clarice Malta de 
Alencar Silva. A pretendente: THALITA SANTANA REZENDE, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
(21/03/1997), residente e domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lha de Davino 
Ferreira Rezende e de Marisa Santana.

O pretendente: LEONARDO RODRIGUES THOMÉ, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor técnico de projetos, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia (27/03/1988), 
residente e domiciliado na Vila Zelina, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Sérgio Thomé 
e de Elisa Aparecida Borges Rodrigues Thomé. A pretendente: ALINE MARQUES DO 
NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão analista de controladoria, nascida nesta 
Capital, Vila Formosa - SP, no dia (11/07/1989), residente e domiciliada na Vila Zelina, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose do Nascimento e de Sonia Regina Marques.

O pretendente: PAULO ROGERIO DIAS, estado civil divorciado, profi ssão analista 
fi nanceiro, nascido nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (28/05/1972), residente e 
domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Dias e de Aparecida 
Pinhalve Dias. A pretendente: FLAVIA GARCIA GONZALES, estado civil divorciada, 
profi ssão assistente comercial, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (29/09/1981), 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Jose Clovis Garcia 
Gonzales e de Elza Gagize Gonzales.

O pretendente: RENATO SANTORO, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia (22/02/1985), residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Alvaro Santoro Junior e de Walquiria Castiglioni Santoro. A pretendente: 
LILIAN PEREIRA DE SIQUEIRA, estado civil solteira, profi ssão relações públicas, nascida 
em São Paulo - SP, no dia (25/10/1985), residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo 
- SP, fi lha de Magno Bissoli Siqueira e de Elizabeth Mainente Pereira de Siqueira.

O pretendente: WELINTON SANCLER FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
geretende TI, nascido em Igarapava - SP, no dia (23/10/1969), residente e domiciliado 
no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de Valdenir Ferreira e de Maria Helena 
Ferreira. A pretendente: SOLANA NASCIMENTO NERIS DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (01/09/1985), 
residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Luiz 
Nascimento Oliveira e de Palmira Neris.

O pretendente: DECIO ALAMINO LOPES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia (19/12/1976), residente e domiciliado na Vila 
Oratorio, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Lopes Molina e de Vera Lucia Defendi Alamino. 
A pretendente: JULIET WALDJA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida nesta Capital, Perdizes - SP, no dia (18/01/1986), residente e domiciliada na 
Vila Oratorio, São Paulo - SP, fi lha de Renato Silva e de Mary Waldja da Silva.

O pretendente: JOSÉ VITAL DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em Belém de Maria - PE, no dia (02/09/1984), residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo - SP, fi lho de José Vital da Silva e de Marlene Vital da Silva. A 
pretendente: VANESSA LEITE RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (20/11/1986), residente e domiciliada na Vila 
Zelina, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Laporta Rodrigues e de Ivani Leite Rodrigues.

O pretendente: RODRIGO SOARES FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (12/08/1985), residente e domiciliado na Vila 
São Nicolau, São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida Soares Feitosa. A pretendente: 
BARBARA MARIA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
social, nascida nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (01/10/1987), residente e 
domiciliada na Vila São Nicolau, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Gonzaga da Silva e de 
Suely Izabel Rodrigues da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO MARMO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão designer 
gráfi co, nascido em Campinas - SP, no dia (04/02/1975), residente e domiciliado na Vila 
Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Lasaro Celso da Silva e de Benedita Carmen Marmo 
da Silva.A pretendente: ADRIANA SIQUEIRA NETTO, estado civil solteira, profi ssão 
designer gráfi ca, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia (02/09/1974), residente e 
domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - SP, fi lha de João Siqueira Netto Junior e de Marly 
Vegas Ferreira Siqueira Netto.

O pretendente: SERGIO LUIZ DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (31/03/1971), residente e domiciliado na Vila 
Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido de Souza e de Teresa Mariano de Souza. 
A pretendente: RUTH DA COSTA PAIVA, estado civil divorciada, profi ssão diarista, 
nascida em Paulista - PE, no dia (02/08/1976), residente e domiciliada na Vila Industrial, 
São Paulo - SP, fi lha de Ezequiel da Costa Paiva e de Adelma Pereira Paiva.

O pretendente: ALESSANDRO TEIXEIRA BÉLO, estado civil solteiro, profi ssão 
encarregado de produção, nascido em Recife - PE, no dia (27/05/1972), residente e 
domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo José Teixeira Bélo e 
de Maria Ivanilda Bélo. A pretendente: MARINALVA DA SILVA TRINDADE, estado 
civil solteira, profi ssão artesã, nascida em Uauá - BA, no dia (28/02/1967), residente e 
domiciliada na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lha de Jerônimo Estevam Trindade e de 
Altamira Maria da Silva.

O pretendente: IVAN FERREIRA GANCEV, estado civil solteiro, profi ssão gerente de 
projetos, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/11/1984), residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Gancev e de Zilá Ferreira. A pretendente: DENISE 
BASSICHETTI CORRÊA, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta 
Capital, Santo Amaro - SP, no dia (08/09/1979), residente e domiciliada no Parque Alves de 
Lima, São Paulo - SP, fi lha de Jaime de Souza Corrêa e de Diva Bassichetti Corrêa.

O pretendente: DIEGO ROJAS DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente contábil, nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia (30/01/1990), residente 
e domiciliado na Vila Nova Utinga, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Jose do Nascimento e 
de Berta Rojas Torrico do Nascimento. A pretendente: ANDRÉIA FRANCISCA ALVES, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de pedagogia, nascida em São Roque - SP, no dia 
(31/07/1991), residente e domiciliada na Vila Nova Utinga, São Paulo - SP, fi lha de João 
Francisco Alves Neto e de Maria Aparecida Fernandes Alves.

O pretendente: RONALDO VIANA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão embalador, 
nascido em Araripe - CE, no dia (06/06/1994), residente e domiciliado na Vila 
Prudente, São Paulo - SP, fi lho de José Viana da Silva e de Maria Vilma Jordão da 
Silva. O pretendente: EDIVALDO ANTONIO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de atendimento, nascido em Santo André - SP, no dia (06/10/1982), residente 
e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Amaro Barbosa e de 
Luiza Maria da Conceição.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

ÓÓ
O pretendente: RONALDO SOARES, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (10/09/1983), residente e 
domiciliado na Vila Industrial, São Paulo - SP, fi lho de Yvonne Soares. A pretendente: 
MARIZE DOS SANTOS SILVA, estado civil divorciada, profi ssão babá, nascida nesta 
Capital, Belenzinho - SP, no dia (13/10/1974), residente e domiciliada na Vila Industrial, 
São Paulo - SP, fi lha de José Maria da Silva e de Jussara dos Santos Silva.

O pretendente: RUGBY PEREIRA DE FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão montador 
motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/02/1991), residente e domiciliado na 
Vila Ema, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Barbosa de França e de Rita de Cassia da Cruz 
Pereira. A pretendente: LOÂNA MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
dona de casa, nascida em Barra do Mendes - BA, no dia (02/07/1991), residente e 
domiciliada na Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de Hermenito Borges da Silva e de Maria 
Lúcia Martins Araujo.

O pretendente: MARCIO RODRIGUES CINTRAS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico de bicicletas, nascido nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (17/02/1994), 
residente e domiciliado na Vila São Domingos, São Paulo - SP, fi lho de Fatima Miqueleti 
Cintras. A pretendente: BEATRIZ ANDRADE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxíliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (31/01/1997), 
residente e domiciliada na Vila São Domingos, São Paulo - SP, fi lha de Gildasio Pereira 
da Silva e de Cristiane de Andrade Pereira da Silva.

O pretendente: EMMANUEL RODRIGUES PLATÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
designer, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia (15/06/1982), residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Platão e de Laís Benedita Rodrigues. 
A pretendente: ELOISA MARTINS VICENTE, estado civil solteira, profi ssão bióloga, 
nascida em São Paulo - SP, no dia (25/02/1985), residente e domiciliada na Vila 
Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Roberto Vicente e de Sonia Cristina Martins Vicente.

O pretendente: VALMIR TEIXEIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em 
radiologia, nascido em Nova Odessa - SP, no dia (05/10/1976), residente e domiciliado 
na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Teixeira da Silva e de Maria Augusta 
dos Santos Silva. A pretendente: ANDREIA DA SILVA ZIEMBA, estado civil solteira, 
profi ssão farmacêutica, nascida em Presidente Epitácio - SP, no dia (06/05/1979), 
residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Ziemba e 
de Maria Leonilda da Silva Ziemba.

O pretendente: CAIO FERNANDO GONDRAN, estado civil solteiro, profi ssão analista 
programador, nascido nesta Capital, Indianopolis - SP, no dia (20/09/1987), residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Rosa Gondran e de Sonia 
Regina Draghichevich. A pretendente: RAQUEL RIBEIRO DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de eventos, nascida em São João do Meriti - RJ, no dia 
(21/01/1993), residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando Oliveira da 
Silva e de Adalzy Ribeiro da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE TOMANINI, estado civil solteiro, profi ssão diretor 
fi nanceiro, nascido em Pirapora do Bom Jesus - SP, no dia (09/12/1989), residente e 
domiciliado no Jardim Independência, São Paulo - SP, fi lho de Márcio Tomanini e de 
Aurora dos Santos Tomanini. A pretendente: GLEICY LIMA DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 
(28/06/1989), residente e domiciliada no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lha de 
Valdemir Pereira de Souza e de Izaura Lima de Souza.

O pretendente: SERGIO GARCIA LOPES DUEÑAS JUNIOR, estado civil divorciado, 
profi ssão engenheiro, nascido nesta Capital, Alto da Mooca - SP, no dia (16/05/1978), 
residente e domiciliado na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Garcia Lopes 
Dueñas e de Sonia Aparecida de Souza Duenãs. A pretendente: NATALÍ APARECIDA 
DORETTO, estado civil solteira, profi ssão dentista, nascida nesta Capital, Vila Maria - 
SP, no dia (21/10/1985), residente e domiciliada na Vila Prudente, São Paulo - SP, fi lha 
de Walter Doretto e de Dorotéia de Castro Doretto.

O pretendente: JOÃO CARLOS PRAZERES GOMES, estado civil divorciado, profi ssão 
engenheiro mecânico, nascido nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (07/03/1977), 
residente e domiciliado na Vila Zelina, São Paulo - SP, fi lho de Leonel Andrade Gomes e 
de Maria Noelma de Sousa Prazeres Gomes. A pretendente: CLEIDE ESTHER MARIA 
CAMPOS DO AMARAL, estado civil divorciada, profi ssão funcionária publica estadual, 
nascida nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (08/02/1977), residente e domiciliada na 
Vila Zelina, São Paulo - SP, fi lha de Aparecido do Amaral e de Cleide Maria Pereira 
Campos do Amaral.

O pretendente: RAFAEL ANTONIO VACHELLI, estado civil divorciado, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia (09/03/1974), residente e domiciliado na 
Vila Santa Clara, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Sebastião Vachelli e de Silvia 
Lúcia Marques Vachelli. A pretendente: MARCIA PATRICIA BERMUDEZ SARMIENTO, 
estado civil solteira, profi ssão desenhista industrial, nascida em Bogotá - Colombia, no 
dia (06/01/1967), residente e domiciliada na Vila Santa Clara, São Paulo - SP, fi lha de 
Liborio Bermudez e de Doris Sarmiento de Bermudez.

O pretendente: LUCIANO SANZIANI, estado civil divorciado, profi ssão gerente, nascido 
nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia (30/06/1978), residente e domiciliado na Vila 
Alpina, São Paulo - SP, fi lho de Sueli Aparecida Sanziani. A pretendente: CAMILA 
SIMÕES DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Amelia 
Rodrigues - BA, no dia (13/03/1987), residente e domiciliada na Vila Alpina, São Paulo - 
SP, fi lha de Domingos Quintino de Almeida e de Zenubia Simões da Silva.

O pretendente: SIDNEY GUTIERRE ANTUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
programador de cnc, nascido em São Paulo - SP, no dia (06/03/1978), residente e 
domiciliado no Parque São Lucas, São Paulo - SP, fi lho de João Antunes Galego e de 
Maria Gutierre Antunes. A pretendente: KETI ROSEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - SP, no dia (02/08/1976), residente e 
domiciliada na Vila California, São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues Roseira Filho e 
de Eva Aparecida Roseira.

O pretendente: DANILO HORVATH PAVANI, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo - SP, no dia (01/06/1982), residente e domiciliado no Jardim 
Avelino, São Paulo - SP, fi lho de Ercide Pavani e de Rosa Horvath da Silva Pavani. A 
pretendente: RENATA YUMI OWADA, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida 
em Presidente Prudente - SP, no dia (25/06/1982), residente e domiciliada no Jardim 
Avelino, São Paulo - SP, fi lha de Wilson Takayuki Owada e de Rosa Suzuki Owada.

O pretendente: RODOLFO DE SOUSA REBOUÇAS, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro civil, nascido em Ibiassucê - BA, no dia (03/05/1990), residente e domiciliado 
no Ipiranga, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Antonio Pinto Rebouças e de Clarinda de 
Sousa Farias. A pretendente: THAIS SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em Caetité - BA, no dia (03/12/1991), residente e domiciliada na 
Vila Ema, São Paulo - SP, fi lha de David Xavier dos Santos e de Edna Aparecida Oliveira 
Silva Santos.

O pretendente: VALÉRIO FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Divino - MG, no dia (17/12/1991), residente e domiciliado 
em Divino - MG, fi lho de Manoel de Souza e de Aparecida Maria Ferreira de Souza. 
A pretendente: JESSICA VIANA RODRIGUES ESCORALIQUE, estado civil solteira, 
profi ssão atendente, nascida em Santo André - SP, no dia (01/02/1998), residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilson Rodrigues Escoralique e de Gilcilene 
Rodrigues Viana Escoralique.

O pretendente: ALEXANDRE TOSHIO NAKAJIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista programador, nascido neste Subdistrito - SP, no dia (10/08/1982), residente e 
domiciliado na Vila Darli, São Paulo - SP, fi lho de Mauro Toshio Nakajima e de Maria 
Celia Ferreira Nakajima. A pretendente: BRUNA ARAUJO VARVELO SOARES, 
estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em Santos - SP, no dia 
(16/12/1987), residente e domiciliada em São Bernardo do Campo - SP, fi lha de Vicente 
Varvelo Soares e de Maria Adelina Teixeira de Araújo Soares.

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

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: LEONARDO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão estudante de 
medicina, nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (19/11/1992), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Claudio de Jesus Martins e de Marcia Tappi 
Martins. A pretendente: ANZHELIKA SERGEEVNA KIYAKH, estado civil solteira, profi s-
são empresária, nascida na Rússia, no dia (20/03/1992), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sergei Petrovich Kiyakh e de Natalia Gennandievna Ivankova.

O pretendente: PAULO DE FREITAS, estado civil divorciado, profi ssão industriário, 
nascido em Brasília - DF, no dia (08/01/1977), residente e domiciliado em Capinzal - SC, 
fi lho de Otavio de Freitas e de Licia Antonia de Freitas. A pretendente: CELMA SALGA-
DO QUEIROIS, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Itapebi - BA, no 
dia (05/05/1970), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adenor Ribeiro 
Queirois e de Durvalina Ferreira Salgado. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço do município de Capinzal, Estado de Santa Catarina, onde o pretendente é 
residente e domiciliado.

O pretendente: TIAGO ROBERTO ALVES DE MELO, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em Carapicuíba - SP, no dia (05/06/1984), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Maria Leonete Alves de Melo. A pretendente: THAÍS ESCAR-
RANARO DOS SANTOS NUNES, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida nesta 
Capital, Mooca - SP, no dia (01/10/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Carvalho Nunes e de Elisabete Escarranaro dos Santos Nunes. Obs.: Bem 
como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente 
e domiciliado.

O pretendente: EDREI SEGECS, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido nesta 
Capital, Vila Mariana - SP, no dia (16/04/1988), residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho 
de João Segecs Filho e de Margareth Brogliato Segecs. A pretendente: DANIELE COUTO 
FREITAS, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nascida nesta Capital, Vila Maria - SP, 
no dia (23/06/1993), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edvaldo Dias 
de Freitas e de Rosilda Lopes de Couto Freitas. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade 
de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domiciliado.

O pretendente: PABLO HENRIQUE DE LIMA ROVERONI, estado civil solteiro, profi s-
são analista de sistemas, nascido de São José do Rio Preto - SP, no dia (05/09/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aparecido Donizete Roveroni e 
de Idenir de Lima Roveroni. A pretendente: LEONEIDE PINHEIRO SANTANA, estado 
civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Santa Mônica - PR, no dia (27/03/1965), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Pinheiro Santana e de 
Paula Goldoni Santana.

O pretendente: JOSÉ WILSON CAETANO DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, 
profi ssão botoneiro, nascido em Sumé - PB, no dia (13/07/1978), residente e domicilia-
do neste Subdistrito - SP, fi lho de Inacio Caetano do Nascimento e de Quiteria Josefa 
da Conceição. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS GOMES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Sumé (Registrado no Município de Serra 
Branca) - PB, no dia (01/09/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de João Pedro da Silva e de Nicácia Gomes da Silva.

O pretendente: NILTON YUZO KANASHIRO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido neste Subdistrito - SP, no dia (02/03/1980), residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Isao Kanashiro e de Riyoko Kanashiro. A pretendente: MARLETH 
GOMES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar fi nanceiro, nascida em São 
João do Caiuá - PR, no dia (07/09/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Gomes dos Santos e de Luzia Matias dos Santos.

O pretendente: FERNANDO AUGUSTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
zelador, nascido em São Paulo - SP, no dia (13/08/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Arlete Aparecida Silva. A pretendente: VALERIA GARCIA DO-
MINGUES, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de cobrança, nascida nesta Capital, 
Cangaíba - SP, no dia (27/01/1979), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Claudio Garcia Domingues e de Maria Luiza de Souza Costa Garcia Domingues.

O pretendente: ERIK SILVA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
neste Subdistrito - SP, no dia (27/05/1995), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Aluisio Rodrigues de Andrade e de Josiete Maria Soares da Silva. A pretendente: 
ÉRICA DE CARVALHO RÊGO, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, 
nascida em Oeiras - PI, no dia (07/10/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de João Moreira Rêgo e de Ângela Maria de Carvalho Rêgo.

O pretendente: WALDIR FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão tapeceiro, nascido no 
Rio de Janeiro - RJ, no dia (18/02/1949), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Regina Maria Aleixo. A pretendente: CICERA PIMENTEL DA SILVA CAVALCANTI, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida de Garanhuns - PE, no dia (07/11/1965), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Rosa da Silva e de Marinete Maria Pimentel.

O pretendente: FERNANDO MARCOS DE FRANÇA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúgico, nascido em Recife (Jaboatão) - PE, no dia (07/02/1977), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Luiz de França e de Hilda Joana de França. 
A pretendente: MARIA LÚCIA PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em Água Branca (Registrada no município de Pariconha) - AL, no 
dia (18/10/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Batista 
de Oliveira e de Maria José Pereira da Silva.

O pretendente: JOÃO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar ferramen-
teiro, nascido nesta Capital, Liberdade - SP, no dia (01/03/1971), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de João Batista da Silva e de Maria de Lourdes Lino Silva. 
A pretendente: RITA DE CÁSSIA FERREIRA, estado civil divorciada, profi ssão do lar, 
nascida nesta Capital, Ipiranga - SP, no dia (11/09/1972), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Sebastião Ferreira e de Maria Elisa Bento Ferreira.

         35º Subdistrito - Barra Funda
Michelle Messias Estevam Renosto - Ofi ciala

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: JOÃO BATISTA VIANA PERIOTTO, estado civil solteiro, profi ssão 
fotógrafo, nascido no Rio de Janeiro (4º ORCPN) - RJ, no dia 19/08/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Periotto e de 
Adalgiza Viana Periotto. A pretendente: BRUNA OLIVEIRA DUARTE PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão produtora de TV, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 
29/07/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luciano 
Duarte Pereira e de Isabel Cristina Oliveira Duarte Pereira.

O pretendente: THEMIS DE OLIVEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia 25/04/1972, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Themis de Oliveira e de Roseli Roda de Oliveira. 
A pretendente: CAROL DE OLIVEIRA ABUD, estado civil divorciada, profi ssão advogada, 
nascida em Araçatuba - SP, no dia 10/03/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Calil João Abud e de Eury de Oliveira Abud.

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

O pretendente: MAURO BONDADE DE LIMA, nascido em Caiçara - PB, no dia 15/05/1971, 
estado civil solteiro, profi ssão zelador, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Bondade de Lima e de Maria Adelino de Lima. A pretendente: 
LILIAN DE OLIVEIRA SOUZA, nascida em Xique-Xique - BA, no dia 07/06/1978, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Orisvaldo Gomes de Souza e de Maria Nascimento de Oliveira.

         1º Subdistrito - da Sé
Geny de Jesus Macedo Morelli- 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:


