
www.netjen.com.br

R$ 2,00

Terça-feira,
11 de outubro de 2016

Ano XIV – Nº 3.241

“Uma pessoa 
permanece jovem na 
medida em que ainda 
é capaz de aprender, 
adquirir novos 
hábitos e tolerar 
contradições”.
Marie von Ebner-Eschenbach 
(1830/1916)
Escritora austríaca

BOLSAS
O Ibovespa: +0,92% Pontos: 
61.668,32 Máxima de +1,06% 
: 61.756 pontos Mínima de 
+0,03% : 61.130 pontos Volu-
me: 6,63 bilhões Variação em 
2016: 42,26% Variação no mês: 
5,66% Dow Jones: +0,49% Pon-
tos: 18.329,04 Nasdaq: +0,69% 
Pontos: 5.328,67 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1994 Venda: R$ 3,2003 
Variação: -0,51% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,28 Venda: R$ 3,38 
Variação: -0,29% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,2119 Venda: R$ 
3,2125 Variação: -0,03% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1770 
Venda: R$ 3,3600 Variação: 
-0,09% - Dólar Futuro (novem-

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,92% ao 
ano. - Capital de giro, 15,40% ao ano. 
- Hot money, 1,61% ao mês. - CDI, 
14,13% ao ano. - Over a 14,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.260,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,67%  - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,500  
Variação: estável.

bro) Cotação: R$ 3,2205 Variação: 
-0,63% - Euro (17h34) Compra: 
US$ 1,1136 Venda: US$ 1,1136 
Variação: -0,57% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,5610 Venda: R$ 
3,5630 Variação: -1,08% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,5170 Ven-
da: R$ 3,7470 Variação: -0,61%.

Futuro: +0,81% Pontos: 61.765 
Máxima (pontos): 61.815 Míni-
ma (pontos): 61.365. Global 40 
Cotação: 907,137 centavos de 
dólar Variação: +0,17%.

O índice de confi ança dos 
empresários de peque-
nos e médios negócios 

para o quarto trimestre de 
2016 atingiu 65,17 pontos, 
uma alta de 8% quando com-
parado ao terceiro trimestre, 
de acordo com pesquisa do 
Insper/Santander. Na divi-
são por setores, os serviços 
tiveram avanço de 9,2%, 
enquanto a indústria subiu 
8,1% e o comércio registrou 
alta de 7,3%.

Todos os seis tópicos do 
indicador apresentaram alta 
nesta edição da pesquisa. O 
item com melhor avaliação 
dos empresários consultados 
foi a expectativa em relação ao 
Faturamento (71,16 pontos, 

     

Confi ança de pequenas e 
médias empresas para 4º 
tri sobe 8%, diz pesquisa

mas o pior fi cou para trás”, 
disse Olivares.

O Insper realizou 1.262 
entrevistas telefônicas. O 
indicador mede a confi ança 
do empresário de pequenos 
e médios negócios (com 
faturamento de até R$ 80 
milhões) na economia brasi-
leira (AE).

crescimento de 9,7%), seguida 
de Lucro (10,9%, para 69,59 
pontos), Ramo (8,4%, para 
69,51 pontos), Economia do 
País (8,3%, para 64,16 pon-
tos). O quesito Investimentos 
reverteu queda no terceiro tri-
mestre e teve avanço de 5,3%, 
com 59,83 pontos, na medição 
sobre os últimos três meses do 
ano. O item com menor alta foi 
Empregados (4,5% para 56,76 
pontos).

Na avaliação regional, o 
Norte do País aparece com o 
maior avanço (11,6%). Todas 
as outras regiões também 
melhoraram os resultados em 
relação ao terceiro trimestre: 
Sul (11,4%), Sudeste (7,8%), 
Nordeste (5,6%) e Centro-

Oeste, que se manteve prati-
camente estável (0,6%) ante 
a última pesquisa, quando a 
região teve a maior alta.

O professor e pesquisador do 
Insper, Gino Olivares, destacou 
a variação positiva de todas 
as métricas do indicador. “O 
resultado dessa pesquisa é 
uma ótima notícia não apenas 
pela intensidade da variação 
porcentual, mas também por 
ter sido generalizada em todos 
os setores, quesitos e regiões 
do País”, afirmou. Olivares 
listou os melhores indicativos 
na economia, como a desace-
leração recente da infl ação, a 
expectativa de queda da Selic 
e do avanço da aprovação do 
ajuste fiscal como motivos 

que explicam a retomada da 
confi ança.

O professor explicou que o 
crescimento da confi ança é 
condição necessária, embora 
não sufi ciente, para a reto-
mada da atividade econômica 
e pontuou que espera uma 
“recuperação exuberante” 
do PIB nos próximos meses, 

mas o “fi m da morosidade”. 
“A média de todo o período 
do indicador desde que a 
gente começou a divulgar, 
em 2008, é de 65 pontos, e 
estamos em 65,17 pontos. 
Isso quer dizer que estamos 
saindo do buraco e chegamos 
apenas à superfície. Isso é 
sufi ciente? Claramente não, 

O item com melhor avaliação dos empresários consultados foi a expectativa em relação

ao Faturamento (71,16 pontos, crescimento de 9,7%).

Atriz Tônia Carrero 
A atriz Tônia Carrero, de 94 anos, 

permanece internada na Clínica 
São Vicente, na Gávea, zona sul do 
Rio de Janeiro, onde deu entrada 
no último dia 7, com quadro de 
pneumonia. Seu estado de saúde é 
estável e ela passa bem, sem alte-
rações, de acordo com informação 
dada ontem (10) pela assessoria 
de imprensa da instituição. Não 
há previsão de alta.

Governo 
vai “vender” 
concessões
em Londres
e no Japão

Brasília - O governo bra-
sileiro realiza esta semana 
um roadshow do Programa 
de Parcerias e Investimentos 
(PPI) em Londres. Na semana 
que vem, as conversas serão 
no Japão, em paralelo à agenda 
do presidente Michel Temer 
naquele país. Nesses eventos, 
o País será representado pelo 
secretário executivo do PPI, 
Wellington Moreira Franco, 
e pelos ministros dos Trans-
portes, Maurício Quintella, e 
de Minas e Energia, Fernando 
Bezerra Coelho Filho. 

O grupo estará na Inglaterra 
na quarta e na quinta, onde 
estão programados encontros 
com autoridades britânicas e 
reuniões com investidores que 
incluem bancos, investidores 
institucionais e operadores de 
infraestrutura. Os encontros, 
organizados pela embaixada 
brasileira e pela Apex, serão 
realizados no hotel The Savoy. 
Na sexta-feira, Moreira Fran-
co fará uma palestra sobre o 
programa na London Business 
School.

O grupo vai se deslocar para 
Tóquio no fi nal de semana. Uma 
nova rodada de conversas com 
investidores está programada 
para segunda e terça. Na quar-
ta, eles deverão participar do 
encontro empresarial ao qual 
também deverá comparecer 
o presidente Michel Temer 
(AE).

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) teve 
alta de 0,19% na primeira pré-
via de outubro. A taxa é 0,12 
ponto percentual superior à 
registrado no fechamento de 
setembro (0,07%). Em seis 
dos oito grupos pesquisados 
houve aumento de preços e a 
principal pressão infl acionária 
foi verifi cada em alimentação, 
que passou de queda de 0,14% 
para (-0,01%). O item que mais 
infl uenciou a recuperação de 
preços nessa classe de despesa 
foi carnes bovinas (de 2,08% 
para 2,80%).

O levantamento é feito pelo 
Instituto Brasileiro de Eco-
nomia da Fundação Getulio 
Vargas (Ibre/FGV) em Recife, 
Salvador, no Rio de Janeiro, em 

O Ministério Público Fede-
ral (MPF) denunciou o ex-
presidente Lula por corrupção 
passiva, tráfi co de infl uência, 
organização criminosa e lava-
gem de dinheiro no caso que 
investiga a realização de obras 
fi nanciadas por dinheiro públi-
co em Angola pela construtora 
Odebrecht. Segundo a Procu-
radoria da República no DF, 
o ex-mandatário teria usado 
sua infl uência para conseguir 
contratos para a empreiteira 
no país africano. 

Em troca, a Odebrecht 
teria feito “repasses” a Lula, 
principalmente por meio de 
pagamentos de palestras minis-
tradas pelo petista. Segundo o 
MPF, “tais contratações presta-
vam-se tão somente a ocultar a 
real motivação da transferência 
de recursos da Odebrecht 
para o ex-presidente Lula”. 
Além disso, o inquérito inclui 
a Exergia, empresa de seu 

Ex-presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva.

Os primeiros resultados do 
estudo que testa a efi cácia da 
fosfoetanolamina sintética, 
conhecida como a “pílula do 
câncer”, saem em um período 
de seis meses, estimam os 
pesquisadores. Ontem (10), co-
meçou ofi cialmente a segunda 
fase da pesquisa, no Instituto do 
Câncer. De acordo com a mé-
dica oncologista Milena Mak, 
200 pacientes, divididos em 
dez grupos de diferentes tipos 
de câncer, estão passando pela 
fase de avaliação e assinatura 
do termo de consentimento 
para o início dos testes.

Na seleção, foram escolhidas 
pessoas em estágio avançado 
da doença. “Os pacientes passa-
ram pelos tratamentos tradicio-
nais, sabidamente efi cazes para 
tratamento daquela neoplasia, 
ou seja, tratamentos curativos 
ou que estão associados a ga-
nho de sobrevida. Mas todos os 
pacientes estão com uma boa 

Já fi cou comprovado que a substância não é tóxica.
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Paulo Whitaker/Reuters

A Petrobras ultrapassou o 
Itaú Unibanco na vice-liderança 
em valor de mercado, segundo 
um levantamento da provedora 
de informações financeiras 
Economatica. A Ambev lidera-
va como a mais valiosa no Brasil 
e América Latina. A estatal 
alcançou um valor de R$ 211,64 
bilhões – R$ 27,0 milhões acima 
do valor de mercado do ItaúUni-
banco, que na mesma data valia 
R$ 211,61 bilhões. Em fevereiro 
de 2016, a petroleira chegou a 
ser a quarta maior empresa, 
atrás da Ambev, Itaú Unibanco 
e Bradesco.

Segundo a Economatica, a 
última vez que a Petrobras foi 
a segunda maior empresa do 
mercado brasileiro foi em 18 
de junho de 2015, quando seu 
valor de mercado da empresa 
foi de R$ 185,44 bilhões contra 
R$ 183,90 bilhões do Itau Uni-

banco. A última vez que a Pe-
trobras liderava como a maior 
empresa de capital aberto por 
valor de mercado foi no dia 15 
de outubro de 2014, quando 
alcançou R$ 254,44 bilhões, 
contra R$ 247,71 bilhões da 
Ambev.

No acumulado do ano até a 
última sexta, o valor de mer-
cado da Petrobras cresceu R$ 
110,3 bilhões, a terceira maior 
valorização nominal (em reais) 
da empresa nesta base de com-
paração, segundo a pesquisa. 
Percentualmente, esse período 
foi o de maior crescimento já 
registrado pela estatal desde 
2000, diz a Economatica. A 
maior valorização da Petrobras 
em termos nominais aconteceu 
em 2007, quando a empresa 
aumentou em R$ 201,5 bilhões 
seu valor de mercado (G1/
Globo).

No acumulado do ano, o valor de mercado da Petrobras

cresceu R$ 110,3 bilhões.

Germano Lüders

Lula é denunciado por 4 crimes 
em contratos em Angola

foi denunciado, assim como 
Marcelo Odebrecht e outras 
oito pessoas. Se condenado 
à pena máxima por todos os 
crimes dos quais é acusado, 
Lula pode pegar até 35 anos 
de prisão. Nos próximos dias 
a Justiça Federal deve dizer 
se aceita ou não a denúncia. 
O ex-presidente já é réu em 
dois processos decorrentes da 
Operação Lava Jato.

No primeiro, responde por 
corrupção passiva e lavagem 
de dinheiro por supostamente 
ter recebido R$ 3,7 milhões 
em “vantagens indevidas” da 
construtora OAS, incluindo 
um apartamento tríplex no 
Guarujá. No outro, é acusado 
de obstrução das investigações 
da própria Lava Jato, ao ter 
tentado impedir o ex-diretor 
da Petrobras, Nestor Cerveró, 
de assinar acordo de delação 
premiada, segundo o MPF 
(ANSA).

sobrinho Taiguara Rodrigues 
dos Santos subcontratada pela 
construtora para atuar em suas 
obras em Angola.

A companhia, embora com 
pouca trajetória no mercado, 
teria recebido R$ 20 milhões 
entre 2009 e 2015. Tais pro-
jetos foram fi nanciados pelo 
BNDES. Taiguara também 

Petrobras volta a ser a 
2ª maior empresa de 

capital aberto

Resultado do teste com pílula 
do câncer sai em seis meses

funcionalidade, têm as funções 
orgânicas preservadas por se 
tratar de uso de droga experi-
mental”, explica Milena.

Desde julho, dez pacientes já 
vinham tomando a fosfoetano-
lamina, durante a primeira fase, 
em que fi cou comprovado que 
a substância não é tóxica. Uma 
terceira etapa está prevista 
apenas em caso de boa respos-
ta à testagem inicial. “Vamos 
analisar, dentro de cada grupo, 

a efi cácia da droga através da 
realização de exames de ima-
gem para ver se houve redução 
do tumor”, disse.

“Se nós observarmos três 
respostas favoráveis dentre 
21 pacientes em qualquer um 
dos grupos, o grupo pode ser 
expandido para um total de 
até 100 pacientes por grupo. 
Totalizaremos até mil pacien-
tes no estudo”, completou a 
médica (ABr).

Infl ação inicia outubro com leve alta
(de 0,08% para 0,16%).

Em educação, leitura e 
recreação, os preços indica-
ram recuo (de -0,02% para 
-0,07%) e o mesmo ocorreu 
em despesas diversas (de 
-0,32% para -0,33%). Os itens 
que mais causaram impacto 
infl acionário foram: plano e 
seguro de saúde (1,05%), gás 
de bujão (3,94%), refeições em 
bares e restaurantes (0,33%); 
refrigerantes e água mineral 
(2,85%) e banana-nanica 
(14,03%). Em sentido oposto, 
os itens que mais ajudaram a 
neutralizar os aumentos foram: 
leite tipo longa vida (-10,60), 
batata-inglesa (-19,06%), show 
musical (-4,98%), mamão pa-
paya (-17,99%) e banana-prata 
(-8,95%) (ABr).

São Paulo, Belo Horizonte, Bra-
sília e Porto Alegre. Os demais 
grupos com movimento de alta 
foram: transportes (de -0,11% 
para 0,10%); habitação (de 
0,28% para 0,39%); saúde e cui-
dados pessoais (de 0,34% para 
0,44%); vestuário (de 0,40% 
para 0,62%) e comunicação 
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São Paulo - O presidente do conselho da BRF, o 
empresário Abilio Diniz, voltou a afi rmar que o plano é 
transformar a BRF em uma companhia cada vez mais 
global. Além da atuação nos países do Oriente Médio, 
África Subsaariana e Europa, Diniz citou a Argentina. 

BRF: companhia cada vez mais global “Fizemos apostas importantes. A argentina está se 
recuperando, ainda com difi culdades”, disse. 

Já sobre o Brasil, Diniz afi rmou que o País vive um 
grande momento. “É claro que as difi culdades não 
desaparecem da noite para o dia, mas há sinais de 
retomada”, afi rmou (AE).
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OPINIÃO
A geração empreendedora 

por natureza 

Com acesso quase 

ilimitado a informação 

e fl uência tecnológica, 

a geração Y não encara 

o empreendedorismo 

como um bicho de sete 

cabeças

Não é de hoje que as 
empresas demonstram 
preocupação com a 

geração Y no mercado de tra-
balho. Com forte infl uência da 
tecnologia, essa geração, que 
também é conhecida como 
“Millennials” e está cada vez 
mais presente nos escritó-
rios, tem um perfi l diferente, 
às vezes até desafiador. O 
levantamento “The Deloitte 
Millennial Survey 2016” feito 
pela Deloitte revelou que 2 
em cada 3 jovens da geração 
Y consideram abandonar seu 
emprego atual para fazer algo 
diferente até 2020. 

Isso se deve, em parte, ao 
contexto socioeconômico em 
que eles cresceram: o contato 
muito próximo com a tecnolo-
gia e fácil acesso à informação, 
por exemplo, ajudaram a cons-
truir uma geração que entende 
as oportunidades da Internet, 
tem acesso praticamente ili-
mitado a informação e busca 
propósito em tudo o que faz, 
muito além de construir uma 
carreira em grandes empresas 
tradicionais.

Para tentar se benefi ciar des-
se novo perfi l de trabalhador, 
o mercado de trabalho deve 
tentar se preparar para receber 
essa nova geração, e adaptar-se 
a novos padrões e preferências, 
inclusive acompanhando a evo-
lução tecnológica. Candidatos 
da geração Y podem trazer ino-
vação para as empresas e, hoje, 
eles querem ser conquistados 
pelas companhias contratan-
tes, pois sabem que buscam 
dinamismo, flexibilidade e 
satisfação, além de entender 
que também têm poder de 
atração com seu pensamento 
rápido, conhecimentos avan-
çados em tecnologia e ideias 
fora da caixa. 

Por isso, estruturas organi-
zacionais tradicionais já não 
são mais tão atraentes: os 
jovens candidatos buscam um 
ambiente de trabalho dinâmi-
co, com horários fl exíveis e 
qualidade de vida. Uma opção 
atraente para a geração Y são as 
empresas menores, onde eles 

encontram menos burocracia, 
muitas vezes mais dinamicida-
de, clima menos competitivo 
e superfi cial e acesso direto 
aos diretores e decisores, 
tornando possível a eventual 
participação nos processos de 
crescimento e desenvolvimen-
to do negócio.

Porém, como esses jovens 
não sentem a necessidade de 
fazer carreira, eles buscam 
criar mais e contribuir para 
a sociedade, pois são empre-
endedores por natureza. De 
acordo com a pesquisa GEM 
(Global Entrepreneurship 
Monitor), realizada em 2015 
e patrocinada pelo Sebrae, 
no ano passado a taxa de 
empreendedorismo no Brasil 
foi de 39,3%, o maior dos 
últimos 14 anos, o que indica 
que existe uma vontade de 
empreender somada ao fato de 
as barreiras para isso estarem 
menores, graças às facilidades 
da Internet. 

A geração Y cresceu ro-
deada pelas mídias sociais 
e tecnologia e, muitas vezes 
algo que começou como uma 
brincadeira, como um Blog ou 
Canal no YouTube, se tornou 
sua fonte de renda principal, 
unindo trabalho e lazer. Para 
eles, começar um novo negócio 
online não é um bicho de sete 
cabeças e muitas vezes requer 
baixo investimento inicial.

Com os avanços tecnológi-
cos, a geração Y sabe que não 
depende do emprego tradicio-
nal e da carteira assinada, e 
sente que tem liberdade para 
sair e começar seu próprio 
negócio a qualquer momento, 
por isso, assim que sentem 
que aprenderam o que podiam 
e não estão mais satisfeitos 
com sua posição profi ssional, 
eles vão desbravar o mundo do 
empreendedorismo. 

Por isso, as empresas devem 
tentar adaptar suas culturas 
organizacionais para receber 
esses novos profi ssionais que 
têm o potencial de alterar 
radicalmente a forma como 
negócios são feitos, as relações 
de trabalho e os serviços e 
produtos oferecidos a socie-
dade inaugurando uma era 
mais criativa, compartilhada, 
fl exível e inovadora.

(*) - É diretor de Business 
Development para América Latina 
da GoDaddy, maior plataforma de 

cloud dedicada a pequenos negócios 
e empreendimentos independentes 

(www.GoDaddy.com).

Cristiano Mendes (*)
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Dezembro 
é o limite 

para eleitor 
que não 
justifi cou 
ausência 

Os eleitores que não vo-
taram no primeiro turno 
das eleições e também não 
justifi caram a ausência no 
próprio domingo (2), po-
dem justifi car o voto até o 
dia 1º de dezembro em um 
formulário de justifi cativa 
pós-eleição. O segundo tur-
no das eleições municipais 
será realizado no dia 30 deste 
mês em 55 cidades.

O formulário está na pá-
gina do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) e depois de 
preenchido deve ser entre-
gue em um cartório da zona 
eleitoral onde o eleitor está 
inscrito. Para saber onde 
encontrar um cartório basta 
acessar a página do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE) do 
estado. Para quem mora no 
Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná, São Paulo, 
Ceará, Rondônia e Rio Gran-
de do Norte é possível aces-
sar a página do TRE e usar 
o Sistema Justifi ca seguindo 
as orientações do site.

Outro ponto que o eleitor 
deve estar atento é a docu-
mentação que precisa ser 
entregue para comprovar 
que estava impossibilitado 
de votar no dia do primeiro 
turno. Também precisam 
justifi car o voto os brasileiros 
que estavam fora do país 
durante o primeiro turno 
das eleições. O eleitor que 
não fi zer a justifi cativa não 
poderá obter alguns docu-
mentos como passaporte 
e carteira de identidade, 
por exemplo. A pessoa não 
poderá também se inscrever 
em concurso público entre 
outras penalidades (ABr).

O dado consta do últi-
mo levantamento rea-
lizado pelo Ministério 

da Transparência, Fiscaliza-
ção e Controladoria-Geral da 
União (CGU), divulgado ontem 
(10).

O relatório registra que, de 
2003 a setembro de 2016, já 
foram aplicadas 5.043 demis-
sões; 467 cassações de apo-
sentadorias; e 532 destituições 
de ocupantes de cargos em co-
missão. Os dados não incluem 
empregados de estatais como a 
Caixa Econômica Federal, dos 
Correios e da Petrobras.

Segundo o ministério, o 
principal fundamento das ex-
pulsões foi a comprovação da 
prática de atos relacionados à 
corrupção, com 4.013 das pe-
nalidades aplicadas ou 65,4% 
do total.

Já o abandono de cargo, a 
inassiduidade ou a acumulação 
ilícita de cargos são motivos que 
vêm em seguida, com 1.395 ocor-
rências. Também fi guram entre 
as razões que mais afastaram 

O principal fundamento das expulsões foi a comprovação da 

prática de atos relacionados à corrupção, com 4.013

das penalidades aplicadas ou 65,4% do total.

No período de janeiro a julho 
deste ano, 2.376 estabeleci-
mentos comerciais fecharam 
as portas na capital fl uminen-
se. Esse número se eleva para 
6.080 no estado em razão do 
momento difícil da economia 
brasileira, informou o presi-
dente do Clube dos Diretores 
Lojistas do Rio de Janeiro 
(CDL-Rio), Aldo Gonçalves. 
Somente no mês de julho, 793 
estabelecimentos comerciais 
encerraram atividades na ci-
dade do Rio, com crescimento 
de 102% em relação ao mesmo 
mês de 2015. Dessas, a maior 
parte (278) ocorreu na zona 
norte, seguida de 224 na zona 
oeste, 150 na zona sul e 141 
no centro.

Em situações de crise o co-
mércio “está na linha de frente. 
É o primeiro a sentir os efeitos 
da retração da economia, con-
siderando, principalmente, a 
infl ação alta que corrói o salário 
do trabalhador e, também, o 

Também contribuiu para o fechamento dos estabelecimentos 

comerciais o elevado preço dos alugueis.

O atacante brasileiro Neymar, 
que recentemente renovou seu 
vínculo com o Barcelona até 
2021, recusou propostas milio-
nárias e mais rentáveis do Real 
Madrid, do Paris Saint-Germain 
(PSG) e dos Manchester United 
e City para fi car na Catalunha. 
Segundo o jornal “Mundo 
Deportivo”, Neymar negou 
propostas mais altas do Real 
tanto em 2013, quando saiu do 
Santos, e neste ano.

A renovação pelo Barcelona 
renderá 15 milhões de euros 
(R$ 53,5 milhões) “limpos” por 
temporada e tem um cláusula 
rescisória de 250 milhões de euros 
(R$ 535,5 milhões). Já o time 
merengue ofereceu 32 milhões 
de euros por temporada (R$ 
114,2 milhões), já descontados os 
impostos, e 40 milhões de euros 
(R$ 142,8 milhões) em luvas em 
um contrato de cinco anos. 

A maior das propostas, no 

entanto, veio do PSG.
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Governo federal demite
6 mil servidores públicos

por atividades contrárias à lei
O governo federal expulsou aproximadamente 6 mil agentes públicos por envolvimento em atividades 
contrárias à Lei nº 8.112/1990 (Regime Jurídico dos Servidores)

tiva; lesão aos cofres públicos 
e dilapidação do patrimônio 
nacional; e valimento de cargo 
para proveito pessoal.  

Os entes federativos com nú-
mero mais elevado de punições 
foram Rio de Janeiro (1.052), 
Distrito Federal (746) e São 
Paulo (640). Já as pastas com 
maior quantidade de servidores 
expulsos foram o Ministério do 
Desenvolvimento Social e Agrário 
(MDSA), o Ministério da Justiça 
e Cidadania (MJC) e o Ministério 
da Educação (MEC).

Os servidores punidos nos 
termos da Lei Ficha Limpa 
fi cam inelegíveis por oito anos. 
A depender do tipo de infração 
cometida, também podem fi car 
impedidos de voltar a exercer 
cargo público. Em todos os 
casos, as condutas irregulares 
ficaram comprovadas após 
condução de Processo Admi-
nistrativo Disciplinar (PAD), 
conforme determina a Lei nº 
8.112/1990, que garantiu aos 
envolvidos o direito à ampla de-
fesa e ao contraditório (ABr).

servidores proceder de forma 
desidiosa (ociosa) e participação 
em gerência ou administração de 
sociedade privada.

O mês de setembro registrou 
o maior número de punições 
(74), tanto no comparativo 
com o mesmo período dos 

últimos cinco anos, como com 
outros meses de 2016. Entre as 
expulsões, destacam-se aque-
las aplicadas a 10 servidores 
do Instituto Federal do Pará 
(IFPA), envolvidos na Opera-
ção Liceu e que responderam 
por improbidade administra-

Infl ação e desemprego fecham mais 
de 6 mil lojas comerciais no Rio

desemprego. As pessoas sem 
trabalho não podem comprar, 
não podem consumir”, obser-
vou Aldo, ao informar que, 
apesar da crise, já se avista 
luz no fi m do túnel. “Só que o 
túnel é muito comprido”. 

O presidente do CDL-Rio 
lembrou que o índice de de-
semprego é o primeiro a ser 
atingido em qualquer crise e 
o último a sair. Também con-
tribuiu para o fechamento dos 

estabelecimentos comerciais 
o elevado preço dos alugueis. 
O fechamento das 2.376 lojas 
varejistas nos sete primeiros 
meses deste ano mostra au-
mento de 15,7% em compara-
ção ao mesmo período do ano 
passado. Em todo o estado do 
Rio de Janeiro, a extinção de 
6.080 empresas superou em 
18,8% o resultado registrado 
em igual período de 2015 
(ABr).

Neymar recusou 72 milhões de euros 
do Real Madrid

milhões), por um contrato de 
cinco anos, daria mais 3 milhões 
de euros (R$ 10,7 milhões) 
para pagar custos do Instituto 
Neymar e venderia ainda 30% 
das ações de um hotel que 
seria construído no Brasil com 
o nome do atacante. O United 
informou que igualaria qual-
quer oferta e o City, apesar de 
várias tentativas, sequer foi 
ouvido pelo pai e empresário 
do jogador.

A transferência de Neymar 
em 2013 acabou provocando 
um processo contra o jogador, 
seu pai, o Santos e o Barcelona 
por ter sido fechado em um 
valor maior do que o divulgado. 
Além disso, a Justiça - que rea-
briu recentemente o processo 
- afi rma que a “ocultação” dos 
valores interferiu na dinâmica 
de livre mercado do futebol 
mundial (ANSA).

A maior das propostas, no 
entanto, veio do PSG. O clube 
francês pagaria 40 milhões de 
euros tanto por temporada 
como por luvas, totalizando 
80 milhões de euros (R$ 285,6 

Lojas de roupa do Rio de Janeiro serão 
obrigadas a instalar novos ou adaptar 
seus provadores para torná-los acessíveis 
a pessoas com necessidades especiais e 
mobilidade reduzida. A determinação está 
na Lei 7.443/16, sancionada pelo gover-
nador em exercício, Francisco Dornelles, 
e publicada ontem (10) no Diário Ofi cial 
do estado.

De acordo com a lei, os estabeleci-
mentos terão 120 dias para se adequar à 
medida. As lojas que forem inauguradas a 
partir de agora também devem respeitar 
a obrigação. Quem descumprir a lei esta-

Lojas do Rio terão de adaptar provadores para 
pessoas com defi ciência

rá sujeito à multa e outras penalidades 
previstas no Código de Defesa do Consu-
midor. Os detalhes serão regulamentados 
por meio de decreto.

O deputado estadual Luiz Martins 
(PDT), autor do projeto que deu origem 
à lei, disse que a inclusão das pessoas com 
defi ciência e com mobilidade reduzida 
tem que abranger todos os aspectos da 
rotina dos cidadãos. “Comprar roupas e 
sapatos é um hábito comum, mas para es-
sas pessoas pode se tornar extremamente 
difícil e constrangedor por falta de espaços 
adaptados nos provadores” (ABr).
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Joint Venture como forma 
de preservação do negócio

O pequeno e médio 

empresário não goza de 

fôlego fi nanceiro para 

suportar uma crise, 

como a que vivemos 

atualmente

Vivenciamos um contur-
bado momento político 
e econômico no Brasil, 

tendo como cenário os nossos 
governantes envolvidos nos 
mais escabrosos e escandalosos 
casos de corrupção, com nossa 
economia cercada de incertezas 
e descrença dos investidores e 
com o desemprego atingindo 
índices alarmantes, entre outras 
situações alarmantes. 

Ainda que medidas, sejam elas 
controversas ou não, estejam 
sendo adotadas na tentativa de 
reverter a recessão econômica 
e recuperar o prestígio que 
o País alcançou ao longo do 
tempo, seus efeitos não serão 
imediatamente percebidos pela 
população nacional. Sendo as-
sim, o que resta para o brasileiro, 
diretamente prejudicado pelas 
ações do Governo, é sobreviver 
com criatividade às privações e 
buscar o mínimo de dignidade 
possível, em especial, o pequeno 
e médio empresário nacional. 

Isso porque, não muito raro, 
o pequeno e médio empresário 
não goza de fôlego fi nanceiro 
para suportar uma crise, como a 
que vivemos atualmente, já que 
com a economia desaquecida, 
o Brasil é pouco atrativo para 
investidores estrangeiros, com 
a alta carga tributária, difi cul-
dade na obtenção de crédito, 
entre outros percalços que o 
empresário brasileiro está fami-
liarizado. Diante desse cenário 
de insegurança, os empresários 
necessitam se reinventar e 
adotar ações atípicas, alterna-
tivas para manter vivo aquilo 
que foi construído com muito 
esforço, trabalho e dedicação; 
e, consequentemente, manter 
empregos, colaborando com a 
economia e a retomada econô-
mica do Brasil.

Nesse contexto, uma possibili-
dade jurídica e economicamente 
viável para o pequeno e médio 
empresário, visando a preser-
vação do negócio, é a criação 

de Joint Venture. Trata-se de 
um modelo de negócio com 
dois ou mais empresários para 
colaboração econômica e, até, 
estrutural, gerarem sinergias. 
A Joint Venture, de maneira su-
cinta, é uma parceria entre duas 
ou mais empresas que tem como 
objetivos principais, a redução 
do custo de produção, expansão 
do market share, troca de expe-
riências técnicas e tecnológicas, 
redução da concorrência, entre 
outras.

A Joint Venture pode ser rea-
lizada apenas para determinado 
objetivo (joint operation) ou 
por um tempo determinado, ou 
ainda, sem prazo estabelecido, 
mas enquanto perdurarem be-
nefícios para essa colaboração 
mútua. Independentemente do 
tipo jurídico adotado para operar 
uma Joint Venture, é imprescin-
dível para o negócio que alguns 
cuidados sejam tomados, para 
evitar, principalmente, que pas-
sivos contaminem a estrutura 
como um todo, bem como aos 
parceiros. Já no caso de uma 
Joint Operation, como não há 
fusão das empresas, apenas do 
negócio,  e, se devidamente es-
truturado, não há transferência 
de risco de uma empresa para 
a outra. 

De qualquer forma, é impor-
tante efetuar uma completa 
due diligence nas sociedades 
envolvidas, para conhecer a 
situação financeira de quem 
se pretende associar, e, assim, 
obter parâmetros para avaliar a 
viabilidade de se implementar tal 
parceira, bem como escolher a 
melhor maneira de se operar a 
Joint Venture, sempre primando 
pela mitigação dos riscos e a 
perenidade das sociedades.

Não obstante, tão importante 
quanto a due diligence, é a con-
fecção e celebração dos contra-
tos que irão permear a relação e 
que deverão conter regras bem 
defi nidas de responsabilidades e 
deveres, gestão e administração 
para que essa operação seja 
efi ciente, regras e motivos para 
rescisão, penalidades, entre 
outras de suma importância para 
regrar e harmonizar a relação.

(*) - É advogado da área societária da 
Saito Associados.

Marcelo Reis (*)

A - Incentivo à Leitura 
A Fundação Itaú Social e o Banco Itaú lançam a campanha “Leia para 
uma Criança”, que este ano disponibiliza ao público, gratuitamente, 
3,6 milhões de livros da Coleção Itaú Criança. O objetivo da ação é o 
de estimular a participação ativa dos adultos na educação das crianças 
desde a primeira infância, contribuindo para o seu desenvolvimento 
integral e para o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. 
Os títulos recomendados por especialistas em literatura infantil, são: 
Poeminhas da Terra, de Márcia Leite e Selou e Maia, de Lara Meana. 
Os interessados  podem solicitar seus livros pelo site (www.itau.com.
br/crianca). O material será enviado para o endereço indicado por meio 
do serviço postal.

B - Concerto de Natal 
O Teatro Santander recebe nos dias 16, 17 e 18 de dezembro o primei-
ro concerto de natal regido pelo maestro João Carlos Martins, que se 
apresenta ao lado da Orquestra Bachiana e de um coral formado por 
25 crianças refugiadas da África e da Síria. O show conta com a partici-
pação dos tenores Jean William, Marcus Loureiro e Daniel Soufer, que 
entoam canções como ‘Então é natal’, de John Lennon, ‘O sole mio’, de 
Eduardo di Capua, e ‘Amigos para siempre’, de Andrew Lloyd Webber. 
Os ingressos desse espetáculo já estão sendo vendidos. As entradas 
custam entre R$ 30 (meia-entrada para o balcão) e R$ 105 (inteira para 
a plateia VIP). Podem ser compradas na bilheteria do teatro ou nos sites 
(www.entretix.com.br) e (www.ingresso rapido.com.br).

C - Semana de Administração 
Começou ontem (10), e vai até sexta-feira (14), a VII Semana de 
Administração da FAPPES - Faculdade Paulista de Pesquisa e Ensino 
Superior. Grandes nomes do mercado como Maurício Vegas (Fundador 
do ReclameAQUI), André Niero (Diretor Comercial da Bayer), Andressa 
Alba (Gerente da PwC), Bruno Fattori (Sócio do restaurante Le Man-
jue), Álan Araújo (Diretor Geral do Johnny Rockets) e Angela Chiarello 
(Líder latino-americana da Ashland) estarão presentes. Com o tema 
“Frente a frente com um futuro que pode ser o seu”, o evento oferece 
vagas gratuitas e abertas ao público. Veja a programação completa no 
site: (fappes.edu.br/semana).  

D - Comunicação Interna 
A ESPM e a Associação Brasileira das Agências de Comunicação reali-
zam, no próximo dia 25 (terça-feira), das 8h30 às 14h00, o 4º Encontro 
Verso e Reverso da Comunicação Interna. O tema “Qual será o ‘Uber’ da 
comunicação interna nos próximos anos” terá como foco a necessidade 
de inovação da área e abordará a complexidade em acompanhar os novos 
tempos da comunicação para atrair o público interno das organizações 
perante um novo cenário, o cenário das conexões. O evento segue os 
modelos de sucesso das últimas três edições, que reuniram cerca de 
150 comunicadores e gestores de empresas e agências. Para fazer sua 
inscrição e obter informações, envie e-mail para (eventos@abracom.
org.br) ou ligue para 3079-6839. 

E - Joias da Índia 
No próximo dia 20, às 19h30, o gemólogo Rafael Lupo Medina, que trabalha 
na Maison Cartier de Paris, onde vive há mais de 20 anos, apresentará a 
palestra “As incríveis joias da Índia”, promovida pela Baobá Mais, empre-

sa de curadoria de conteúdo e de experiências voltado ao público 50+. 
Medina falará sobre o fascinante mundo das joias, que vai muito além 
da beleza ou do valor de cada peça. Histórias e curiosidades sobre as 
minas de Golconda, um dos poucos lugares do mundo onde há pedras 
preciosas. Além disso, Informações internacionais do que há de mais 
recente a respeito dos diamantes, oferecendo dicas de como escolher a 
peça ideal por meio de quatro fatores: cor, pureza, lapidação e quilates. 
Inscrição e mais informações (www.baobamais.com.br).

F - Entomologia Agrícola 
Estão abertas as inscrições no 1º Simpósio em Entomologia Agrícola 
no Campus Araras da UFSCar que acontece no dia 10 de novembro. 
A programação conta com as palestras ‘Histórico e estado da arte da 
Entomologia Agrícola no Brasil’ e ‘Uso de VANTs no Manejo Integrado 
de Pragas’; e ‘Doutorado-Sanduíche em Entomologia: Relato de Expe-
riência’. Além disso, a programação conta com mesa-redonda sobre 
‘Métodos de Controle’. O Simpósio é destinado aos acadêmicos de gra-
duação e pós-graduação, professores, técnicos e demais interessados. 
Mais informações  disponíveis no endereço (http://gepegufscar.wixsite.
com/1simposio). 

G - Câmbio & Cotações 
Sempre que o dólar sofre grandes alterações tentamos entender quais 
motivos o levaram a reagir daquela forma para que possamos tentar 
antecipar a próxima variação. Pensando nisso o MelhorCâmbio.com, 
marketplace que conecta quem quer comprar ou vender moedas inter-
nacionais com as casas de câmbio, mapeou a cotação do dólar seguindo 
a interpretação dos principais fatos políticos ao longo dos últimos seis 
meses. A startup foi desenvolvida para oferecer uma alternativa sim-
ples, efi ciente e segura para que o usuário possa comparar cotações de 
moedas estrangeiras entre várias casas de câmbio e ainda negociar a 
melhor condição possível de maneira simples e rápida. Saiba mais em 
(www.melhorcambio.com). 

H - Outubro Verde
Considerada um problema de saúde pública nos últimos 50 anos, a sífi lis 
congênita é o mote central da Campanha Outubro Verde, da Sociedade 
de Pediatria de São Paulo e Associação Brasileira de Ginecologia e 
Obstetrícia. A iniciativa visa estimular ações de conscientização em 
prol da eliminação da doença, cuja meta é reduzir sua prevalência a 
menos de meio caso por mil nascidos vivos. A falta de tratamento du-
rante a gestação é o principal fator para sua transmissão ao feto, que 
se dá por via placentária. Para evitar este quadro, consta no protocolo 
de atendimento obstétrico o rastreamento através de sorologia na 
gravidez a fi m de identifi car a presença da doença na gestante e iniciar 
a terapêutica o mais breve possível, em caso positivo. Saiba mais em 
(www.spsp.org.br).  

I - Profi ssionais da Publicidade
Como todos os anos, o Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica 
continua inovando e incorporando novas atividades vinculadas à formação 
de profi ssionais da publicidade, marketing e comunicação. Em sua 19ª 
edição, o principal evento de criatividade da América Latina anuncia 
um seminário intensivo de Marketing intitulado “Martketing for top line 
growth”. Marcado para acontecer um dia antes do início do festival, a 

jornada se dará no dia 1º de novembro no Hotel Hilton de Buenos Aires, 
e será ministrada por Javier Sánchez Lamelas, Fundador e CEO da Top 
Line Marketing Global Consulting, e Guido Rosales, Co-Fundador da 
mesma companhia. Saiba mais em (www.elojodeiberoamerica.com).

J - Setor Elétrico
Nesta quinta-feira (13) começa o Cinase 2016 - Circuito Nacional do Setor 
Elétrico. Um dos mais renomados eventos do setor, reúne empresários, 
estudantes, especialistas e demais profi ssionais da área para dois dias de 
muitos debates. Congresso e Exposição acontecem simultaneamente. 
Serão diversos temas, como ‘os quesitos de qualidade das lâmpadas LED’. 
Teremos ainda palestras voltadas às energias renováveis, NR-10 e as 
alterações na regulamentação de painéis elétricos utilizados em obras. 
Para mais informações sobre o evento acesse: (http://www.engerey.com.
br/blog/xxvi-etapa-do-circuito-nacional-do-setor-eletrico-acontece-em-
curitiba-em-outubro). 

K - Workshop about Mobility 
O Instituto de Tecnologia Automotiva da Technische Universität Mün-
chen (TUM) e o Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos 
da  Poli/USP realizarão o Joint Research Workshop about Mobility de 
28 de novembro a 2 de dezembro, em Munique. O objetivo é identifi car 
possibilidades de pesquisa acadêmica no campo de mobilidade e tecno-
logia automotiva para os estados da Bavária e São Paulo. Especialistas 
se reunirão para estreitar relacionamentos entre departamentos e para 
encontrar oportunidades de projetos colaborativos. Programa em: (www.
ftm.mw.tum.de/lehrstuhl/joint-research-workshop-about-mobility).

L - Coxa Gigante
O Outback Steakhouse tem um lançamento ‘colossal’ desembarcando em 
todos os seus restaurantes: uma deliciosa coxa de peru de 700 gramas, 
com carne macia e casquinha crocante, servida com um molho leve feito 
à base de mostarda, mel e pimenta vermelha, com sabor adocicado e 
um toque defumado. Criada pela Sadia exclusivamente para o Outback, 
a novidade ‘gigante’ se chama Colossal Turkey Leg e chega à mesa dos 
clientes acompanhada de fritas e um mix cremoso de repolho e cenoura 
levemente agridoce. O novo prato já está disponível, custa R$ 54,90 e 
fi ca no cardápio do restaurante até 30 de novembro.

M - Frotas e Fretes 
Colocar na agenda do país o debate sobre a efi ciência energética no 
sistema logístico de transportes, bem como apresentar iniciativas que 
resultem em modelo sustentável e competitivo. Com esse objetivo, o 
Instituto Besc realiza, nos dias 23 e 24 de novembro, no Hotel Intercon-
tinental, o V Seminário Internacional Frotas & Fretes Verdes. O evento 
traz em seu programa uma ampla visão dos modais da cadeia logística 
e dos desafi os impostos ao setor. Entre as presenças já confi rmadas 
estão: Flávio Presezniak, da Nissan; Rogério Rezende, da Scania; Maria 
Angélica Santoro, da Petrobras; Vicente Abate, da Abifer; Ricardo Ruiz, 
do Magazine Luiza, entre outros. Mais informações: (www.frotasefre-
tesverdes.com.br).

N - Política Econômica 
No próximo dia 19, será realizado o Synergy 2016, edição brasileira do 
evento organizado mundialmente pela Thomson Reuters para debater 
o papel da tecnologia na transformação da área contábil e de gestão 
do comércio exterior. Os principais especialistas destas áreas estarão 
presentes para discutir os desafi os do setor para os próximos cinco 
anos – com olhos direcionados às questões relacionadas a impostos, 
tributação e seu impacto na dinâmica das corporações e da política 
econômica nacional. Economista Ricardo Amorim, Auditor Jonathan 
Formiga da Receita Federal e Professor e Auditor Edgar Madruga são 
presenças confi rmadas no evento. Para mais informações, acesse: (ht-
tps://tax.thomsonreuters.com/synergy/brazil/). 

TEL: 3106 4171

A - Incentivo à Leitura 
A Fundação Itaú Social e o Banco Itaú lançam a campanha “Leia para 

sa de curadoria de conteúdo e de experiências voltado ao público 50+.
Medina falará sobre o fascinante mundo das joias, que vai muito além
da beleza ou do valor de cada peça Histórias e curiosidades sobre as

A maior elevação (3,83%) 
foi verifi cada na Caixa 
em que os correntistas 

passaram a pagar 13,55% ao 
mês ante 13,05%, no mês an-
terior. No Bradesco, o índice 
teve alta de 3,04% ao subir de 
13,15% para 13,55% ao mês e 
no Itaú, elevação de 1,47% com 
a taxa passando de 12,95% para 
13,14% ao mês. 

Na média, a taxa de juros 
está em 13,72% ao mês, o 
equivalente 0,16 ponto per-
centual acima do registrado 
em setembro. Essa foi a nova 
vez seguida de alta. Segundo 
o Procon, não houve elevação 
nessa modalidade de crédito 
apenas em janeiro deste ano. 
No HSBC, a taxa permaneceu 
em 14,67%; no Safra (12,60%); 
Santander (15,49%) e Banco do 
Brasil (13,04%).

Em relação ao empréstimo 
pessoal, a taxa média atingiu 

7,05% ao mês, variação que é 
0,25 ponto percentual maior do 
que no mês anterior (6,80%). 
Houve correção apenas no 
Banco do Brasil (de 5,6% para 
7,40%), o que representa um 
avanço de 32,14%. No Brades-
co, o juro sobre o empréstimo 
pessoal foi mantido em 6,67; na 
CEF (5,5%), no HSBC (8,99%), 
Itaú (6,43%), Safra (5,90%) e 
Santander (8,49%)

O Procon recomenda cautela 
por parte do consumidor na 
hora de solicitar empréstimos e 
alerta sobre os riscos eventuais 
que podem ocorrer em uma 
economia desacelerada com 
alto nível de desemprego e 
redução do consumo. “Os juros 
estão em patamares elevadíssi-
mos e, podem, posteriormente, 
difi cultar ou até impossibilitar 
a quitação da dívida”, destaca 
a nota divulgada pelo órgão 
(ABr).

Instituições fi nanceiras con-
sultadas pelo Banco Central 
(BC) reduziram a projeção de 
infl ação, medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA), para este 
ano, de 7,23% para 7,04%. Essa 
foi a quarta queda seguida na 
pesquisa Focus feita pelo BC. 
Para 2017, a projeção passou 
de 5,07% para 5,06%.

Na última sexta-feira (7), o 
Instituto Brasileiro de Geografi a 
e Estatística (IBGE) informou 

que o IPCA fi cou em 0,08% em 
setembro, o menor nível desde 
1998, quando chegou a -0,22%. 
Com isso, o IPCA acumula taxa 
de 5,51% no ano. Em 12 meses, a 
taxa acumulada chega a 8,48%,

A projeção de queda do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
soma de todos os bens e ser-
viços produzidos no país, este 
ano, foi ajustada de 3,14% para 
3,15%, este ano. Para 2017, a 
expectativa de crescimento 
segue em 1,30% (ABr).

Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo
Presidente: Gildo Freire de Araujo – Gestão 2016-2017
Rua Rosa e Silva, 60, Higienópolis, CEP 01230-909
Tel.: 11 3824.5400 - Fax: 11 3824-5486
E-mail: comunicacoes@crcsp.org.br - Site: www.crcsp.org.br

OUTUBRO ROSA – CRCSP NA LUTA
CONTRA O CÂNCER DE MAMA

O câncer de mama é o segundo tipo que mais afeta mulheres 
no Brasil e no mundo, porém, a detecção precoce aumenta as 
chances de cura. Por isso, o CRCSP está engajado na campanha 
Outubro Rosa 2016, como forma de chamar a atenção e alertar 
a população sobre o assunto.

Durante todo o mês de outubro, o CRCSP estará recebendo 
doações de lenços, que serão encaminhados ao Instituto Oncoguia, 
de tratamento de pacientes com câncer. Os lenços poderão ser 
entregues na sede do Conselho, em São Paulo, ou nas delegacias 
da entidade espalhadas por todo o Estado de São Paulo.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer José 
Alencar Gomes da Silva, dentre os novos casos de câncer 
que surgem a cada ano, 25% são de mama. Embora apareça 
predominantemente em mulheres, há casos de homens 
diagnosticados com a doença. 

É importante que as mulheres estejam atentas a quaisquer 

visualmente ou ao toque. Nódulos endurecidos, geralmente 
indolores, pele avermelhada, alterações no mamilo, pequenos 
nódulos nas axilas e saída espontânea de líquido dos mamilos 
podem ser sinais de câncer e, caso se deparem com algum deles, 
é fundamental que as mulheres procurem orientação médica. 

O câncer não tem uma única causa, porém, possui alguns 
fatores de risco. Estima-se que de 5% a 10% dos casos são 
hereditários. Mulheres a partir de 50 anos também estão mais 
propensas. Outros fatores podem ser obesidade e sobrepeso 
após a menopausa, sedentarismo, exposição frequente a 
raios-x, menarca (primeira menstruação) antes dos 12 anos, uso 
de pílulas anticoncepcionais, menopausa após os 55 anos.

cor-de-rosa, surgiu nos Estados Unidos, na década de 1990, 
com o objetivo de engajar a população no combate ao câncer 
de mama. A campanha espalhou-se e é realizada 
todos os anos em diversos países com o mesmo 
objetivo: compartilhar informações sobre a doença 
e promover a conscientização sobre a importância 
do diagnóstico precoce.

Cheque especial 
fi cou mais caro 
em três bancos
Três dos sete bancos pesquisados pelo Procon 
aumentaram em outubro a taxa cobrada sobre o 
uso de dinheiro do cheque especial

Projeção para infl ação cai 
pela quarta vez seguida
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Não existe nada 

permanente em relação 

a uma cidade. Assim 

como organismos vivos, 

ela está sempre em 

constante transição

Com a globalização, a 
competição entre elas 
cresceu, acelerando ain-

da mais o ritmo das mudanças. 
Muitos governantes têm dado 
prioridade ao tipo de empresa 
ou indústria que almejam atrair 
para o município. Entretanto, 
experiências recentes revelam 
que as cidades precisam mudar 
o foco para o tipo de pessoas 
que desejam atrair. 

São elas que geram pros-
peridade, abrem negócios e 
constroem comunidades. Se 
as cidades conseguirem atrair 
residentes com perfi l que se 
alinham à visão local, espe-
cialmente jovens criativos, 
as empresas, eventualmente, 
seguirão esses talentos. Tais 
regiões serão reconhecidas 
como os locais ideais para 
novas indústrias e qualidade 
de vida.

O cenário de contraste entre 
as áreas urbanas que mais 
crescem (todas localizadas 
nos países em desenvolvimen-
to) e as que mais encolhem 
(muitas situadas na Europa) 
é desolador. Londres sempre 
teve um histórico de ser uma 
supercondutora de talentos, 
atraindo pessoas de todas as 
partes do mundo. Entretanto, 
em 2014, o número de indiví-
duos com idade entre 25 e 35 
anos que deixou a capital foi 
maior, pela primeira vez em 
vinte anos, do que o que se 
mudou para ela. 

Muitas dos que estão saindo 
procuram outras regiões do 
mundo que estão em busca 
de quem está disposto a fazer 
parte da população residente 
e que ofereçam oportunidades 
de trabalho, desenvolvimento 
de carreira, cultura e outros 
aspectos de bem-estar. Hong 
Kong, Dubai e Berlim são al-
guns desses destinos.

As circunstâncias são as 
mais variadas, mas assim que 
os líderes tiverem identifi cado 
quem eles querem atrair — em-
preendedores, famílias jovens 
ou pessoas criativas — eles 
poderão planejar seu futuro 

e criar estratégias de cresci-
mento adequadas. A cidade 
de Incheon, na Coreia do Sul, 
por exemplo, almeja atrair 
especifi camente expatriados, 
e as autoridades estão, con-
sequentemente, projetando 
a visão de toda a cidade para 
atraí-los. 

Nesse sentido, a comuni-
cação e infraestrutura são 
primordiais para conseguir 
seduzir o público alvo. Um bom 
planejamento que contemple 
tudo, desde as instalações 
públicas até as habitações, 
passando por áreas verdes 
e os sistemas de tratamento 
de águas residuais são funda-
mentais.

Diante disso, o tempo é o 
maior desafi o em termos de 
concretização bem-sucedida 
de qualquer planejamento. 

Faz-se necessária uma for-
te determinação para dar 
continuidade ao plano, espe-
cialmente, se ele envolver a 
criação de uma cidade para as 
pessoas que ainda não vivem 
nela. Serão necessários de oito 
a quinze anos para mudar a 
população e a dinâmica de uma 
cidade. Isso não se encaixa tão 
facilmente nos ciclos políticos. 
Em alguns casos, o impulso 
para a mudança precisa partir 
de um nível superior do sistema 
político.

Em Pittsburgh, nos Estados 
Unidos, os líderes de universi-
dades procuraram aproveitar 
o legado da cidade como a 
“cidade do aço” para ajudá-
la a tornar-se um centro de 
inovação.  Em outras regiões, 
líderes empresariais ou outros 
representantes de comuni-
dades podem encabeçar tal 
mudança.

Seja quem for o responsável 
pela criação do planejamento, 
essa pessoa deve agir rapida-
mente para reverter todo e 
qualquer declínio em termos 
de receita ou população. Mui-
tas cidades precisam começar 
a trabalhar imediatamente 
para identifi car de quem elas 
precisam para impulsionar a 
economia. 

Assim que tiverem identifi ca-
dos quem serão os habitantes 
no futuro, elas poderão dedi-
car-se à criação do ambiente 
adequado para atraí-los.

(*) - É sócio da KPMG no Brasil.

Charles Schramm (*)

Foco nas pessoas

Deputados do PSDB cri-
ticaram as desculpas dadas 
pelo PT para justifi car a forte 
derrota do partido de Lula e 
Dilma nas eleições municipais. 
Após reunião de sua Execu-
tiva, a legenda divulgou uma 
resolução a respeito do as-
sunto. Colocando em segundo 
plano seus próprios erros, o 
petistas atribuem a derroca-
da à mídia, à Operação Lava 
Jato e até mesmo ao ajuste 
fi scal do governo que sofreu 
impeachment. 

“Na verdade, o PT deveria 
fazer uma autocritica de seus 
problemas, da condução 
política que eles passaram a 
ter à frente do governo e o 
resultado dessa ação. O PT 
se perdeu quando passou a 
se lambuzar no poder ,co-
metendo atos equivocados”, 
afi rmou o deputado Betinho 
Gomes (PSDB-PE). Para 
ele, a postura dos petistas de 
negar os próprios erros acaba 
confi rmando que o partido não 

Deputado Betinho Gomes (PSDB-PE).

A Câmara analisa o projeto do 
deputado Pepe Vargas (PT-RS), 
que prevê uma série de direitos 
a pacientes em hospitais públi-
cos e privados que operem com 
planos de assistência à saúde. 
Pelo texto, o paciente terá o 
direito de indicar livremente 
um representante em qualquer 
momento de seus cuidados em 
saúde, por meio de registro em 
seu prontuário. Exceto quando 
o médico entender que a pre-
sença do acompanhante possa 
acarretar prejuízo à saúde ou à 
segurança do internado.

O projeto também assegura 
ao paciente o direito de ser 
informado sobre a procedência 
dos medicamentos que lhes são 
destinados e de verifi car, antes 
de recebê-los, informação sobre 
a dosagem prescrita. O autor 
explica que, embora haja leis 
estaduais e normas infralegais 
sobre os direitos dos usuários, 
não há nenhuma norma que 
atribua titularidade de direitos 
aos pacientes. 

Questões como o direito à 
recusa de tratamento em situa-

Deputado Pepe Vargas: os direitos dos pacientes carecem de 

regulação do Estado.

Faltam verbas 
para pesquisa 
aeroespacial

Prejudicada pela falta de 
investimentos públicos, a in-
dústria aeroespacial brasileira 
precisa de mais participação 
do setor privado em pesquisa 
e desenvolvimento, afi rmaram 
participantes de audiência pú-
blica da Comissão de Ciência 
e Tecnologia do Senado. O 
debate foi realizado no Parque 
Tecnológico de São José dos 
Campos.

O diretor científi co da Fa-
pesp, Carlos Henrique Cruz, 
afi rmou que o governo investe 
0,6% do PIB em ciência e tec-
nologia enquanto as empresas 
só investem 0,5% da riqueza 
que geram. Cruz sublinhou que, 
em países como Estados Uni-
dos e Canadá, o setor privado 
investe o dobro disso. Para o 
diretor da Fapesp, o desafi o do 
Brasil é aumentar o número de 
pesquisadores trabalhando nas 
empresas, competir no cenário 
mundial e elevar o número de 
patentes.

Porém, a fabricante de aviões 
Embraer pediu ajuda do gover-
no para o desenvolvimento de 
produtos mais competitivos. Os 
executivos da empresa afi rma-
ram que a Embraer já investe 
10% de seu faturamento em 
pesquisa, e suas concorrentes 
no mundo contam com incen-
tivos estatais. Representantes 
da FAB acrescentaram críticas 
à falta de verba e à carência de 
mão de obra para desenvolver 
a indústria espacial. Mas o 
pesquisador do Inpe, Leonel 
Perondi, declarou que o Brasil 
tem o sexto maior programa 
espacial do mundo e, com 
reforço nos investimentos, 
tem condições de buscar uma 
melhor posição.

No encontro com a comitiva 
de senadores, representantes 
do Inpe pediram dinheiro para 
a compra de um novo super-
computador, no valor de R$ 
100 milhões. O equipamento 
atualmente em uso é de 2010 
e já está obsoleto. Sem esse 
supercomputador — argu-
mentam os pesquisadores — o 
país pode fi car sem serviços 
essenciais do instituto, como 
a previsão do tempo.

O senador Lasier Martins 
(PDT-RS), se disse convicto de 
que os recursos para o super-
computador são mesmo neces-
sários e que tentará convencer 
os colegas a destinar emendas 
parlamentares para adquiri-lo 
(Ag.Senado).

A primeira pesquisa realizada após a di-
vulgação de um vídeo com frases sexistas 
do republicano Donald Trump mostra uma 
disparada da democrata Hillary Clinton nas 
intenções de voto dos norte-americanos para 
a presidência. Segundo a sondagem, realizada 
a pedido da NBC e do Wall Street Journal, a 
ex-secretária de Estado aparece com 46% 
da preferência do eleitorado, enquanto o 
magnata caiu para 35%. Já o libertário Gary 
Johnson tem 9%, e a candidata verde Jill 
Stein, 2%.

No levantamento anterior feito pela NBC, 
Hillary estava com os mesmos 46%, mas Trump 
tinha 41%. A pesquisa foi realizada entre os 
dias 8 e 9 de outubro, no calor da divulgação 
do vídeo do bilionário e possui margem de 
erro de 4,6 pontos percentuais para mais ou 
para menos.

Na gravação, Trump fala de maneira ofensiva 
sobre as mulheres, dizendo que é possível fazer 
o que quiser com elas “quando se é famoso”. 
“Elas deixam você fazer qualquer coisa. Pegá-
las da maneira como quiser. Basta pegá-las pela 

(.....)”, disse Trump na gravação, usando termo 
vulgar para se referir ao órgão sexual feminino. 
O vídeo é de 2005 e registra uma conversa com 
o apresentador Billy Bush.

Para se defender, o candidato declarou se 
tratar apenas de “papo de vestiário”, mas ainda 
assim vem perdendo apoio entre os republica-
nos. As frases sexistas serviram de combustível 
para um agressivo debate entre Trump e Hillary 
no último domingo (9), no qual o bilionário 
acusou o ex-presidente Bill Clinton de assédio 
sexual contra várias mulheres (ANSA).

A Câmara analisa a possibili-
dade de instituir a prestação de 
serviço comunitário como pena 
alternativa à multa de trânsito. 
A sugestão foi apresentada 
pelo deputado Carlos Bezerra 
(PMDB-MT). Atualmente, as 
punições previstas no código 
são advertência por escrito, 
multa, suspensão do direito de 
dirigir, apreensão do veículo, 
cassação da carteira de motoris-
ta, cassação da permissão para 
dirigir e participação obrigató-
ria em curso de reciclagem.

A prestação de serviço co-
munitário, prevista no projeto 
de Bezerra, seria realizada em 
entidade de atendimento a ví-
timas de acidentes de trânsito. 
Segundo o texto, nos casos 
em que for aplicada multa, o 
infrator poderá requerer a sua 
substituição pela prestação de 
serviço, de acordo com normas 
e critérios a serem defi nidos pelo 
Contran. Bezerra acredita que as 
multas vêm perdendo seu valor 
educativo para uma arrecadação 
crescente de valores pelos órgãos 
de trânsito. Nos últimos anos, 
afi rma, esses órgãos apertaram 
a fi scalização e implantaram mi-
lhares de aparelhos eletrônicos, 
que levaram ao crescimento 
signifi cativo da quantidade de 
multas aplicadas. 

Na contramão, os motoristas 
multados muitas vezes não 
conseguem pagar os valores 
devidos e, consequentemente, 
fi cam sem renovar o licencia-

Bezerra: medida aliviaria 

a situação fi nanceira do 

infrator.

É o que estabelece projeto 
que aguarda a apre-
sentação de emendas 

na Comissão de Educação. A 
proposta cria o Programa Passe 
Livre Estudantil, com o objetivo 
de estimular os municípios a ga-
rantirem o passe gratuito para 
estudantes. Apresentado pelo 
senador Roberto Rocha (PSB-
MA), atualmente licenciado, em  
parceria com a senadora Lídice 
da Mata (PSB-BA), o projeto 
benefi cia os alunos da rede 
pública e os bolsistas da rede 
privada de ensino fundamental 
e médio. 

Os benefícios também po-
derão ser estendidos aos estu-
dantes de cursos profi ssiona-
lizantes e técnicos, bem como 
aos matriculados em curso de 
qualifi cação profi ssional ofere-
cido pelo programa do seguro 
desemprego.

Para ter direito à gratuidade, 
o aluno deverá comprovar a 
condição de baixa renda e a 
frequência mínima requerida 

Estudantes em ponto de ônibus no Distrito Federal.
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Senado analisa criação do 
Programa Passe Livre Estudantil
Os estudantes de baixa renda poderão ter a garantia de transporte público gratuito da residência até a 
escola onde estão matriculados

tará as prefeituras na aplicação 
dos recursos. Após análise da 
Comissão de Educação, o pro-
jeto será votado na Comissão 
de Assuntos Econômicos em 
caráter terminativo. 

Na justifi cativa do projeto, ar-
gumenta-se que o Programa do 
Passe Livre Estudantil atende a 
uma demanda generalizada da 
população brasileira e poderá 
contribuir com a melhoria do 
ensino. Na visão dos autores, o 
projeto pode ajudar a aumentar 
a frequência dos alunos às aulas 
e também estimular os municí-
pios a oferecerem à população 
escolas mais próximas da resi-
dência dos estudantes.

Roberto Rocha ressalta ainda 
que a maioria da população 
brasileira habita os grandes 
centros urbanos, sendo que 
parcela muito expressiva dessa 
população reside nas periferias 
das cidades, onde em geral não 
há escolas públicas em número 
sufi ciente para a enorme de-
manda (Ag.Senado). 

pelo MEC. O município tam-
bém poderá estabelecer mais 
exigências para o ingresso do 
aluno no programa. Para seu 
custeio, o projeto prevê a cria-
ção do Fundo Nacional do Passe 
Livre Estudantil, de onde serão 
transferidos, mediante ressar-
cimento, os recursos para os 
municípios que implementarem 
o programa.

O município que reduzir o 
número de benefi ciários do 
programa terá direito a receber 
uma parcela extra, para investir 
em obras e serviços de mobili-
dade para pedestres e ciclistas 
no entorno das escolas públi-
cas. O projeto determina ainda 
que haverá um conselho gestor 
do programa e um comitê gestor 
do fundo nacional, que orien-

Desculpas do PT para justifi car 
derrota não têm fundamento

está nem um pouco interessado 
em fazer autocrítica. 

Na visão do deputado Miguel 
Haddad (PSDB-SP), as justi-
fi cativas dadas pelo PT para o 
fracasso nas urnas não encon-
tram nenhum refl exo com o que, 
de fato, acontece no país. Para 
ele, o PT é o único responsável 
pelo mau resultado de seus can-
didatos. “O único responsável 

por esse resultado e pelo des-
crédito hoje da política como 
um todo, pela grande maioria 
dos brasileiros, é o PT”, desta-
cou. Para Haddad, não existe 
nenhum sentido em culpar a 
Lava Jato ou a economia pelo 
fracasso petista, uma vez que 
o PT foi o maior responsável 
por ambas as situações (ps-
dbnacamara). 

Direitos a pacientes em 
hospitais públicos e privados

ções de risco de vida; o direito 
à medicação analgésica nos 
cuidados paliativos; o direito 
ao consentimento informado e 
o direito a cuidados em saúde 
não se encontram previstos 
em lei nacional, e são insu-
ficientemente disciplinados 
em instrumentos normativos 
vigentes.

O projeto também trata dos 
direitos de ser examinado em 

lugar privado, de buscar segun-
da opinião, de ter acesso ao seu 
prontuário, além de garantir ao 
paciente a decisão fi nal sobre 
seu tratamento, salvo em si-
tuações de risco de morte em 
que esteja inconsciente. A pro-
posta será analisada de forma 
conclusiva pelas comissões de 
Direitos Humanos; de Seguri-
dade Social; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Multa de trânsito poderá 
ser substituída por 
serviço comunitário

mento do veículo. A substi-
tuição de multas por serviço 
comunitário, na opinião do 
deputado, aliviaria a situação 
fi nanceira do infrator e pos-
sibilitaria a regularização da 
documentação do veículo. 

“Também contribuiria efeti-
vamente para a conscientização 
desses cidadãos quanto aos 
riscos da condução de veículos 
em desacordo com as normas 
de trânsito”, afi rma Bezerra. 
O projeto tramita em caráter 
conclusivo e será analisado 
pelas comissões de Viação e 
Transportes; e de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

Hillary abre 11 pontos sobre Trump após frases sexistas



Há estudos e mais estudos 

sobre a inibição, fantas-

ma que apavora muita 

“gente boa” por esse mun-

do afora, gelando-lhe a 

voz na garganta. Como 

surge e por que surge a 

inibição?

A seguir, reproduzo algo 
que escrevi no livro “Fa-

lar bem é bem fácil”.
“O problema que afl ige a 

imensa maioria das pesso-

as é a inibição, o medo de 

falar em público. Por que o 

temos? Há quem pense que 

isso ocorre somente aqui, 

com os brasileiros, porque 

achamos que não temos 

formação escolar sólida, 

nem tradição cultural, nem 

caldo de cultura ou coisa 

que o valha.

Entretanto, uma pesquisa 

levada a efeito nos Estados 

Unidos há alguns anos pela 

Business Week, constatou 

que um dos maiores me-

dos dos americanos é falar 

em público! Estudos mais 

recentes desenvolvidos, en-

tre outros, pelos psicólogos 

Philip Zimbardo, da Uni-

versidade de Stanford, na 

Califórnia, e Bernardo Car-

ducci, mostram que o pro-

blema continua – e maior 

que antes! 

Esses estudos indicam que 

a porcentagem de adultos 

tímidos passou de 40% nos 

anos 70, para 50% na atua-

lidade. Nada menos que 58% 

dos americanos acham falar 

em público um verdadeiro 

terror, enquanto apenas 

10% da população declara 

nunca ter sentido ansiedade 

social em situações como 

falar em público, passar por 

uma entrevista ou ser obser-

vado por grande número de 

pessoas.

Você já parou para anali-

sar por que sentimos medo 

de falar em público? Isso não 

deveria ocorrer, pois come-

çamos a falar por volta do 

primeiro ano de existência, 

e falamos a vida inteira, 

todos os dias (alguns exage-

ram e falam até dormindo!). 

Mais ou menos na mesma 

época em que começamos a 

falar, aprendemos também 

a andar, não é? E alguém 

é “inibido para andar”? Só 

anda com duas ou três pes-

soas porque tem “medo de 

andar em público”?

Em treinamento, eu peço 

aos alunos que me expli-

quem o porquê da inibição. 

As respostas são fantásticas! 

Mas o que de fato ocorre? 

Simples: o dom da fala, essa 

capacidade maravilhosa 

que temos, veio-nos como 

um presente de Deus. Mas 

veio sem o manual de ins-

truções! ”

Até aqui, transcrevi parte 
do capítulo “Enfrentando os 
obstáculos um a um”, da pá-
gina 65 da terceira edição do 
referido livro, publicado pela 
Madras Business. Mas, afi nal, 
onde está a raiz do problema? 
O que normalmente acontece 
é que em vez de ensinar, nós 
“desensinamos” nossos fi lhos a 
falar. Essa história de se dizer 
“nenê qué pepeta”; “nenê qué 
naná”, ou “papá” ou “nenê qué 
imbola”... ou o que quer que 
seja nesse estilo é um absurdo! 
Em lugar de os pais sinaliza-
rem para os fi lhos como estes 
devem falar, eles buscam imi-
tar as expressões rudimenta-
res naturais das crianças!  Para 

início de conversa, a criança é 
uma pessoa, um indivíduo, e 
tem um nome, pelo qual deve 
ser tratada! Em segundo lugar, 
seu cérebro começou a ser 
formado a partir dos dezoito 

dias da gestação, e lhe confere 
inteligência, à medida que os 
neurônios se desenvolvem! 
Então, ao invés de imitar a lin-
guagem tatibitate da criança, 
os pais devem falar da forma 
correta: “você quer a chupeta? 
”; “o Henrique quer dormir”, 
ou “comer”, ou “você quer ir 
embora”? Ao aprender a falar 
corretamente desde cedo, a 
“pessoinha” não será corrigi-
da ou ridicularizada fora do 
ambiente familiar, não sofrerá 
vexames ou bullying, fatores 
que inexoravelmente geram 
a inibição, a insegurança, 
levando o indivíduo, quando 
adolescente ou adulto, a ter 
medo pânico de falar em pú-
blico...

Se, como dizia Dadá Mara-
vilha “Toda problemática tem 
que ter uma solucionática”, 
qual será a aplicável à ini-
bição? De início, recorro ao 
que escreveu o Apóstolo São 
Paulo, em sua Primeira Carta 
aos Coríntios, no capítulo 13, 
versículo 11: “Quando eu 

era menino, falava como 

menino, sentia como meni-

no, discorria como menino, 

mas logo que cheguei a ser 

adulto, acabei com as coisas 

de menino.” A primeira pro-
vidência é conscientizar-se de 
que o medo pânico de falar em 
público é “coisa de menino”! 
Não se aplica a uma pessoa 
adulta, que deixou “as coisas 

de menino”! Lá atrás, esse 
sentimento até se justifi cava, 
pois uma criança não conhece 
o signifi cado, a extensão e o 
conteúdo das palavras, e tende 
a atrapalhar-se com elas. Um 
adulto, porém, já domina es-
ses aspectos da comunicação 
e não tem porque deixar-se 
dominar pelo pânico...

A segunda medida é recor-
rer a um dos muitos – e bons 
– Cursos de Oratória, que, 
com métodos racionais e es-
pecífi cos, ensinam a eliminar 
os entraves e as barreiras da 
comunicação oral, levando à 
superação de bloqueios psi-
coemocionais.

Em última análise, tais cur-
sos oferecem o que estava 
faltando para tornar comple-
ta a extraordinária bênção 
dada pelo Grande Arquiteto 
do Universo: “O Manual de 

Instruções da Fala! ”

J. B. Oliveira é Consultor de 
Empresas, Professor Universitário, 

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 
Letras. - www.jboliveira.com.br – 

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo 
site www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Inibição! 
Como e 

porque surge!
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     Controladora    Consolidado

Ativo  2015 2014 2015 2014

Ativo circulante

Disponibilidades  2.433 4.055 3.028 5.453

Estoques  22.151 32.971 42.092 54.166

Clientes  11.313 18.059 18.480 29.392

Outros valores  465 260 786 1.758

  36.362 55.345 64.386 90.769

Ativo não circulante

Clientes  15.850 10.816 20.250 13.850

Outros valores  - - 51 58

  15.850 10.816 20.301 13.908

Permanente

Investimentos  30.191 35.351 - -

  30.191 35.351 - -

Total do Ativo  82.403 101.512 84.687 104.677
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

    Reserva  Total Adiantamento para
  Capital Reserva de Lucros Lucros Patrimônio Futuro Aumento Total Patrimônio
  Social Legal a Realizar Acumulados Líquido de Capital - AFAC Líquido e AFAC
Saldos em 31 de dezembro de 2013  500 100 43.834 - 44.434 29.215 73.649
Adiantamento para Fututo Aumento de Capital      - 17.557 17.557
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 12/03/2014)    (5.400)  (5.400)  (5.400)
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 16/09/2014)    (4.200)  (4.200)  (4.200)
Lucro Líquido do Exercício     14.497 14.497  14.497
Destinação do Lucro do Exercício:
Reserva de Lucros a Realizar    10.872 (10.872) -  -
Dividendos Propostos     (3.625) (3.625)  (3.625)
Saldos em 31 de dezembro de 2014  500 100 45.106 - 45.706 46.772 92.478
Integralização de Capital  46.772    46.772 (46.772) -
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 31/03/2015)    (4.200)  (4.200)  (4.200)
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 01/09/2015)    (10.872)  (10.872)  (10.872)
Dividendos distribuidos (A.G.E. de 30/09/2015)    (2.500)  (2.500)  (2.500)
Lucro Líquido do Exercício     8.704 8.704  8.704
Destinação do Lucro do Exercício:
Reservas de Lucro   435 3.401 (3.836) -  -
Dividendos Propostos     (4.868) (4.868)  (4.868)
Saldos em 31 de dezembro de 2015  47.272 535 30.935 - 78.742 - 78.742

Demonstração do Fluxo de Caixa para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

    Controladora   Consolidado
  2015 2014 2015 2014
Atividades Operacionais
Lucro antes do IR e CS  9.735 15.365 9.811 15.535
Despesas (receitas) que não afetam 
 as disponibilidades:
Equivalência patrimonial  1.263 (5.150) - -
Provisão para garantia  227 201 154 306
Decréscimo/ (Acréscimo) em 
 ativos operacionais
(Acréscimo) decréscimo nos estoques  10.820 3.634 12.074 (21)
(Acréscimo) decréscimo em clientes  1.712 4.160 4.512 8.858
(Acréscimo) decréscimo em outros 
 valores a receber  (205) 707 979 (13)
Acréscimo/ (Decréscimo) em 
 passivos operacionais
Acréscimo (decréscimo) em fornecedores  38 (3.335) (51) (4.164)
Acréscimo (decréscimo) em obrigações 
 trabalhistas e tributárias  (235) (458) (579) (847)
Acréscimo (decréscimo) em 
 sócios incorporadores  - (171) (108) (151)
Acréscimo (decréscimo) em 
 partes relacionadas  (1.245) 1.251 (1.296) (18.605)
Acréscimo (decréscimo) 
 outros valores a pagar  - (2.219) (216) (7.262)
Caixa gerado nas atividades 
 operacionais  22.110 13.985 25.280 (6.364)
Atividades de investimentos
Acréscimo (decréscimo) 
 nos investimentos  3.897 (19.933) - -
Caixa gerado das (aplicado) 
 nas atividades de investimentos  3.897 (19.933) - -
Atividades de financiamentos
Adiantamento para Futuro 
 aumento de Capital  - 17.557  17.557
Dividendos pagos  (26.598) (9.600) (26.598) (9.600)
Impostos Pagos  (1.031) (868) (1.107) (1.038)
Caixa gerado (aplicado) nas 
 atividades de financiamentos  (27.629) 7.089 (27.705) 6.919
Aumento (redução) líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa  (1.622) 1.141 (2.425) 555
Caixa e equivalentes de caixa
No início do período  4.055 2.914 5.453 4.898
No fim do período  2.433 4.055 3.028 5.453
Aumento (redução) líquido em caixa 
 e equivalentes de caixa  (1.622) 1.141 (2.425) 555

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014
(Em milhares de reais)

01. Contexto Operacional: A Alphaville Ribeirão Preto Empreendimentos 
Imobiliários S.A. é uma companhia de propósito específico e tem como 
objeto social realizar implantação de empreendimento do tipo loteamento 
urbano na cidade de Ribeirão Preto - SP e Porto Alegre - RS, sem a pres-
tação de serviços, com elaboração de projetos, contratação de construção 
de benfeitorias e acessos aos referidos lotes, bem como a participação em 
outras sociedades. 02. Principais Práticas Contábeis: As demonstrações 
financeiras, em 31/12/2015, estão sendo apresentadas de forma comparativa 
com as do exercício findo em 31/12/2014, e foram elaboradas de acordo 
com as praticas contábeis adotadas no Brasil, emanadas da lei Nº6.404/76 
e demais disposições normativas e regulamentadoras, principalmente, as 
adequações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações 
financeiras consolidadas da Companhia incluem as demonstrações finan-
ceiras da controladora e de sua controlada direta a Alphaville Porto Alegre 
Empreendimentos Imobiliários Ltda.. As práticas contábeis foram aplicadas de 
maneira uniforme na controlada e o exercício social dessa empresa coincide 
com o da Companhia. Na elaboração das demonstrações financeiras, da 
controladora e consolidada, é necessário utilizar estimativas para contabi-
lizar certos ativos, passivos e outras transações. Tais princípios podem ser 
assim sumariados: a) Ativo circulante e não circulante: As contas do ativo, 
incluindo estoques, estão apresentadas ao valor de realização ou de custo, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias aufe-
ridas e ajuste a valor presente. b) Passivo Circulante: O passivo circulante 
é demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. 
c) Apuração do resultado: As receitas e despesas são apuradas pelo 
regime de competência. d) Imposto de renda e contribuições: Conforme 
permitido pela legislação fiscal as receitas relacionadas às vendas de lotes 
urbanos são tributadas com base no regime de caixa e não com base no 
critério descrito anteriormente para reconhecimento destas receitas. Como 

a prática contábil difere da prática fiscal, é calculado um passivo ou ativo de 
imposto de renda e contribuições diferidos, para refletir quaisquer diferenças 
temporárias. 03. Disponível: O saldo refere-se a aplicações financeiras em 
Certificados de Depósitos Bancários e são remuneradas em torno de 100% 
do Certificado de Depósito Interbancário (CDI). Estas aplicações possuem 
liquidez imediata sem riscos aos envolvidos. 04. Contas a Receber: As 
contas a receber decorrentes da venda de lotes são apresentadas a valores 
presentes de realização e reconhecidas de acordo com os critérios e práticas 
contábeis adotadas no Brasil, segregados, quando necessário, no curto e 
longo prazos (recebimentos acima de 365 dias).
05. Estoques     Controladora    Consolidado
  2015 2014 2015 2014
Lotes em Desenvolvimento  - - 38 43
Lotes concluídos  22.151 32.971 42.092 54.166
  22.151 32.971 42.130 54.209
Circulante  22.151 32.971 42.092 54.166
Não Circulante  - - 38 43
06. Investimento: Os principais dados da investida são:
  Patrimônio   Equivalência
Exercício  Líquido Participação Investimento Patrimonial
2015  30.191 100,00% 30.191 (1.263)
2014  35.351 100,00% 35.351 5.150
A companhia não realiza operações ou transações comerciais / financeiras 
com a empresa investida. 07. Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital (AFAC): referem-se substancialmente a aportes financeiros para o 
desenvolvimento dos empreendimentos imobiliários. 08. Patrimônio Líquido: 
O capital social é de R$ 47.272 em 31/12/2015 (R$ 500 em 31/12/2014) 
representado por 47.272.178 ações, sendo 47.022.178 ações ordinárias e 
250.000 ações preferenciais, divididas em 62.500 ações preferenciais da 
classe 1, 62.500 ações preferenciais da classe 2, 62.500 ações preferenciais 

     Controladora    Consolidado
Passivo  2015 2014 2015 2014
Passivo circulante
Fornecedores  107 35 165 164
Obrigações trabalhistas e tributárias  2.118 2.353 2.949 3.528
Dividendos propostos  - 4.158 - 4.158
Sócios Incorporadores  - - - 108
Partes Relacionadas  6 1.251 33 1.329
Outras contas a pagar  - - - 216
  2.231 7.797 3.147 9.503
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Fornecedores  25 59 123 175
Provisão para garantia  1.405 1.178 2.675 2.521
  1.430 1.237 2.798 2.696
Patrimônio líquido
Capital social  47.272 500 47.272 500
Reserva legal  535 100 535 100
Reserva de Retenção de Lucros  30.935 45.106 30.935 45.106
  78.742 45.706 78.742 45.706
Adiantamento para futuro 
 aumento de capital  - 46.772 - 46.772
Total do Patrimônio líquido  78.742 92.478 78.742 92.478
Total do Passivo  82.403 101.512 84.687 104.677

Balanços Patrimoniais para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)

ALPHAVILLE RIBEIRÃO PRETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ.: 07.862.801/0001-05

Relatório da Diretoria
Demonstração do Resultado para os Exercícios

findos em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 (Em milhares de reais)
    Controladora   Consolidado
  2015 2014 2015 2014
Receita Operacional
Receita de venda de lotes  29.241 24.957 31.814 30.027
Deduções da receita bruta  (1.211) (723) (1.358) (1.087)
Receita Operacional Líquida  28.030 24.234 30.456 28.940
Custos dos imóveis vendidos  (15.164) (12.086) (18.572) (11.047)
Lucro Bruto  12.866 12.148 11.884 17.893
(Despesas) Receitas Operacionais
Despesas comerciais  (2.047) (1.901) (2.267) (2.184)
Despesas gerais e administrativas  - (19) - (24)
Resultado da equivalência patrimonial  (1.263) 5.150 - -
Despesas financeiras  (330) (354) (390) (607)
Receitas financeiras  509 341 584 457
  (3.131) 3.217 (2.073) (2.358)
Resultado antes do IR e da CS  9.735 15.365 9.811 15.535
Imposto de renda e contribuição social  (1.031) (868) (1.107) (1.038)
Lucro do Exercício  8.704 14.497 8.704 14.497

da classe 3, 62.500 ações preferenciais da classe 4, (conjuntamente “Ações 
Preferenciais”), todas nominativas e sem valor nominal. Cada ação ordinária 
dá direito a um voto nas Assembleias Gerais e às ações preferenciais é 
garantido o recebimento prioritário dos dividendos fixos cumulativos deter-
minados no capitulo II, seção II, do Estatuto, obedecidas as determinações 
do artigo 202 da lei 6.404/76, além de prioridade de reembolso, pelo valor 
patrimonial, no caso de liquidação da sociedade. Será realizada Assembleia 
Geral para a destinação do Lucro Líquido da Companhia para o atendimento 
ao Estatuto Social da Companhia, destinando 5% do lucro líquido do exer-
cício para Reserva Legal, os dividendos propostos de R$ 4.868 e o saldo 
remanescente do lucro à conta de Reserva de Lucros a Realizar conforme 
o estatuto. Marcelo Renaux Willer - Diretor; Claudemir José Corvalan - 
Contador - CT-CRC 1SP116707/O-7.

Senhores Acionistas: De acordo com as disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras da Alphaville Ribeirão Preto 
Empreendimentos Imobiliários S/A, controladora e consolidada, relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014. A Diretoria

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 21/10/2016 às 16h00/2º Público Leilão: 04/11/2016 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 VITACON 26
DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA., inscrito no CNPJ sob n° 14.618.293/0001-80, 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: APARTAMENTO TIPO 1 ou STUDIO 1
nº 96, localizado no 7º pavimento ou 9º andar do CONDOMÍNIO V_XCHANGE JARDINS, situado na
Rua Batataes nº 76, no 28º Subdistrito - Jardim Paulista, possui a área privativa total de 33,380m²,
nela incluido o armário nº 05, localizado no 2º subsolo, a área comum total de 39,877m², perfazendo a
área total da unidade de 73,257m², correspondendo-lhe uma fração ideal no terreno de 0,010291. O
terreno onde se assenta o referido condomínio encerra a área de 1.026,16 m². Imóvel cadastrado na
Prefeitura de São Paulo sob o nº 014.088.0508-1 - Matrícula nº 189.473 no 4º CRI de São Paulo/SP.
Conforme disposto em convenção condominial, o proprietário terá direito a uso de 1 vaga em área
comum do condomínio com capacidade para até 79 veículos, mediante disponibilidade, através de
sistema rotativo, por ordem de chegada com a utilização de manobristas.1º PÚBLICO LEILÃO em
21/10/2016 às 16h00. VALOR: R$ 776.771,67. 2º PÚBLICO LEILÃO em 04/11/2016 às 14h30.
VALOR: R$ 503.300,69. 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. O imóvel será vendido no estado em que se
encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado
de conservação. O imóvel encontra-se ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97. Leilão online e maiores informações 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.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PAGAMENTO DE HORAS DE SOBREAVISO
Empresa possui motoristas que ficam em casa aguardando chamados 
para o atendimento. Como devemos pagar as horas de sobreaviso? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA FOI CONTRATADA, PORÉM A MESMA ENCONTRA-SE 
GRÁVIDA. É O PRIMEIRO EMPREGO, NÃO TENDO FILIAÇÃO AO INSS, 
TERÁ DIREITO AO SALÁRIO MATERNIDADE?

Trabalhadora admitida em seu primeiro emprego, vamos admitir assim, 
não precisa cumprir nenhuma carência para ter acesso ao benefício 
“salário-maternidade”, ainda que tenha sido contratada grávida, por-
tanto, na época em que for concedido o benefício este lhe será pago 
pela empresa e o valor será compensada em GFIP durante os 120 
dias de licença maternidade. (art. 30, II do RPS, Decreto 3.048/1999).

FALECIMENTO DE ASCENDENTES
Ocorrendo o falecimento do pai do funcionário, quantos dias poderá fal-
tar sem desconto no salário? Sendo o falecimento à noite, esse dia conta 
como afastamento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECEBER O SALDO DO SEGURO-DESEMPREGO
Funcionário foi demitido e começou a receber o seguro-desemprego no total 
de três parcelas. Foi admitido em nova empresa e no final da experiência 
foi demitido novamente. Terá direito de receber as 2 parcelas faltantes do 
seguro-desemprego? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

NO CASO DE FALECIMENTO DE EMPREGADA DOMÉSTICA, A FILHA 
PODE RECEBER AS VERBAS RESCISÓRIAS E OS VALORES REFERENTES 
AO FGTS, A FILHA É A ÚNICA HERDEIRA?

Informamos que mesmo em relação ao empregado doméstico, 
devemos efetuar o pagamento das verbas rescisórias quando houve 
o falecimento destes e qualquer outro empregado, somente quando 
portamos a declaração de dependentes expedida pela própria previ-
dência, constando a pessoa pelo qual a previdência social entende 
como dependente. Base legal: Art. 1º da Lei nº 6.858/1980.

• • •
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Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e

Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - Sammedi, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob n.º
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob n.º 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 18 de outubro de 2016, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 3 e 4, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e trinta
minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos), para
deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia:
1 - Primeira pauta: deliberar sobre apresentação do relatório da auditoria realizada na
Sammedi e deliberações pertinentes. 2 - Segunda pauta: Deliberar sobre as questões
relacionadas ao afastamento do sócio Dr. Waldemar Gregory. 3 - Terceira pauta:
Assuntos gerais. Na data desta convocação a Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e
sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 05 de outubro de 2016. Dr. José Maria Correa da
Silva - Diretor Presidente.                                                                     (07, 08 e 11)

PLASTICOMP IND. E COM. DE COMP. PLÁSTICOS LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 32008500, válida até 07/10/2.020, p/
Fabr. de Peças e Acessórios de Mat. Plástico p/ Ind. de Transporte, sito à Av. Lourenço
Belloli, nº 1.280. Lote 43. Pq. Indl. Mazzei. Osasco/SP.
EAW INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP. torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia, de Instalação nº 33000896 e requereu a Licença de Operação, para
Fabricação de Parafusos Metálicos, sito à Rua Aristeu Dias Leme, nº 107. Vila Gea. São
Paulo/SP.

1ª VC- Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1002298-27.2014.8.26.0011/01. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - 
Pinheiros, do Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a Bruno Correia Aguiar da Silva, CPF. 352.307.698-66, que nos autos da ação 
Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, requerida por FIEO Fundação Instituto de 
Ensino para Osasco - UNIFEO, procedeu-se a penhora do valor de R$ 237,28 (fls. 10 - 
24/05/16) através do sistema BACENJUD, para pagamento do débito de R$8.090,41 (atualizado 
até Abril/16). Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fique 
intimado da penhora e, para que em 15 dias, a fluir após os 20 supra, apresente impugnação 
(Art.525 do CPC/2015). Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0041666-
27.2013.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
Cicero Jose dos Santos, RG 02.058.671, nascido em 16/08/1983, solteiro, brasileiro, natural de 
Limoeiro de Anadia-AL, ajudante geral, mãe Francisca Inácia da Conceição, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de VSTP Educação Ltda., alegando em síntese: Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais celebrado entre as partes, onde o réu solicitou o cancelamento de sua matrícula, 
em razão do trancamento do curso, ocorreu o vencimento antecipado das parcelas postergadas para o 
final do curso de modo proporcional ao período cursado, no valor total nominal de R$ 1.710,00, sendo que 
tal valor não foi pago após a concretização do cancelamento solicitado pelo aluno. 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague dívida ou ofereça embargos. 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 11 de maio de 2016. 

2ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002672-
92.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Antonio Santi Ziviani, Av. Alcantara Machado, 779, apto. 43, brás, São Paulo-SP, CPF 
761.543.198-00, RG 80.221.141, Casado, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento 
de Sentença por parte de ABETEC - Associação Brasileira de Educação e Tecnologia. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, 
para no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 20 dias contados da 
primeira publicação, efetue o pagamento do valor apontado, (R$ 22.205,63), sob pena de multa de 
dez por cento, bem como de honorários advocatícios de dez por cento (art. 523 § 1º do NCPC). Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 22 de julho de 2016. 

2ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0037489-
02.2013.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, do Estado 
de São Paulo, Dr. Antonio Marcelo Cunzolo Rimola, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Priscila 
Vanessa Pereira, CPF 350.911.388-89, que nos autos da ação Monitória em fase de Cumprimento 
de Sentença, requerida por VSTP Educação LTDA, procedeu-se a penhora on-line do valor de R$ 
479,79 (fls. 167) através do sistema BACENJUD, para pagamento do débito de R$8.000,96 (atualizado 
até 12/05/2016). Estando a executada em lugar ignorado, expede-se o presente edital para que fique 
intimada da penhora e, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação 
(Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais, prosseguirá o feito em seus ulteriores termos, 
independente de nova intimação, Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de setembro de 2016. 

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0210782-58.2009.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a José da Cruz, CPF 148.173.488-10, RG 29629751-3, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum - rescisão contratual com reintegração de posse. por parte de 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo- CDHU, 
alegando em síntese: que firmou contrato com o réu referente ao imóvel situado à Rua Estudantes da 
China, s/n, B: 25, AP 21B, Itaim Paulista, São Paulo, tendo ocorrido a inadimplência quanto ao 
pagamento das prestações pactuadas, bem como a transferência irregular do imóvel a terceiros. 
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, 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. 

28ª VC da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0101463-
98.2008.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANTÃO BARBOSA 
DA SILVA, CPF 042.335.328-40 que, CENTRAL ATIVO FOMENTO COMERCIAL LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória, ora em fase de Execução de Sentença, objetivando a cobrança da quantia de 
R$ 14.303,82 (atualizado até Agosto/2014). Estando o executado em lugar ignorado, foi deferida a 
sua INTIMAÇÃO por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
devidamente atualizado, sob pena de multa de 10% mais honorários também de 10% sobre o valor 
atualizado da condenação e expedição de mandado de penhora e avaliação. Será o edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 18 de agosto de 2016. 

3ª VC – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1014410-46.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - 
São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RETTER ALEKSANDER PERACHINI GIOVANNETTI, CPF 279.453.338-
00, RG 26549799, Solteiro, Brasileiro, Comerciante, que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de Rafaela Passarella Bortoletto, para cobrança de R$ 154.729,26 (Ago/2014) referente ao 
cheque emitido pelo requerido (inadimplente) de nº 000110-4 do Banco Bradesco S/A, Ag. 1998-4 
C/C: 052141-8, conforme narrado na inicial. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação 
por edital, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento da quantia especificada na inicial devidamente atualizada e efetue o pagamento de 
honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente embargos ao 
mandado monitório, nos termos do artigo 701 do C.P.C.. ADVERTÊNCIAS: 1 - O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso não cumpra o mandado 
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, publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de junho de 2016. 

41ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0169082-
06.2012.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de 
São Paulo, Dr. Marcelo Augusto Oliveira, na forma da Lei etc., FAZ SABER a RTN Comércio de Auto 
Peças LTDA, CNPJ 00.022.614/0001-74, na pessoa de seus sócios Roberto Teixeira de Almeida, 
CPF 894.646.218-34 e Neuza Maria Barros de Almeida, CPF. 765.779.028-87, que lhe foi proposta 
uma ação de Consignação em Pagamento por parte de Confederação Nacional dos Metalúrgicos 
da Central Única dos Trabalhadores CNM/CUT , figurando como co-requeridos Empório Brigadeiro 
Comércio Ltda, Fidalgo Gouveia e Cia Ltda, e Solazer Com. Prod. Esp. Ltda EPP, para depósito em 
Juízo da quantia de R$ 6.174,24 (atualizada até 03/08/2012), referente aos cheques nºs. 001265, 
001266, 001267, 001268, 001269, 001270, 001271, 001272, 001273, 001274, 001275, 001276, 
001277, 001278, 001279 e 001280 do Banco do Brasil S/A Agência 0030-2, C/C nº 5463-1, devolvidos 
sem fundos por encerramento de conta. Estando a corré em lugar ignorado foi deferida a CITAÇÃO 
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir 
após os 20 dias supra, conteste a ação ou levante a quantia depositada. Não sendo contestada a 
ação, a corré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 17/08/2016. 
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Especial

Peter Moon/Agência FAPESP

A pesquisa foi realizada por André Luiz Custodio Fran-
co, durante o seu doutorado e estágio de pesquisa 
no exterior realizados com bolsas da FAPESP, com 

orientação do professor Carlos Clemente Cerri. Os resulta-
dos do trabalho foram publicados no periódico Science of 
the Total Environment. “Nossa intenção foi verifi car como 
a mudança no uso da terra interfere na emissão de gases e 
no armazenamento de carbono no solo e, em consequência, 
na composição da matéria orgânica, ” diz Franco.

Invertebrados, microrganismos e fungos desenvolvem 
um grande papel na reciclagem do solo, graças à sua ação 
na decomposição da matéria orgânica. Eles compõem a 

Cerca de 90% da macrofauna do solo desapareceu na transformação
de fl oresta em pastagens e depois em canaviais.

Mudanças no uso 
da terra afetam a 
biodiversidade e o 
solo, afi rma estudo
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Pesquisa realizada no Centro de Energia Nuclear na 
Agricultura (Cena) da USP, em Piracicaba, acaba de 
mensurar o impacto da transformação de áreas de 
fl oresta em pastagens e de pastagens em canaviais 
sobre a biodiversidade do solo. A conclusão é que 
esse impacto é devastador sobre a macrofauna 
original do solo: 90% dela – formada por cupins, 
formigas, minhocas, besouros, aranhas e escorpiões – 
desapareceu por completo

microfauna do solo. Formigas e cupins – que integram a ma-
crofauna do solo – são os principais agentes estabilizadores, 
evitando a erosão graças à construção de seus ninhos.

Para verifi car o que acontece com a biodiversidade com 
a mudança no uso da terra, os pesquisadores retiraram 
blocos de solo na forma de cubos com 30 centímetros de 
profundidade. Essas amostras foram coletadas em três 
canaviais localizados em Jataí, Goiás, Ipaussu e Valparaíso. 
Nessas áreas uma parte do pasto foi convertida em cana. 
A equipe também coletou blocos de áreas nativa, de mata, 
para demonstrar a biodiversidade do solo em um sistema 
estável, antes do desmatamento para pastagem.

“Quando a mata nativa é convertida em pasto, todos 
os predadores de topo do 
solo, como as aranhas e os 
escorpiões, desaparecem”, 
diz Franco. “Na ausência de 
predadores, as populações 
de cupins e minhocas explo-
dem. A quantidade de cupins 
no solo aumenta nove vezes. 
Já a de minhocas cresce 14 
vezes”. Por outro lado, quan-
do o pasto é convertido em 
canavial, as populações de 
cupim e minhocas também 
são eliminadasa, em decor-
rência da correção química 
do solo. 

O solo nativo é ligeira-
mente ácido e os inverte-
brados e microrganismos 

estão adaptados para viver num ambiente de leve aci-
dez. Como a cana precisa de um solo mais alcalino, a 
agroindústria introduz quantidades maciças de calcário 
– além de fertilizantes, herbicidas e pesticidas. “Isto 
torna o solo tóxico, especialmente para as minhocas”, 
diz Franco.

O resultado da correção química do solo e, posteriormen-
te, da adubação química é a eliminação quase completa 
de toda a sua biodiversidade. Os poucos animais e micror-
ganismos que poderiam se adaptar a um solo levemente 
alcalino são eliminados pelos agrotóxicos. “Cerca de 90% 
da macrofauna do solo desapareceu. Em termos de grupos 
animais, perdeu-se 40%”, diz Franco. Ou seja, o solo dos 
canaviais é um solo extirpado de biodiversidade – e, em 
consequência, instável.

Cupins e formigas são os “engenheiros do solo”, observa 
Franco. Eles são importantes para manter sua estabilidade. 
Onde há mais animais a estabilidade do solo é maior. De-
corre daí que menos animais signifi ca menor estabilidade 
e, por conseguinte, maior risco de erosão.

Outra questão a ser contabilizada é a perda de carbono 
do solo. A ação de cupins e formigas faz com que partículas 
de carbono sejam encapsuladas em microagregados de 
argila ou areia e permaneçam protegidas da decomposi-
ção por microrganismos. Já as minhocas estabilizam as 
partículas de carbono que passam pelo seu trato digestivo 
e que fi cam igualmente encapsuladas, fora do alcance dos 
microrganismos.

A perda da macrofauna coloca em risco a estabilidade 
do solo e a sua capacidade de armazenar carbono, além de 
contribuir para a liberação de carbono na atmosfera.

O aquecimento global e 
as consequentes mudanças 
climáticas são um risco muito 
grande para o homem. No 
entanto, as pessoas parecem 
não se dar conta disso. O Pro-
tocolo de Kyoto foi ignorado 
por muitos países, e o Acordo 
de Paris, mais recente, é con-
siderado positivo, um passo 
importante para o planeta. No 
entanto, importantes cientis-
tas elaboraram e acabaram 
de divulgar um relatório que 
alerta: ainda é pouco, é pre-
ciso fazer mais.

A repórter Silvana Pires 
ouviu um dos cientistas 
envolvidos nessa análise, o 
professor José Goldemberg, ex-reitor da USP e atual pre-
sidente da Fapesp. Ele alerta para fato de que as pessoas 
não atentam para a gravidade do problema, uma vez que 
as mudanças climáticas são lentas, embora irreversíveis. 
Daí a relevância de que cientistas e especialistas chamem a 
atenção da população e dos governos sobre a importância 
do problema, os quais têm se mostrado sensibilizados em 
relação a isso.

A China, por exemplo, depois de muita resistência inicial, 
passou a adotar uma outra postura a partir do momento em 
que o desenvolvimento do país levou a um uso crescente de 
carvão e de petróleo, o que acabou agravando a poluição local. 
Diante dessa nova realidade, o governo chinês decidiu colocar 
um freio no uso do carvão. O Brasil também se mostra suscetível 
ao perigo representado pelas mudanças climáticas, e passou a 

Alerta para perigo de 
savanização da Amazônia
Acordo de Paris ainda é pouco para combater o aquecimento global, que pode 
trazer como pior cenário para o País a modifi cação do ecossistema amazônico

revelar preocupação com o desmatamento da Amazônia.

Segundo Goldemberg, o pior cenário que o aquecimento 
global pode trazer ao Brasil é a savanização da Amazônia.  
É que, quando se começa a desmatar em larga escala, a 
fl oresta não consegue mais se recuperar. Há um risco, por-
tanto, de a Amazônia tornar-se um grande cerrado, o que 
mudaria completamente o regime de chuvas no Sul do País, 
afetando imediatamente a produção de energia hidrelétrica. 
Um outro risco seria a elevação do nível do mar.

Em nível mundial, as mudanças climáticas se fazem sentir 
na redução da camada de gelo na calota polar do Ártico e 
também no recuo da área coberta por gelo em montanhas 
da Europa e também da Ásia, fenômenos devidamente do-
cumentados pelos cientistas (Jornal da USP).

Projeção do aquecimento global até meados do século XXI.
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Cresce o uso de Internet 
pelo celular entre 

professores de escolas 
públicas e particulares

6ª edição da pesquisa 

TIC Educação, do Cetic.

br, passa a investigar 

também o uso de 

Internet no telefone 

celular em atividades 

com os alunos

No Brasil, os professores 
começam a incorporar 
as tecnologias móveis 

para auxiliar as atividades 
pedagógicas. Em 2015, o per-
centual de professores que 
também utilizaram o celular 
para acessar a Internet aumen-
tou em relação ao último ano 
da pesquisa: passou de 66%, 
em 2014, para 85%, em 2015. 
Com a disseminação do uso da 
rede por meio do celular, mais 
de um terço dos docentes (39%) 
afi rmou utilizar o dispositivo 
para realizar alguma atividade 
com os alunos.

Os dados são da pesquisa 
TIC Educação 2015, divulgada 
nesta quinta-feira (29) pelo 
Comitê Gestor da Internet no 
Brasil (CGI.br), por meio do 
Centro Regional de Estudos 
para o Desenvolvimento da So-
ciedade da Informação (Cetic.
br) do Núcleo de Informação 
e Coordenação do Ponto BR 
(NIC.br).

O aumento no acesso à In-
ternet pelo telefone celular 
tem sido apontado como uma 
tendência tanto na pesquisa 
TIC Educação como em outras 
pesquisas do CGI.br sobre 
hábitos de uso das tecnologias 
pelos diversos públicos. Neste 
ano, pela primeira vez, a pes-
quisa coletou dados sobre o 
uso da Internet no celular para 
atividades de ensino e aprendi-
zagem, e mostrou que a adoção 
do dispositivo em atividades 
com os alunos foi mencionada 
por 39% dos professores: 36% 
de escolas públicas e 46% de 
escolas privadas.

Também houve um cresci-
mento de 6 pontos em relação 
a 2014 no percentual de estu-
dantes que afi rmaram utilizar 
o celular como um dos meios 
para acessar a Internet: pas-
sou de 72% para 78%. A TIC 
Educação apontou também que 
46% dos professores levaram 
o próprio computador portátil 
para a escola para a realização 
de atividades de gestão esco-
lar e pedagógicas, enquanto 
14% deslocaram seu próprio 
tablet.

Uso do computador e da 

Internet para atividades 

pedagógicas

O estudo mostra que 73% dos 
professores utilizaram compu-
tador e Internet em ao menos 
uma das atividades com os alu-
nos investigadas pela pesquisa 
(resultado que foi de 70% entre 
professores das escolas públi-
cas e 84% das escolas privadas). 
As atividades mais citadas pelos 
professores no uso de computa-
dor e Internet foram: pedir aos 
alunos a realização de trabalhos 
sobre temas específi cos (59%), 
solicitar trabalhos em grupo 
(54%), dar aulas expositivas 
(52%) e solicitar a realização 
de exercícios (50%).

No que se refere apenas ao 
uso de Internet, o número de 
professores de escolas públicas 
que utilizaram o laboratório de 
informática é maior (35%) do 
que o daqueles que usaram a 
Internet na sala de aula (23%). 
Entre os professores de escolas 
privadas, há uma situação in-
versa: a utilização da Internet 
na sala de aula (50%) supera o 
uso no laboratório de informá-
tica (29%).

“Pela primeira vez, a pesquisa 
coletou de maneira separada o 
local que os professores usam 
o computador e o local que 
eles utilizam a Internet para 
atividades com os estudantes. 
Apesar da disparidade de infra-
estrutura entre escolas públicas 
e privadas, observamos que 
o uso da Internet em espaços 
diversos da escola por meio de 
redes sem fi o é uma tendência”, 
explica Alexandre Barbosa, 
gerente do Cetic.br.

Infraestrutura TIC nas 

escolas

Em 2015, os dados demons-
traram que 93% das escolas 
públicas de áreas urbanas 
possuíam algum acesso à In-
ternet, infraestrutura que está 
universalizada entre as escolas 
privadas. Na sala de aula, no 
entanto, o acesso à Internet 
estava disponível em 43% das 
escolas públicas e em 72% das 
escolas privadas.

O uso da Internet na sala de 
aula também é reforçado pela 
presença marcante das redes 
sem fi o: 84% das escolas públi-
cas e 94% das escolas privadas 
com acesso à Internet possuíam 
Internet sem fi o (Wi-Fi). Entre 
as escolas públicas, apenas 22% 
permitiram o uso da rede sem fi o 
(Wi-Fi) pelos alunos, enquanto 
62% restringiram esse uso. En-
tre as escolas privadas é menor 
o percentual de instituições que 
restringem o uso do Wi-Fi (58%) 
e maior a quantidade que permi-
te acesso aos alunos (35%).

“Enquanto a grande maioria 
dos alunos das escolas brasileiras 
afi rmou acessar a Internet pelo 
celular e parte crescente dos 
professores elaborou atividades 
utilizando esse dispositivo, ainda 
existem obstáculos para o acesso à 
Internet pela comunidade escolar, 
e na maioria dos casos o uso do 
Wi-Fi é restrito para os alunos. 
Esse é um assunto que merece ser 
amplamente debatido por educa-
dores e formuladores de políticas 
públicas”, opina Barbosa.

Redes de colaboração

Em 2015, 39% dos professo-
res afi rmaram ter cursado uma 
disciplina específi ca na gradu-
ação sobre o uso de TIC em 
atividades pedagógicas, sendo 
que, entre os entrevistados com 
idade inferior a 30 anos, esse 
número é de 54%. Para além 
dos programas institucionais, 
91% dos professores disseram 
aprender sozinhos a utilizar o 
computador e Internet ou a se 
atualizarem sobre eles.

A pesquisa mostra, no en-
tanto, a importância das redes 
de colaboração entre os edu-
cadores: 70% dos professores 
afi rmaram aprender a utilizar 
computador e Internet por 
meio de contatos informais com 
outros professores e 44%, com 
algum grupo de professores da 
própria escola.

Assim como na troca de expe-
riências sobre o uso das TIC em 
atividades de ensino e apren-
dizagem, 95% dos professores 
usuários de Internet disseram 
que fazem uso de recursos ob-
tidos na Internet por motivação 
própria, enquanto 63% citaram 
os colegas ou outros educadores 
como fontes de motivação.

“Tais dados sugerem que, na 
agenda de formação de profes-
sores, a mediação realizada por 
pares merece maior atenção e 
pode ser uma forma de facilitar 
a aproximação dos docentes com 
as TIC. Além do apoio da coorde-
nação pedagógica e dos cursos 
de formação, a troca com outros 
professores tem extrema impor-
tância. É necessário considerar o 
próprio professor enquanto um 
multiplicador na escola”, reforça 
Alexandre Barbosa.

Realizada anualmente, a pes-
quisa está na sua 6ª edição e tem 
o objetivo de monitorar o uso e a 
apropriação das Tecnologias de 
Informação e Comunicação (TIC) 
pelos atores do sistema de ensino, 
em escolas públicas e privadas do 
Ensino Fundamental e Médio, de 
áreas urbanas, com ênfase para as 
atividades de ensino e aprendiza-
gem e gestão escolar. A coleta de 
dados foi realizada entre os meses 
de setembro e dezembro de 2015, 
a partir de entrevistas com 898 
diretores, 861 coordenadores 
pedagógicos, 1.631 professores 
e 9.213 alunos.

Para acessar a pesquisa na 
íntegra, assim como rever a série 
histórica, visite http://cetic.br/
pesquisa/educacao/indicadores. 

Compare a evolução dos 
indicadores a partir da visu-
alização de dados disponível 
em: http://data.cetic.br/ce-
tic/explore?idPesquisa=TIC_
EDU.

Luis Casuscelli (*)

TI
além de gerar também uma economia de bateria dos aparelhos 
utilizados (http://www.looke.com.br/).

Testes com Inteligência Artifi cial para 
atendimento a clientes 

@A KLM – Royal Dutch Airlines, dá mais um passo para aprimorar 
seu atendimento a clientes pelas redes sociais ao iniciar testes 

com Inteligência Artifi cial para responder dúvidas de consumidores. 
Ao receber uma pergunta por meio das redes sociais, o agente de 
atendimento recebe automaticamente uma sugestão de resposta 
por meio de sistema Inteligência Artifi cial, que é treinado com mais 
de 60 mil questões e respostas relacionadas à KLM. O agente avalia 
se a resposta proposta é adequada, ajusta se necessário e envia ao 
cliente pela mesma rede social. O sistema aprende com base no 
que o agente faz, e assim se torna mais inteligente em tempo real, 
aprimorando sua base de dados e sugestões de respostas (www.
klm.com.br).

  

News@
Looke passa a oferecer conteúdo off-line 
para seus clientes

@A internet brasileira e os limites impostos pelas operadoras 
difi cultam a vida de quem depende da internet móvel para 

assistir fi lmes e séries via streaming. Mas quem está nessa 
situação pode utilizar o Looke, plataforma brasileira de vídeos 
on demand que dá maior possibilidade de escolha incrementando 
suas opções com melhor variedade de lançamentos, fi lmes, séries, 
shows musicais e conteúdos infantis, mesmo estando off-line. Nos 
smartphones e tablets com sistema operacional Android e iOS e 
em desktop PC é possível selecionar seus programas favoritos e 
baixá-los via uma rede de wi-fi . Depois, o usuário pode assistir 
quando estiver em um local sem conexão com a internet. É 
possível aproveitar o tempo de uma viagem para colocar suas 
séries em dia ou assistir a um fi lme mesmo estando em uma rede 
limitada. Essa função economiza os dados do plano de internet 

A Dynatrace, líder mundial em soluções de Gerenciamento 
de Performance Digital, realiza anualmente o levanta-
mento “Best of the Web” para comparar as experiências 

digitais oferecidas por empresas líderes em alguns segmentos, 
como fi nanceiro, seguros, varejo e viagens. Além de identifi car 
as melhores em cada setor, o relatório analisa profundamente a 
performance de cada companhia e oferece sugestões sobre como 
melhorar e evitar os erros que atrapalham o comportamento de 
uma plataforma web ou mobile. Entre problemas de construção 
de página, uso excessivo de vários domínios e falta de defi nição 
de um orçamento para o gerenciamento digital, a Dynatrace lista 
cinco recomendações para as companhias oferecerem uma boa 
experiência virtual para os usuários.

1 - Problemas de desempenho nem sempre são técnicos

Existe uma falta de processo e de cultura que coloca o desem-
penho como uma característica fundamental na experiência do 
cliente. A performance pode parecer um aspecto invisível quando 
está tudo funcionando bem, mas, assim que surge um problema, 
ela se torna o foco principal. “É preciso avaliar o que os clientes 
esperam do serviço. Ainda existe uma tendência a não priorizar 
o desempenho como característica fundamental na experiência 
do usuário. Se isso fosse feito, poderia minimizar o risco de o 
cliente fi car frustrado e, consequentemente, impactar os negó-
cios negativamente”, explica Roberto de Carvalho, presidente 
da Dynatrace no Brasil. 

A falta de visibilidade dos problemas de desempenho é uma 
combinação de inexperiência na mensuração de critérios de 
avaliação e pouco entendimento dos dados de monitoramento de 
performance. Ainda existe outro agravante: a pouca compreensão 
sobre o orçamento adequado para iniciativas desse tipo. Analisar 
a otimização de desempenho em relação a requisitos de negócio 
e expectativas do usuário é um dos principais pontos para uma 
estratégia madura. 

2 - Não negligencie os princípios básicos de construção 

de página

Ao mesmo tempo em que os sites tornam-se cada vez mais 
complexos, muitas recomendações de gerenciamento de desem-
penho não são respeitadas. É comum ocorrerem erros com o uso 
excessivo do JavaScript, CSS e frameworks. Outro problema é a 
rolagem interminável que causa atrasos na renderização inicial. 
Serialização de todos os tipos e falta de princípios básicos, como 
conexões pouco persistentes, controle de cache e tamanhos de 
imagens grandes, são outros itens que afetam constantemente 
uma boa performance virtual. 

3 - Assegure-se de que terceiros não se tornem um trem 

desgovernado

Embora existam muitos serviços de terceiros essenciais, como 
publicidade, personalização e dados analíticos, normalmente 
esses componentes extras podem virar um trem desgovernado 

Dicas para aprimorar 
a performance digital
Levantamento “Best of the Web” mostra os principais critérios para sites e aplicativos oferecerem uma 
melhor experiência virtual

que torna a performance lenta e prejudica a experiência digital. 
É necessário conhecer o valor de cada fornecedor para alcançar 
os resultados de negócio e satisfazer a expectativa do usuário, 
determinando se o valor que cada um entrega vale a perda do 
desempenho. É essencial que tanto as organizações técnicas como 
os departamentos de negócio estejam envolvidos nesse processo 
de avaliação. Para gerenciar bem a performance de terceiros em 
um site, é necessário reduzir o número de domínios, focar em 
consistência, procurar ter tempo de carregamento abaixo de 100 
milissegundos e comparar continuamente como se comportam 
os diferentes fornecedores que estão na página.

4 - Sites adaptados para dispositivos móveis não devem 

ser mais lentos

Um projeto responsivo, ou seja, uma concepção de site que se 
encaixe automaticamente em celular, tablet ou desktop tem criado 
constantemente uma experiência móvel mais lenta. Uma iniciativa 
adaptada para diferentes dispositivos cria um cenário em que a 
manutenção da interface dos usuários é mais fácil porque existe 
uma base de código unifi cada. No entanto, isso cria desafi os de 
desempenho – especialmente para a tecnologia móvel. “Vemos 
uma série de organizações que tentam tornar responsivo um 
portal ‘pesado’, construído sem as melhores práticas. A versão 
mobile fi ca quase inutilizável quando é adaptada a esse formato 
sem um projeto adequado. Todos os problemas que tornam um 
portal mais lento no PC têm um impacto pior no ambiente móvel”, 
explica o executivo da Dynatrace. 

Para otimizar um projeto responsivo, é importante compreender 
a grande viabilidade de um ambiente móvel. É necessário ampliar 
a visão com dados de usuários reais para ter uma percepção entre 
os diferentes aparelhos, sistemas operacionais e navegadores. 
Todos os aspectos que tornam um site mais lento, como excesso 
de JavaScript e muitos arquivos de fontes e tamanhos personali-
zados, possuem um impacto ainda maior em ambiente móvel. 

5 - Não existe um número de performance que deve ser 

alcançada

Por muito tempo, a melhor prática de desempenho era tentar 
chegar a algum número universal para o tempo de resposta de 
cada página. Conforme essa prática e a indústria se tornaram mais 
sofi sticadas, esse conceito também fi cou obsoleto. Os clientes 
passam a ser mais pacientes conforme estão mais envolvidos 
em sua experiência digital. Quanto mais tempo fi carem no site 
e mais itens acrescentarem ao carrinho de compras, maior é a 
chance de esperarem por login ou checkout lentos. 

Quando existem problemas de desempenho nas primeiras 
páginas em uma transação, é possível observar uma desistência 
signifi cativamente superior. Os clientes também são mais sen-
síveis com base no número de páginas em que eles encontram 
problemas. Isso fi ca evidente no estudo da Dynatrace feito com 
base em milhares de transações sobre as taxas de conversão. O 
levantamento mostra que, quando não existem problemas de 
desempenho, ocorre quase o dobro de taxa de conversão de 
usuários do que quando cinco páginas ao longo das transações 
apresentam problemas de performance.

Segundo pesquisa, 78% das empresas se 
sentem ameaçadas por startups digitais

A Dell Technologies divulgou hoje os 
resultados da pesquisa “Digital Business 
Research Index”, que mostra que 78% 
das empresas acreditam que as startups 
digitais representam uma ameaça para 
sua organização, seja agora ou no futu-
ro. Esse fenômeno está impulsionando 
empresas inovadoras e acelerando o 
declínio de outras. Quase metade (45%) 
das empresas pesquisadas, globalmente, 
temem que seus negócios se tornem ob-
soletos dentro dos próximos três a cinco 
anos, devido à concorrência de startups 
da era digital.

Algumas empresas estão sofrendo 
com a velocidade da mudança. Mais da 
metade (52%) dos líderes de negócios 
vivenciaram uma interrupção significa-

tiva em seus setores nos últimos três 
anos, como resultado do advento das 
tecnologias digitais e da Internet das 
Coisas, e 48% das empresas globais 
não sabem como será seu setor daqui 
a três anos.

Os resultados provêm de uma pesqui-
sa independente realizada pela Vanson 
Bourne com 4.000 líderes de negócios 
(de empresas de médio a grande porte) 
em 16 países, incluindo o Brasil, e 12 
setores.

"Até o momento, a quarta revolução 
industrial se provou tão brutal quanto 
suas predecessoras. Se as empresas não 
conseguirem acompanhar, fi carão para 
trás... ou pior. A abordagem de 'deixar 
para amanhã' não funciona", explica 

Jeremy Burton, Chief Marketing Offi cer 
da Dell Technologies.

Progresso desigual ou crise digital 

se aproximando?

O progresso é desigual, para dizer o mí-
nimo. Algumas empresas mal começaram 
sua transformação digital. Muitas adotaram 
uma abordagem fragmentada. Apenas uma 
pequena minoria está perto de concluir sua 
transformação. Somente um a cada três 
empresários pesquisados está executando 
os atributos críticos digitais de negócios* 
adequadamente. Embora apenas parte de 
muitas empresas esteja pensando e agindo 
digitalmente, a ampla maioria (73%) admite 
que a transformação digital poderia ser mais 
difundida em toda a organização.



Refl exõesRefl exõesRefl exões

Página 8

Lazer & Cultura www.netjen.com.br

São Paulo, terça-feira, 11 de outubro de 2016

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.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 26

N
ERA

PAJEODI
OU

NODULOT
TOUREIRO
RÇS

OCAR
ROMÃOOLD

PIOEDE
CONDOMINO

LAPOIS
GOLPECOM

GUERNICA
IGNEASI
CAATINGA
ARALEL

OS

Saudação
típica

entre os
jovens

Matador
que atua
na arena

espanhola
Cícero (?)
Batista: o

Padim
Ciço

Madame
(?), bruxa

de HQ
Amassar
no pilão 

Gênero
leve de
Teatro

musicado

Foco das
saudades
do exilado

Designa-
ção do

"boa-noite
Cinderela"

Rochas (?):
são pro-
duzidas

pela lava
Única

vegetação
exclusiva
do Brasil

Forma al-
ternativa

de um
gene (pl.)

Diesel e
azeite

Órgão da
Ditadura responsável pela morte

de Vladimir Herzog e
Mário Alves (sigla)

Detestou

Caridoso
Paga a ta-
xa mensal
do prédio

Painel de
Picasso

que
retrata os
horrores

da Guerra
Civil

Espanhola

Por inter-
médio de

Unha,
em inglês

Moeda, 
em inglês
Meta do
futebol

Velho, em
inglês

Estilo de
rock

Feiticeiro
indígena
Indício de

tumor

Mal-estar 
da grávida

Pesquisa 
(?): estuda

a evolução física e
cultural de um grupo

Benefício 
da delação
premiada

(Dir.)
Sílaba de
"render"

Posição
relativa
em um

concurso

Interjeição
de susto
Ave de
lagoas

Eça de Queirós (Lit.)

C O M

3/old. 4/coin — nail. 6/alelos. 7/doi-codi. 8/guernica. 13/antropológica.

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

Esta terça, o décimo segundo dia da lunação ainda é um momento tenso e turbulento, sendo bom ter cuidado em todos os as-

suntos. Com a Lua em Aquário fora de curso a partir das 20h50 será melhor não se envolver com tarefas minuciosas e cheias 

de detalhes. Não estamos atentos o sufi ciente para lidar com isso. Maior aproximação entre as pessoas. Um toque de glamour 

e encantamento ajudará a atrair quem se deseje durante todo o dia. Novidades, surpresas e situações novas irão acelerar este 

dia.  Isso quer dizer que as pessoas fi cam propensas a se enturmarem, a se reunirem, a se entrosarem, com maior facilidade. 

Então, o público tenderá a ser bem eclético. O ideal mesmo será reunir pessoas diferentes, em grande número.
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Este é um bom momento para 
realizar melhoria no ambiente, nas 
tarefas rotineiras do seu lar. As 
atitudes precipitadas, no entanto, 
geram problemas com as pessoas. 
Com a Lua fora de curso a noite 
cuidado para não errar em suas 
ações. 61/961 – Verde.

O astral pede que seja mais unido e 
fi el a quem devemos solidariedade 
e que realmente é do Bem. O dia é 
ótimo para desempenhar trabalhos 
criativos, que expressem o estilo. 
Controle as emoções e situações 
tensas que afastam a pessoa amada. 
90/990 – Azul.

Você está ingressando numa fase 
nova no casamento ou na relação 
sentimental. Mercúrio próximo do 
Sol em Libra ajuda a enxergar os dois 
lados de uma mesma questão e en-
tender os pontos de vista dos outros 
de forma direta, clara e precisa nesta 
terça-feira. 89/389 – Branco.

Este é um dia muito propício para 
tratar e contrair casamento, iniciar 
ou continuar viagens longas. O 
relacionamento amoroso terá trans-
formações, surgindo algum novo 
sentimento. Um toque de glamour e 
encantamento ajudará a atrair quem 
se deseje. 73/373 – Marrom.

Não perceber falhas pode trazer de-
sencontros e difi culdades. Sua forte 
afetividade garantirá sua felicidade 
dando bons momentos íntimos. O Sol 
o aproxima de suas raízes e da sua 
família fazendo você valorizar seu 
ambiente íntimo e fi car mais perto 
deles. 98/198 – Vermelho.

Uma perturbação passageira pode 
acontecer na relação social ou 
amorosa. Através da organização e 
de uma maneira mais direta de agir 
conseguirá o que quer. Com calma, 
sem críticas ou imposições será 
mais fácil realizar as mudanças que 
pretende. 45/345 – Verde.

O Sol entrando em seu signo daqui 
12 dias, começa a aumentar o seu 
interesse pela vida, pela relação 
a dois e a realização material. Na 
parte da tarde a ordem e disciplina 
ajudam na organização das ativi-
dades. A vitalidade e a disposição 
impulsionam a carreira profi ssional. 
93/893 – Verde.

Alguma transformação pessoal até o 
fi nal do mês irá mudar sua vida. Po-
derá pensar em realizar uma união 
ou sociedade com alguém. Evite 
confusões causadas pelo seu modo 
de pensar, ou pela falta de equilíbrio, 
falando demais e cometendo gafes. 
67/567 – Azul. 

Novidades, surpresas e situações 
novas irão acelerar este dia.  Isso quer 
dizer que as pessoas fi cam propensas 
a se enturmarem, a se reunirem, a se 
entrosarem, com maior facilidade O 
desenvolvimento de suas atividades 
dá enorme disposição. 23/423 – 
Amarelo.

Pode haver uma ou outra mudança, 
mas haverá chance de melhorar e 
prosperar. Dia de grande sensibilida-
de, emotividade e maior atenção aos 
detalhes. Precisa manter a calma e 
esperar as soluções. De manhã pode 
ocorrer alguma confusão pela falta 
de foco. 34/234 – Cinza.

Maior aproximação entre as pesso-
as. Um toque de glamour e encanta-
mento ajudará a atrair quem se dese-
je durante todo o dia. É melhor não 
se envolver com tarefas minuciosas 
e cheias de detalhes. Não estará 
atento o sufi ciente para lidar com 
isso a noite. 22/422 – Branco.

Antigas amarras devem ser deixadas 
de lado, cultive o desapego. Com o 
Sol indo dia 23 para a casa dois em 
Escorpião poderá ganhar dinheiro, 
recebendo algo atrasado ou devido 
há algum tempo. O lado mais sociável 
melhora as relações com todos nesta 
terça. 92/292 – Branco.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 11 de Outubro de 2016. Dia de São Gotardo, São Emiliano, 
São Quirino, e Dia do Anjo Mitsrael, cuja qualidade é a virtude. Dia da 

Penitência, Dia do Defi ciente Físico, Dia do Teatro Municipal e 

Dia da Solidariedade com os Prisioneiros. Hoje aniversaria cantor, 
compositor, poeta, ator Tom Zé que faz 80 anos, a tenista Maria Esther 
Bueno que nasceu em 1939, o músico, cantor e compositor Lobão que faz 
59 anos, a atriz Joan Cusack que faz 53 anos, o ator Lugui Palhares que 
nasceu em 1967 e a atriz Juliana Didone que faz 32 anos.

O nativo do dia O nativo de Libra deste dia e grau é muito 
inteligente e versátil, com talento de expres-

sar as suas ideias que transmite sempre com entusiasmo, calor humano e 
magnetismo pessoal. Embora seja idealista defende as suas crenças através 
de suas ações. É uma pessoa bastante atenta e altamente dotada de auto-
crítica. Sua principal referência é o presente, e vê o futuro como simples 
consequência. Tende a retirar ensinamentos de todas as experiências por 
que passa mesmo as mais desagradáveis. Precisa se concentrar nos seus 
objetivos e metas para ser bem sucedido.

Simpatias que funcionam
Ser querido no trabalho: Faça antes de se vestir para 
ir trabalhar, passe um copo cheio de água pelo corpo. 
Jogue a água fora e coloque dentro uma colher de sopa 
de açúcar. Encha novamente de água, passe pelo corpo 
e deposite-o em lugar bem alto. Depois, reze um Pai-
Nosso para a Santa Isabel. Siga esse ritual diariamente, 
que todos seus colegas de trabalho vão adorar você.

Dicionário dos sonhos
NÚ - Estar sem roupa, problemas em família. Ver 
alguém, negócios lucrativos. Ver sua mulher, traição. 
Ver seu marido, ciúmes. Ver noivo ou noiva, intrigas. 
Ver criança, nascimento. Ver pessoa de cor oposta 
à sua, sorte no jogo durante a fase em que sonhou. 
Números da sorte: 09, 16, 18, 46 e 71

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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“Em Busca do Tesouro”

Muitas palhaçadas e uma grande aventura com as peças 
“Circoando” (dia 15) e “Em Busca do Tesouro” (dia 26). 
Dois espetáculos divertidos e envolventes, que vão chamar 
o público para muitas brincadeiras e gargalhadas. A crian-
çada vai cantar junto com os palhaços parceiros Lorota 
e Keity com seu show de músicas ao vivo, malabarismo, 
acrobacias interativas e trapalhadas, Circoando. Capitão 
Vareta, a Maruja Barba Feita e um falante papagaio vão, 
junto com a ajuda das crianças, fazer uma divertida caça 
ao último e mais importante tesouro da Terra. O espetá-
culo “Em Busca do Tesouro” mostra como algo que pode 
modifi car a vida de qualquer pessoa.

Serviço: Shopping Ibirapuera, Av. Ibirapuera, 3.103, Moema, tel. 5095- 2300. 
Sábado (15) e domingo (16) às 15h. Entrada franca.

Comédia
O velho Josias, que mora com seu fi lho Ana-

cleto e sua Nora Zuleika, vive da mísera apo-
sentadoria na comédia “Segura o Velho”. Um 
belo dia descobre os prazeres da vida depois 
que a medicina lançou um remédio milagroso 
(Viagra) e conhece uma prostituta, a bela jovem 
Juli. Sua nora, cansada do comportamento e da 
convivência com o sogro, resolve livrar-se do 
velho, e convence o marido, sua cunhada Diva 
e seu marido Fábio a interná-lo num asilo. O 
choque e decepção que Josias recebe é grande, 
fazendo-o ir morar com Juli, que o pede em 
casamento e ele aceita. Inconformados com 

o casamento do velho pai, mas aliviados pela 
ausência do velho, não esperavam receberem 
uma carta de um advogado que notifi ca que 
Josias recebeu uma herança de uma velha tia 
rica. Diante da nova situação fi nanceira do velho, 
todos entram em desespero e convidam Josias 
para jantar, que comparece, desconhecendo 
a tal herança, onde é armada uma tremenda 
e inesperada confusão culminando com um 
desfecho impressionante, com um fi nal surpre-
endente! Com Tadeu Menezes, Myrela Jatobá, 
Domingos Charik, Thalita Drodowsky, Wilma 
de Souza e Gerson Ortega.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, Bela Vista, tel. 
3289-2358. Sábados às 19h30. Ingresso: R$ 50. Até 29/10.

Drama
Simone Adolphine Weil (1909 – 

1943) foi uma escritora e fi lósofa 
francesa, que se tornou operária 
para escrever sobre o cotidiano 
dentro das fábricas. Natalia Gonsa-
les leva ao teatro os escritos desta 
francesa, que narram sua vida na 
fábrica e resistência às guerras e 
à força no drama A Última Dança. 
A encenação foi toda construída a 
partir de seus relatos e cartas.

Serviço: VIGA Espaço Cênico, R. Capote 
Valente, 1323, Pinheiros, tel. 3801-1843. 
Segundas às 21h. Ingresso: R$ 30.

Cena de “O Santo Dialético”.

Reestreia dia 15
o espetáculo
“O Santo Dialético”

Dividido em dois atos, 
o espetáculo parte do 
ponto de vista de pesso-

as comuns inquietas por ques-
tões perdidas de sua própria 
história que vão à busca de uma 
mitologia que possa explicá-la. 
Propõe o entendimento da 
descaracterização do negro, 
do índio e do próprio europeu 
(transformados em outra raça), 
indo à procura desse “novo 
povo”, o brasileiro, levando 
cada personagem numa espécie 
de voo interior rumo à própria 
raiz. O Santo Dialético explora 
a perda da ancestralidade e da 
identidade da formação étnica 

Raizes
Giulia Martins

do brasileiro na cidade de São 
Paulo, por meio de pessoas 
comuns que buscam respostas 
para o chamado da própria 
raiz. Misturando teatro, dança 
e música ao vivo, a temporada 

inicia as comemorações de 20 
anos do grupo. Com Gabriela 
Morato, Francisco Silva, Elena 
Vago, Valcrez Siqueira, André 
Souza, Victor Dallmann, Pamella 
Carmo, Juan Velasquez, Thiago 

Molfi , Anderson Negreiro e Lígia 
Souto.

Serviço: Teatro do Incêndio, R. 13 de Maio, 
5, Bela Vista, tel. 2609-3730. Sábados às 20h 
e domingos às 19h. Ingresso: Pague quanto 
puder: R$ 20,00 (opcional) Até 04/12.

InfantilDivulgação

ENQUANTO PODES: “Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por 
que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o Tribunal 
de Cristo”. – Paulo. (Romanos, 14:10.) Constrangido a examinar a 
conduta do companheiro, nessa ou naquela circunstância difícil, não 
lhe condenes os embaraços morais. Lembra-te dos dias de cinza e 
pranto em que o Senhor te susteve a queda a poucos milímetros da 
derrota. Não te acredites a cavaleiro dos novos problemas que surgirão 
no caminho... Todo serviço incompleto, que deixaste na retaguarda, 
buscar-te-á, de novo, o convívio para que lhe ofereças acabamento. 
E o remate legal de todas as nossas lutas pede o fecho do amor puro 
como selo da Paz Divina. As pedras que arremessaste ao telhado alheio 
voltarão com o tempo sobre o teto em que te asilas, e os venenos 
que destilaste sobre a esperança dos outros tornarão, no hausto da 
vida, ao clima de tua própria esperança, testando-te a resistência. 
Aprende, pois, desde hoje, a ensaiar tolerância e entendimento, para 
que o remédio por ti mesmo encomendado às mãos do “agora” não te 
amargue a existência, destruindo-te o coração. Toda semente produz 
no solo do tempo e as almas imaculadas não povoam ainda a Terra. 
Distribui, portanto a paciência e a bondade com todos aqueles que se 
enganaram sob a neblina do erro, para que te não faltem a paciência 
e a bondade do irmão a que te arrimarás no dia em que a sombra te 
ameace o campo das horas. Auxilia, enquanto podes. Ampara, quanto 
possas. Socorre, quanto possível. Alivia, quanto puderes. Procura o 
bem, seja onde for. E, sobretudo, desculpa sempre, porque ninguém 
fugirá do exato julgamento na Eterna Lei. Livro Palavras de Vida 
Eterna – F.C. Xavier

Lançamento
Revelação da nova cena musical brasileira, Silva apresenta 

o show do recém-lançado álbum, Júpiter. Misturando pop e 
eletrônico, o multi-instrumentista apresenta canções que falam 
de amor e relacionamentos em seu terceiro álbum de estú-
dio. O repertório traz músicas como Eu Sempre Quis, Feliz e 
Ponto, Sou Desse Jeito, entre outras. Acompanhado por Hugo 
Coutinho (bateria), Jackson Pinheiro (baixo) e Rodolfo Simor 
(guitarra e synth), Silva mostra um trabalho musical que une 
elementos da música eletrônica contemporânea ao universo 
musical popular brasileiro.

 Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 3226-
7300. Terça (18) às 21h. Ingressos: R$ 80 e R$ 60.
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 Distrito - Perus
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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: ROBSON ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Itaberaba, BA, no dia (14/10/1985), residente e domiciliado em 
Franco da Rocha, SP, fi lho de Roque Borges de Oliveira e de Neuza de Souza Alves 
Oliveira. A pretendente: SILVANA BRASILEIRO SENA, estado civil solteira, profi ssão 
doméstica, nascida em Poções, BA, no dia (17/09/1987), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Sena e de Edna Messias Brasileiro Sena.

O pretendente: RODNEI ALEX SANDRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suprimento, nascido nesta Capital, SP, no dia (18/08/1974), residente e do-
miciliado em Franco da Rocha, SP, fi lho de Lourival Batista de Oliveira e de Margarida 
Custodio de Oliveira. A pretendente: VIVIANE DE ANDRADE CABRAL, estado civil solteira, 
profi ssão analista de crédito e cobrança, nascida nesta Capital, SP, no dia (09/02/1982), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudio Cabral e de Maria 
Isabel de Andrade Cabral.

O pretendente: SIDNEY DA SILVA PINTO, estado civil solteiro, profi ssão Produtor de 
tecelagem, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/02/1995), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de David da Silva Pinto e de Noeli da Penha Pinto. A 
pretendente: MARIA RAIMUNDA MARTINS MARINHO, estado civil solteira, profi ssão 
atendente junior, nascida nesta Capital, SP, no dia (15/11/1997), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauricio Marinho dos Santos e de Maria Julia 
Santos Martins.

O pretendente: PAULO CESAR POMPEU TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de vendas, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/03/1992), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Vicente de Paula Teixeira e de Edna Soares 
Pompeu Teixeira. A pretendente: NAIARA SANTOS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (15/10/1994), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Almir Brandão da Silva e 
de Isabel Souza Santos.

O pretendente: BRUNO EDUARDO PUGLIESI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (16/02/1987), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Elaine Cristina Pugliesi. A pretendente: JARINA MARTINS DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão repositora, nascida em Saboeiro, CE, no dia 
(25/03/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Aroldo 
Martins e de Joana Dark Martins.

O pretendente: GEISON RAYDAN ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de 
logistica, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/11/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Leonaldo Ferreira de Araujo e de Lucimea Raydan Arau-
jo. A pretendente: KAROLINA PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão 
designer de interiores, nascida em Osasco, SP, no dia (03/01/1995), residente e domici-
liada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Joaquim Antonio de Almeida e de Lucimara 
Pereira de Almeida.

O pretendente: ROZENALDO MOREIRA SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Ibirapitanga, BA, no dia (13/10/1976), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de José Souza da Silva e de Marilene Moreira da Cruz. A pretendente: 
REGIANE DE CARVALHO ALVES, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, 
nascida em Princesa Isabel, PB, no dia (03/06/1991), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Cicero Alves da Silva e de Alzira de Carvalho Alves.

O pretendente: FELIPE BATISTA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de em-
balagem, nascido em Cajamar, SP, no dia (04/05/1995), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Gilberto dos Santos Lima e de Elza Batista. A pretendente: 
RAFAELA OJEDA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (08/01/1997), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Fabio Pereira dos Santos e de Cintia Cristina Ojeda Maldonado.

O pretendente: VANDERLEI LACERDA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão gesseiro, 
nascido em Indaiabira, MG, no dia (01/11/1989), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Deocleciano José de Lima e de Maria Lacerda de Sousa Lima. 
A pretendente: IRACEMA GIL DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão cuidadora, 
nascida em São João do Paraíso, MG, no dia (25/03/1986), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Osório Sousa dos Santos e de Doracy Gil Lima Santos.

O pretendente: TADEU TAVARES COUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (13/12/1985), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Daniel Marques Coutinho e de Ana das Graças Tavares Coutinho. A 
pretendente: FLÁVIA RAMOS VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (21/11/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Flávio Vieira da Silva e de Sebastiana Joana Ramos.

O pretendente: GILBERTO CHARLES SANTOS SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
pintor, nascido em Teresina, PI, no dia (18/01/1970), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio José da Silva Filho e de Pastôra Maria dos Santos Silva. A 
pretendente: LUCIANA GOMES DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Macaé, RJ, no dia (13/02/1979), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Nilson Raimundo da Silva e de Maria das Graças Gomes da Silva.

O pretendente: ADAILTON DE SOUZA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão encanador, 
nascido em Alagoinhas, BA, no dia (22/07/1985), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Murilo Bispo dos Santos e de Natalina de Souza Santos. A pretendente: 
FERNANDA APARECIDA DA SILVA RAMOS, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em Caieiras, SP, no dia (25/08/1990), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edi Batista Ramos e de Silvanir Leite da Silva Ramos.

O pretendente: JOÃO NILSON PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Santa Bárbara, BA, no dia (13/12/1972), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hilário Pereira dos Santos e de Angelina Cordeiro 
dos Santos. A pretendente: LUZANE CALDAS DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Salvador, BA, no dia (26/05/1984), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel Silva da Conceição e de Maria 
Caldas da Conceição.

O pretendente: FLAVIO LEITE CAVALCANTE GUILGER, estado civil solteiro, profi ssão 
metalurgico, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (28/08/1982), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Guilger Filho e de Josefa 
Luiza Cardoso dos Santos. A pretendente: FERNANDA SULTERO, estado civil solteira, 
profi ssão opradora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (30/09/1987), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Bispo Sultero e de Maria Rai-
munda dos Santos Sultero.

O pretendente: JEFFERSON ALVES DA CUNHA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de qualidade, nascido nesta Capital, SP, no dia (21/03/1990), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cicero Nunes Sobrinho e de Margareth Jeane 
da Cunha. A pretendente: DANIELE SILVA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar administrativo, nascida em Francisco Morato, SP, no dia (14/06/1994), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Etevaldo Barbosa de Souza e de 
Mauricélia Vieira da Silva.

O pretendente: JOSIVAN DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Porteiras, CE, no dia (28/12/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Sebastião Lima da Silva e de Cicera Elizabete Bernardo dos Santos. 
A pretendente: SONIA NEVES LEÃO, estado civil solteira, profi ssão estoquista, nascida 
em Macaúbas, BA, no dia (30/04/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Raimundo Damião Leão e de Ivani Marques das Neves Leão.

O pretendente: CAIQUE FERNANDO CANDIDO AUGUSTO, estado civil solteiro, profi s-
são eletrecista, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/10/1992), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Carlos Aparecido Augusto e de Maria Alice Candida 
Augusto. A pretendente: TAMARA CARDOSO MACHADO CAMPANA, estado civil sol-
teira, profi ssão compradora, nascida nesta Capital, SP, no dia (10/10/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio Campana e de Leine Cardoso 
Machado Campana.

O pretendente: DANILO MATOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista, nascido 
nesta Capital, SP, no dia (17/04/1987), residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de José Gonçalves Vieira e de Adelizia Matos Vieira. A pretendente: DAIANE 
ALMEIDA MATOS, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida nesta Capital, 
SP, no dia (14/11/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José de Sousa Matos e de Edina Maria Amaral de Almeida Matos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS BONFIM, estado civil solteiro, profi ssão carpinteiro, 
nascido em Jussara, BA, no dia (26/07/1982), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Manoel Carlos Bonfi m e de Rita Francisca da Silva. A pretendente: 
MARIA JOSÉ GOMES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Miguel Alves, 
PI, no dia (24/05/1989), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Francisco José Raimundo e de Maria de Lourdes Gomes da Silva.

O pretendente: JHONATA GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (05/01/1996), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Izac José dos Santos e de Gervanda Gomes dos Santos. 
A pretendente: JULIANE LIMA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Osasco, SP, no dia (13/12/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de João Batista Teles da Silva e de Ana Angélica Lima da Silva.

A pretendente: VERONICA DE MACEDO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, 
nascida nesta Capital, SP, no dia (07/01/1989), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Genival Pedro de Macedo e de Maria Aparecida Nunes da 
Silva de Macedo. A pretendente: FERNANDA GUELFI MOYSES, estado civil divor-
ciada, profi ssão vendedora, nascida em Vitória, ES, no dia (26/05/1984), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eliezer Moyses e de Rosana 
Guelfi  Moyses.

O pretendente: ANTONIO CARLOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente 
de faturamento, nascido em Itambaracá, PR, no dia (24/05/1956), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Pereira da Silva e de Maria 
da Costa Silva. A pretendente: ZELINA DIAS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Mendes Pimentel, MG, no dia (20/11/1966), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Avelino José de Oliveira e de 
Maria Dias de Jesus.

O pretendente: MARCOS AURÉLIO SOUZA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido nesta Capital, Butantã, SP, no dia (18/01/1989), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aurelino Melo dos Santos e de Zenildes de 
Jesus Souza. A pretendente: GABRIELA MELLO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida nesta Capital, Belenzinho, SP, no dia (21/03/1992), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Wanderley Alves de Mello e de Maria 
de Fátima de Campos.

O pretendente: JAMIR JOSE CARDOZO, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
máquina, nascido nesta Capital, Brasilandia, SP, no dia (02/05/1965), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Octavio Cardozo e de Zulmira Cardozo. A 
pretendente: MARIA NEIDE SÁ DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Vicentina, MS, no dia (13/04/1970), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Otaviano Tavares de Lima e de Mria Sá de Lima.

O pretendente: FÁBIO BATISTA DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido nesta Capital, SP, no dia (29/01/1973), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Renildo Eloi de Araujo e de Geni Batista de Araujo. A pretendente: 
FABIANA MOREIRA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão agente comunitário de 
saúde, nascida nesta Capital, SP, no dia (29/03/1975), residente e domiciliada nesta 
Capital, SP, fi lha de Oleci Moreira de Souza.

O pretendente: DANIEL BARBOSA DA ROCHA, estado civil divorciado, profi ssão agente 
de correios, nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (22/08/1965), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Domingos da Rocha e de 
Eulina Barbosa da Rocha. A pretendente: FABIANA TARTARINI, estado civil solteira, 
profi ssão copeira, nascida em Casa Branca, SP, no dia (07/07/1979), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Acacio Tartarini e de Maria de Fátima 
Corrêa Tartarino.

O pretendente: WELLINTON DE OLIVEIRA BARRETO, estado civil , profi ssão pasteleiro, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (26/02/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Jose Araujo Barreto e de Ildete Francisca de Oliveira Barreto. A preten-
dente: IRANI SILVERIO DA ROCHA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/08/1982), residente e domiciliada neste Distrito, São 
paulo, SP, fi lha de Geraldo Fernandes da Rocha e de Aparecida Silverio.

O pretendente: CARLOS NETO DE ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
manutenção, nascido em São Julião, PI, no dia (21/08/1958), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Raimundo João de Araujo e de Anisia Maria de 
Araujo. A pretendente: SELMA GOMES DE SOUZA, estado civil viúva, profi ssão do lar, 
nascida em Juiz de Fora, MG, no dia (25/12/1955), residente e domiciliada neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Manoel Gomes e de Maria Madalena Gomes.

O pretendente: JOÃO BATISTA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão gari, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes, PE, no dia (04/03/1967), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria das Graças Ferreira. A preten-
dente: MARIA LEONOR FERNANDES, estado civil divorciada, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Diamantina, MG, no dia (19/05/1975), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Amancio Fernandes e de Stael das Dôres 
Neto Fernandes. 
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

Nós, os seres humanos, 

somos o infi nitamente 

breve e infi nitamente 

pequeno. Mas, navegamos 

por uma realidade 

infi nitamente vasta e 

infi nitamente perene. Ou 

seja, nós estamos numa 

condição transitória e 

muito curta, num universo 

que é eterno. Como se 

manter erguido apoiado 

em pés tão frágeis?

A correria, a competitivi-
dade, os desafi os, enfi m, 
tudo que hoje represen-

ta o estresse em nossa vida, 
parece perder a importância 
quando enxergamos a realida-
de a partir de uma perspectiva 
tão ampla.

Vamos pensar na serenida-
de aparente do espaço side-
ral. Quando evocamos essas 
imagens a sensação é de um 
ambiente em que tudo é lento, 
escuro, pontuado pelo brilho 
de estrelas, em uma eterna 
valsa. Porém, isso é apenas 
aparente.

Dentro desse universo tran-
qüilo, vive o caos, a mudança 
complexa, um refazer e refor-
mular continuamente, em no-
vos ritmos. O universo é muito 
mais o samba do crioulo doido 
do que a valsa. Uma expressão 
de realidade imensamente 
caótica e indecifrável. Assim 
como nós.

Dentro de nós também ha-
bita a complexidade. Nós não 
somos apenas nossos hábitos, 
relacionamentos, resultados, 
somos também o que ainda não 
somos. Em outras palavras, so-
mos também nossas angústias 
que nos impulsionam, nossos 
desejos que nos inspiram, 
nossas esperanças que nos 
mantém em pé, mesmo em 
meio à tormenta da vida.

E é essa inquietude que 
pode nos salvar. É a partir 
desse olhar esperançoso para 
o futuro que podemos germi-
nar a semente de uma nova 
humanidade. É um sintoma 
de nossa complexidade que no 
início do século XXI estejamos 
vivendo 55 guerras ao redor do 
mundo, sendo que 52 delas têm 
motivações religiosas. Ainda 
não aprendemos.

Contudo, em meio ao absur-
do da vida, podemos vislum-
brar metáforas do que pode vir 
a ser. Quando temos pessoas 
que ainda crêem no amanhã e 
carregam no ventre um fi lho 
que vai herdar a Terra. Essa é 
a máxima esperança, porque 
para nossos filhos sempre 
queremos o melhor. Somos 
capazes até de matar ou morrer 
por eles.

Em meio aos horrores do 
confl ito, espantados por ati-
tudes impensadas, amedronta-
dos pela violência, acuados por 
uma realidade que se expressa 
também através do mal e do 
feio, ainda assim, há pessoas 
impulsionadas pela esperança. 
Gente que se apaixona, gera 
fi lhos, constrói casas, empre-
ende em negócios.

O que pode ser mais es-
perançoso do que a própria 
esperança. Olhar para o futuro 
e acreditar que outra realidade 
é possível. Algo que pode ser 
baseado também no bom e no 
belo. Algo que ecoa dentro 
de nós, que nos faz vibrar em 
uma linda manhã de sol. Que 
nos leva às lágrimas em mo-
mentos de profunda tristeza 
quando nos despedimos para 
sempre de alguém que amamos 
muito. Que permite as mesmas 
lágrimas na celebração de um 
fugaz triunfo.

A esperança do absurdo 
é a promessa que fazemos a 
nós mesmos que amanhã será 
melhor. Que vamos fazer algo, 
que vamos mudar, que vamos 
enfi m aprender. O absurdo é 
um bom estado porque tudo 
permite, até mesmo a es-
perança do inimaginável e 
do inalcançável, tornando-o 
fi nalmente possível.

E como será o amanhã? 
Certamente fruto de nossos 
atos, de nossos desatinos, de 
nossos erros e das ofensas que 
cometemos contra a dignidade 
da vida, mas será também o 
resultado fecundo de nossa 
paixão mais desvairada, de 
nossa vontade e sonhos, de 
nossa esperança de que seja 
diferente.

Porque é pelo desejo dessa 
mudança improvável e, por 
vezes, utópica que modelamos 
pequenos avanços, porque 
de nossos desejos nasce todo 
dia um indivíduo que já não 
é mais o mesmo, e é isso que 
muda tudo. Vale lembrar que 
indivíduo é aquele que não se 
divide, que é inteiro, com todas 
suas versões e facetas, do bem 
e do mal, do belo e do feio.

Sendo assim, já está em nós 
a semente de nossa própria 
destruição e o projeto de nossa 
viabilidade. O desafi o maior 
não é a meta desafi adora, mas a 
escolha do caminho que vamos 
trilhar para chegar à meta. Se 
há algo que está em nossas 
mãos para decidir, se há algo 
que nos cabe, esse algo é de-
cidir o que fazer com o tempo 
que nos foi dado.

Essa decisão é que encami-
nha o processo, defi ne a ação, 
estabelece o sentido, a direção 
e o ritmo. Nada é absurdo 
quando resiste a esperança e 
nada tem sentido quando esta 
se perde. Esperançar, não es-
perar. Essa é uma atitude, uma 
ação, um chamado. Vocação. 
Uma voz de dentro que nos diz 
que há algo a fazer de nossas 
vidas. Responder esse chama-
do é o que a gente costuma 
defi nir como VIVER. 

(*) - Filósofa, Educadora, 
Pesquisadora, Escritora e Palestrante 

- www.dulcemagalhaes.com.br

A Esperança 
do Absurdo

Reencantando 
Empresas

Dulce Magalhães (*)

Compartilhe seu caso conosco pelo e-mail: reencantandoem-
presas@netjen.com.br. 

Rebeca Toyama

Para anunciar nesta coluna ligue (11) 3106-4171 e fale com Lilian Mancuso

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Leilões

VISITAÇÃO: DIA 10 DE OUTUBRO (NO LOCAL  DO LEILÃO)  - DAS  8  ÀS  17 HORAS

CHASSIS CORRESP.: 9BD17140MA5532210 - 9BD195152E0586711 - 9BD11812EB1160701 - 8AP17202LA2107278 - 9BGRM69809G238446 - 9BDAA05W5AP088573 -

9BD17164LA5626443 - 9BD17201X93482998 - 9BD195162C0299620 - 93YLM2M1H8J964849 - 9BWAA05Z4D4071019 - 935FCKFV87B524772 - 9BGXL68607C111851 -

9BWAA05U4ET040736 - 9BGXN75G06C112209 - 9BRBDWHE8F0218656 - 9BRK19BTXG2059890 - 8AJDR22G6C4016325 - 9BGSA19109B261123 - 9BD19241R83072820 -

935FCKFV88B517470 - 9BD17206G73331885 - KMHFC41DBBA546196 - 9BGKS48B0EG358939 - 9362EKFW98B026550 - 9BWZZZ237WP003814 - 9BRBD3HE2F0219378 -

9362AKFW97B000940 - KMHFC41DP8A324625 - KNCSHX73AB7493471 - 9BWAA05Z394102896 - 9BD146000R8381859 - 9BWDA05U2AT090445 - 9BWAA45U7ET178374 -

9BFZE55H6B8666553 - 9BRBB4E9B5139626 - 9BGRY48908G191205 - 9BGJC69X0CB314657 - 8AFER13P25J425241 - 9BD17309824038720 - 9BD17164G72963294 -

9BGRD08X04G117194 - 8AWPB05Z3AA016715 - 93YHSR2LAEJ335584 - 9BD17202LA3503780 - 9BRB29BT8E2050745 - 8AJFY29GSF8567893 - 9BRK19BTXE2021444 -

8AG244NEVVA138137 - 9BFPSZPPA8B859238 - 9BWGB07XX5P000149 - 9BWRFB2W72R219399 - 9BD17103G62705899 - 9BGKS48B0FG107433 - 9BD173091A4293551 -

9BD178296W0770556 - 9BRBDWHEXG0266693 - 9BRK29BTXE0039550 - 9BRBB48E0A5092315 - 9BD13571TF2276462 - 9BD159542S9140636 - 9BWCA05W87P079514 -

8AFFZZFHA9J215197 - 9BWZZZ30ZRP257482 - 9BGKS48B0FG108639 - 8AJDR22GXC4016361 - 9BWAC03X21P012394 - 9BFZE13FX48568641 - 9BWAA05Z5D4103718 -

9BFZF55A1D8460835 - 9BWAA05U2AT156348 - 9BWKB05Z164060869 - WVWRW83C19E037813 - 9BM6882764B367153 - 9BWZZZ327XP002397 - 8AJDR22G4C4016307 -

8AWPB05Z0BA538722 - 93Y4SRD64FJ481248 - 8AP17202LA2094019 - 9BWAB45Z0E4050013 - 9BD25504568760660 - 6G1VX69C01L669044 - 8AFZZZFFVJ038458 -

9BSK4X2R063581269 - 9BD15802764858803 - 93Y5SRD64FJ656402 - 9BWDA05U7AT083426 - 9BD15822524308624 - 9BWAA05U0EP090137 - 9BD17106LD5842992 -

9BG116GP0BC456624 - 9BGKS48B0FG139383 - 94DVCGD409J200926 - 9BGTT08B02B159255 - 8AFDZZFHA5J394524 - 9BD135613A2148640 - 93HGM2620AZ111271 -

93YHSR2L6FJ519479 - 93YBSR76HEJ846288 - 8AC903662BE043680 - 8A1LZBW2TEL320980 - 9BD15802AD6865754 - 9BM6882763B321264 - 9BWCA05X65T060604 -

WAUZZZ8DZWA257377 - 8AFAR23N4EJ155965 - 93YBSR29KAJ328016 - 9BWZZZ30ZRP276413 - 9BSK4X2B073601587 - 9BFZF10A988109533 - KNAFE227285567833 -

93HGM2510DZ113784 - 9BM3821768B592125 - 8AC690341XA533929 - LKHPC2CG0BAL81257 - 8AD3CRFJ28G002616 - 8AJDR22GXC4016358 - 9BM3821114B384996 -

9BD17106LD5848405 - VF34BBFZ271350085 - 93HGE8790BZ102804 - 9BWZZZ55ZSB746861 - 9BM3B40678B575762 - 9BVJ1E1A0CE786696 - 93ZS2MSH0A8808337 -

9BVP0S1A2CE134783 - 9533A62P6BR156710 - 953468232BR127378 - 93ZM1PNH088707259 - 9535J827XBR148193 - 9BFYCAWY98BB02225 - 9BWKR82T85R535106 -

93KP0E0C2BE131548 - 9BFV2UHGX2BB10577 - 9BW9J82488R842729 - 9BFV2UHG42BB12129 - 9BSP4X20083623510 - 9BFV2UHG72BB11976 - 9BM6931483BB48898 -

9BFV2UHG72BB11606 - 9BW9J82488R839782 - 9BFV2UHG92BB12062 - 93ZS2MRH078705702 - 9BFV2UHG32BB11604 - 9BVA502C2BE775681 - 9BFV2UHG22BB12128 -

9BW9J8245616533 - 9BFV2UHG12BB11634 - 9BM9790469B671635 - 95365826XCR237957 - 9BFV2UHG52BB11605 - 953658241CR241717 - 9BM9582076B455452 -

9BFXEB1B1DB510036 - 9AA07123GDC118479 - 94BA125388V018861 - 9C2KC2200GR020359 - 9C2JC4830FR077981 - 9C2KD04309R016545 - 9C2KC2200GR038423 -

9C2NC4910DR011984 - 9C2JA010VVR005124 - 9C2NC4910FR103934 - 9C2KC1680FR599183 - 9C2JD20103R017233 - 9C2PC4910FR000186 - 95VC03A2EEM000136 -

9C2JD20103R012703 - 9C2KC1670BR590628 - 95VCA2E59AM005200 - 9C2HC1410DR016148 - 9C2KC1670DR476401 - 9C2JC4110ER725230 - 9C2KC1670CR408990 -

9C2JC4110CR504971 - 9C2KC680FR201313 - 9C2JC4120DR553300 - 9C2JC4110CR480691

APROX. 220 VEICULOS

DIA 11 DE OUTUBRO 2016 (TERÇA-FEIRA) ÀS 9:30 HORAS
LOCAL DO LEILÃO: RODOVIA RAPOSO TAVARES,  KM 20 - SP.

VEÍCULOS RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO

INFS.: TEL.: (11) 3845-5599 RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS E OUTROS

COMITENTES

Citação Prazo 20 dias Proc. 1011088-58.2013.8.26.0100.  O Dr. Luiz Antonio Carrer, MM. Juiz de Direito 
da 13º VC do Foro da Capital, Faz Saber a TOSHITOMO TAKAHASHI, RNE no. W-215.926-F, inscrito 
no CPF/MF sob o no. 264.659.818-15, representada pela sua inventariante Sra. NANCY HARUMI 
TAKAHASHI (CPF 050.371.898-02), que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, 
ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 6.214,31. referente  às  da taxa de conservação do lote 
04, da Quadra MD, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII.   Estando o ré em lugar ignorado, 
foi deferida a sua 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. (art. 285 do CPC). Será 
o edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 17 de Maio de 2016.                      08 e 11/10        

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1016058-36.2015.8.26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira Marques, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Milena Lima Santos, RG Nº 49.213.320-7, CPF/MF Nº 399.958.758.02, 
que lhes foi proposta ação Monitória por Instituição Educacional Prof. Pasquale Cascino, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 3.397,95, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada fica para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta 
de custas e honorários em caso de pagamento. Ficando advertido de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de setembro de 2016.       08 e 11/10

PORTAL VILA DAS BELEZAS AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Licença Prévia e de Instalação para, Comércio Varejista de Combustíveis
para Veículos Automotores, sito à Estrada de Itapecerica, nº 662. Vila das Belezas. São
Paulo/SP.
POSTO JIRAU LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da Licença
de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis para Veículos Automotores,
sito à Avenida do Cursino, nº 3.794. Vila Moraes. São Paulo/SP.
CENTRO AUTOMOTIVO DU NORT LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 32008529, válida até 07/10/2.021, para Comércio
Varejista de Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Da Granja, nº 36.
Chácara Santa Cecília. Itapevi/SP.
DEL REY COMBUSTÍVEIS LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 32008517, válida até 07/10/2.021, para Posto de Abastecimento
de Veículos, sito à Avenida Integração, nº 270. Cohab. Carapicuíba/SP.



No início de agosto houve 

uma ampla discussão 

entre os contadores sobre 

o redirecionamento de 

execução fi scal contra um 

contador

Houve o reconhecimento 
por maioria da 1ª Seção do 
Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região da responsabilida-
de solidária do contador, com 
consequente redirecionamento 
de execução fi scal contra ele. A 
discussão reside em se determi-
nar até que ponto o contador é 
responsável pelos atos da empre-
sa, por seus tributos e por sua 
contabilidade.

Concordo que o contador é 
responsável pela contabilidade, 
mas como pode ser responsável 
por estar ciente de todas as tran-
sações efetuadas pela empresa? 
Esse risco da profi ssão contábil 
é agravada quando se trata de 
escritórios de contabilidade. Isso 
porque o contador está distante fi -
sicamente da empresa e, depende 
do recebimento de informações 
por parte de seu cliente, de que 
essas informações sejam comple-
tas e verdadeiras.

Porém minha indignação não 
é com relação à essa discussão 
isoladamente. Se por um lado o 
contador tem responsabilidade 
ilimitada pelo exercício da sua 
profissão, por outro lado as 
prefeituras têm desenquadrado 
sistematicamente os escritórios 
de contabilidade como unipro-
fi ssional, alegando se tratarem 
de sociedades empresárias e 
não uniprofi ssionais. Para piorar 
a situação, a DSUP - Declaração 
das Sociedades Uniprofi ssionais 
de 2016 - da Prefeitura de São 
Paulo vem com uma novidade, 
se a empresa tiver LTDA em seu 
nome será automaticamente 
desenquadrada.

Vamos entender melhor o as-
sunto, uma sociedade empresária 
tem seu registro na JUCESP, en-
quanto a sociedade simples tem 
seu registro no cartório. Uma so-
ciedade simples, como o próprio 
nome indica, tem simplicidade 
de estrutura e porte, mas, além 
disso, tem uma característica 
especial de atuação pessoal direta 
dos sócios em suas atividades. 
No entanto, existem dois tipos 
de sociedades simples, a pura e 
a limitada.

A grande maioria dos escritó-
rios de contabilidade, estão regis-
trados como sociedade LTDA, o 
que teoricamente é um contras-
senso, uma vez que a responsa-

bilidade dos sócios contadores 
é ilimitada no que se refere aos 
serviços executados. A grande 
questão é que a grande maioria 
dos escritórios de contabilidade 
serão desenquadrados de uni-
profi ssional na prefeitura de São 
Paulo, simplesmente pelo fato de 
constar LTDA em seu nome. En-
tão, pelo fato de terem LTDA no 
nome também estariam isentos 
da responsabilidade solidária e 
não caberia o redirecionamento 
de execução fi scal?

Concordo que se de fato a 
responsabilidade dos contadores 
é ilimitada, não deveriam ter 
um contrato social indicando 
LTDA no nome. Porém, esse é 
um problema estrutural, pois 
assim foram instruídos por órgãos 
regulamentadores, advogados e 
por sindicatos. Para mim é um 
problema estrutural porque é a 
praxe do mercado. Para piorar, 
são esses mesmos escritórios que 
efetuam o registro de contratos 
sociais de outros profi ssionais, 
como médicos e engenheiros. 
E, portanto, também registra-
ram seus clientes como LTDA, 
independentemente da respon-
sabilidade ilimitada do exercício 
de suas profi ssões. Dessa forma, 
haverá um desenquadramento 
em massa de diversas profi ssões 
regulamentadas, simplesmente 
por uma questão de forma.

A atenção sempre foi em se 
diferenciar a sociedade empresa-
rial, com registro na JUCESP, da 
sociedade simples no cartório e 
nunca houve uma devida atenção 
entre sociedade simples pura e 
sociedade simples limitada. O uso 
de limitada ao invés da sociedade 
simples visava outras responsabi-
lidades perante terceiros e não em 
relação à responsabilidade direta 
da execução dos serviços regula-
mentados. Ou seja, já é intrínseco 
na sociedade simples mesmo que 
limitada a responsabilidade direta 
dos sócios.

Então volto a me perguntar, 
se o juiz na hora de analisar o 
redirecionamento de execução 
fi scal, efetua a interpretação não 
olhando se o contrato é de socie-
dade limitada, porque prevalece a 
responsabilidade pessoal e direta 
em conformidade com o Código 
Tributário Nacional, porque a 
mesma interpretação não é dada 
pelo Fisco Municipal na cobrança 
do ISS?

Muito conveniente e pouco 
justo não acham?

(*) - É diretora executiva de Normas 
Internacionais de Contabilidade

da ANEFAC.

As responsabilidades do 
contador: Um contrassenso

Marta Pelucio (*)

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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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 CIVILÓCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado
Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: ROBERTO ALMIR DA SILVA, solteiro, auxiliar de limpeza, nascido em 
São Paulo - SP, aos 13/09/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Rufi no da Silva e de Maria Angelina da Silva; A pretendente: JOYCE 
SANTOS DE MORAES, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 
02/08/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Ferreira 
de Moraes Neto e de Maria Aparecida Santos de Moraes.
 
O pretendente: JOSÉ ORLANDO DO NASCIMENTO, solteiro, auxiliar de motorista, 
nascido em Canapi - AL, aos 30/08/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Arnaldo do Nascimento e de Maria de Lourdes Pereira; A pretendente: 
MARIA LUCILENE DA PAZ NUNES, solteira, babá, nascida em Santana do Ipanema - AL, 
aos 15/11/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jevaldo 
Soares Nunes e de Sirlene da Conceição da Paz.
 
O pretendente: CLAUDIO FERREIRA DE SOUZA, divorciado, analista de logística, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/03/1975, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de João Ferreira de Souza e de Edite Ferreira de Souza; A pretendente: 
TAIS TAMAR DE BARROS MODESTO, solteira, analista de logística, nascida em São 
Paulo - SP, aos 18/04/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Jaime Luis Modesto e de Maria Veronica de Barros.
 
O pretendente: SEVERINO MARIANO DA SILVA, solteiro, manobrista, nascido em São 
João - PE, aos 06/07/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Mariano da Silva e de Marinete Maria da Silva; A pretendente: ANA MARIA 
REZENDE DOS SANTOS, solteira, auxiliar odontológico, nascida em Distrito Américo 
Alves, Município Sento-Sé - BA, aos 20/05/1976, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Aristeu Rezende e de Gerci Rezende dos Santos.
 
O pretendente: ADEMIR CORRÊA LEITE,  brasileiro, divorciado, laboratorista, nascido em 
Osasco - SP, aos 21/09/1965, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Luiz Fernando Corrêa Leite e de Jane Marilda Corrêa Leite; A pretendente: NOEMIA 
VIEIRA ARAÚJO DA SILVA, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Itabuna - BA, aos 
03/11/1966, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Ramos 
de Araújo e de Lourdes Vieira da Silva.
 
O pretendente: VICTOR HUGO DE ALMEIDA MARTINS, brasileiro, solteiro, assistente 
fi nanceiro, nascido em São Paulo - SP, aos 11/10/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP - SP, fi lho de Severino Alves Martins e de Maria Socorro de Almeida Martins; A 
pretendente: BRUNA SANTANA DE LIMA, brasileira, solteiro, auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - SP, aos 10/11/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP - SP, 
fi lha de Josenaldo Francisco Leite Lima e de Neurian Jacinta Santana Lima.
 
O pretendente: AUGUSTO VELOSO DOS SANTOS solteiro, instrumentador cirúrgico, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/10/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Maria Veloso dos Santos Neta; A pretendente: KAROLINA APARECIDA DIAS DA SILVA, 
solteira, atendente, nascida em Caracol - PI, aos 05/07/1997, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato Dias da Silva e de Maria de Fátima da Silva.
 
O pretendente: ALEXANDRE ASSIS, solteiro, porteiro, nascido em São Paulo - SP, aos 
28/11/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Assis e 
de Adir José Almeida; A pretendente: ADRIANA APARECIDA DA SILVA, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/02/1971, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Celestino da Silva e de Veronica dos Santos Dias.
 
O pretendente: ALEX SILVA DIAS TAVARES,  solteiro, auxiliar de cabeleireiro, nascido 
em Diadema - SP, aos 28/03/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edson Dias Tavares e de Marina Augusta da Silva; A pretendente:  KAROLAYNE 
DE JESUS XAVIER, solteira, atendente, nascida em São Roque - SP, aos 25/01/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edinaldo Rodrigues Xavier 
e de Maria Lucia de Jesus Gomes.
 
O pretendente: DOUGLAS GOMES DE SOUSA RAMOS solteiro, operador de embalagens, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/12/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edimilson Ramos e de Ivonete Gomes de Sousa Ramos; A preten-
dente: RITA DE CÁSSIA TEIXEIRA DE ASSIS, solteira, auxiliar de produção, nascida 
em Crateús - CE, aos 04/04/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Amadeu Costa de Assis e de Antonia Neuma Teixeira Martins.
 
O pretendente: LEANDRO DE ANDRADE solteiro, mobotoy, nascido em São Paulo - SP, 
aos 15/02/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josefa 
Hilda de Andrade Silva; A pretendente: ADRIANA DIAS DA SILVA, solteira, manicure, 
nascida em Taboão da Serra - SP, aos 17/02/1981, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Dias da Silva e de Tereza da Silva.
 
O pretendente: JOSÉ CALADO DA SILVA solteiro, cozinheiro, nascido em Pombal - PB, aos 
04/04/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Joaquim 
da Silva e de Sebastiana Calado da Silva; A pretendente:  JULIANA DA MOTA AMARAL, 
solteira, revisora, nascida em São Paulo - SP, aos 03/05/1984, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar Amaral e de Ana Machado da Mota.
 
O pretendente: JOÃO CÂNDIDO MARTINS NETO, solteiro, pedreiro, nascido em Manoel 
Vitorino - BA, aos 01/04/1978, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Justino Cândido Martins e de Aneape Ana Ribeiro de Jesus; A pretendente: MARIA 
DA CRUZ DA SILVA, solteira, cozinheira, nascida em Campo Maior - PI, aos 16/11/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves da Silva 
e de Justina Rosa da Anunciação.
 
O pretendente: PAULO CESAR DE OLIVEIRA, divorciado, vendedor, nascido em São 
Paulo - SP, aos 04/08/1970, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Martins de Oliveira e de Maria da Conceição Guimarães de Oliveira; A pretendente: 
JOSILENE GONÇALVES DE SOUSA, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 01/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gerson 
Gonçalves de Sousa e de Helena Maria de Sousa.
 
O pretendente: JOSÉ ADILSON GONÇALVES DANTAS, solteiro, garçom, nascido 
em Ribeira do Pombal - BA, aos 06/06/1977, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Rocha Dantas e de Raimunda Gonçalves Dantas; 
A pretendente: JOSEFA IRANILDA SANTOS DE JESUS, solteira, de serviços domés-
ticos, nascida em Ribeira do Pombal - BA, aos 24/01/1981, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Paulo de Jesus e de Maria Lucia Almeida 
Santos de Jesus.
 
O pretendente: ANTONIEL NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO, solteiro, segurança, nas-
cido em Aurelino Leal - BA, aos 14/07/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio da Conceição e de Nilza Ramos Braga do Nascimento; A 
pretendente: DAIANE COSTA DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em Ubaitaba - BA, 
aos 08/10/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Benedito 
Manoel dos Santos e de Maria Conceição Costa.
 
O pretendente: CAIO HENRIQUE GONÇALO SILVÉRIO,  solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 12/07/1993, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Barbosa Silvério e de Marli Gonçalo da Silva; A pretendente: 
VIVIANE ALVES DA SILVA, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 25/02/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria José Alves da Silva.
 
O pretendente: THIAGO SANTOS DA SILVA,  solteiro, auxiliar de escritório, nascido em 
São Paulo - SP, aos 21/11/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Marcos Antonio da Silva e de Edinailde Santos; A pretendente: VALERIA ONO-
RATO CRISOSTOMO, solteira, digitadora, nascida em São Paulo - SP, aos 13/08/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de James Rios Crisostomo e 
de Veronica Felix Onorato Crisostomo.
 
O pretendente: MAYCON JONATHAN DOS SANTOS MARCIEL, brasileiro, solteiro, 
agente de suporte, nascido em Diadema - SP, aos 19/09/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cleojonso de Souza Marciel e de Rosangela Delmiro 
dos Santos; A pretendente: STEPHANIE DA SILVA ALVES, brasileira, solteiro, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 28/03/1996, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Valdir Alves e de Terezinha da Silva Alves.
 
O pretendente: FLÁVIO VENTURA DA SILVA, solteiro, manobrista, nascido em São 
Paulo - SP, aos 06/07/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Ventura da Silva e de Maria de Fátima Ferreira Silva; A pretendente:  MARIA 
AMELIA DE SENA, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 02/09/1979, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Lourenço de Sena e 
de Isaura Augusta de Almeida.
 
O pretendente: ROGER COSTA DA SILVA,  solteiro, polidor, nascido em São Paulo - SP, aos 
08/01/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francimar Nogueira 
da Silva e de Iara Dolicia da Costa Silva; A pretendente: GABRIELA DE OLIVEIRA SILVA, 
solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 29/09/1988, residente e domiciliada São 
Paulo - SP, fi lha de Juscelino Julio da Silva Filho e de Maria José de Oliveira Silva.
 
O pretendente: DANIEL MENDES DOS SANTOS, solteiro, policial militar, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/11/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Francisco dos Santos e de Vilma Fermino Mendes dos Santos; A pretendente: 
THAÍS DE SOUZA SANTOS, solteira, técnica de enfermagem, nascida em Ourinhos - SP, 
aos 07/07/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Martins dos Santos e de Elizabete de Souza.
 
O pretendente: LUIS CARLOS FERREIRA DOS SANTOS,  solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 30/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sinesio Ferreira dos Santos e de Conceição Pereira dos Santos; A pretendente: 
RENATA SOUZA DOS SANTOS, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, 
aos 01/02/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Herminio 
Rodrigues dos Santos e de Nely Rodrigues de Souza.
 
O pretendente: JHONATAN DE ARAUJO VIANA, solteiro, cozinheiro, nascido em Santa 
Maria da Boa Vista - PE, aos 12/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Pau-
lo - SP, fi lho de Pedro Gomes Viana e de Rosemeire Araujo dos Santos; A pretendente: 
RENATA RODRIGUES CAVALCANTE LEANDRO, solteira, garçonete, nascida em São 
Paulo - SP, aos 16/11/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Sergio Leandro e de Hosana Rodrigues Cavalcante Leandro.
 
O pretendente: DANIEL JOSÉ DE SANTANA, solteiro, técnico de instalação, nascido em 
Recife - PE, aos 25/07/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Djalma de Santana e de Potira Maria Correia de Santana; A pretendente: JESSICA 
APARECIDA DE JESUS, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 29/12/1989, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amauri Gonçalves de Jesus 
e de Rosana Aparecida do Carmo.
 

O pretendente: GLEIDSON DOS SANTOS BARBOSA,  solteiro, encarregado, nascido em 
São Paulo - SP, aos 28/10/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Ananias Barbosa e de Josenaide Rosa dos Santos; A pretendente:  SUELI BURANHEM BISPO, 
solteira, vendedora, nascida em Rafael Jambeiro - BA, aos 04/07/1988, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Bispo Rosa e de Linivalda Buranhem Bispo.
 
O pretendente: GUILHERME FERREIRA CARVALHO,  solteiro, montador, nascido em São 
Paulo - SP, aos 16/11/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Walkiria Teixeira de Carvalho; A pretendente: DÉBORA OLIVEIRA VILELLA, solteira, ba-
charel em direito, nascida em São Paulo - SP, aos 29/12/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcides Vilella Sobrinho e de Valdeloriza Oliveira Costa.
 
O pretendente: WELLINGTON DE OLIVEIRA JESUS,  brasileiro, solteiro, técnico con-
tábil, nascido em São Paulo - SP, aos 02/05/1987, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio dos Reis de Jesus e de Vera Lucia de Oliveira Freire; A 
pretendente: ARIADINI JERONIMO DE JESUS, solteira, auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - SP, aos 10/07/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Edvaldo da Silva Jesus e de Margarida Jeronimo do Nascimento.
 
O pretendente: BRUNO DE SOUSA CUPERTINO,  solteiro, analista de sistemas, nascido 
em São Paulo - SP, aos 10/05/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Sergio Lima Cupertino e de Marineuza de Sousa Silva Cupertino; A 
pretendente: NATÁLIE DE SOUZA SANTOS, solteira, analista fi nanceira, nascida em 
São Paulo - SP, aos 26/03/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Carlos de Souza Santos e de Neilde de Souza Santos.
 
O pretendente: DANIEL DOS SANTOS PRADELA,  solteiro, técnico de segurança do trabalho, 
nascido em São Paulo - SP, aos 12/03/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco José Pradela Junior e de Girleide Barbosa dos Santos Afonso; A pretendente: 
ELICE TERESA DE SOUSA, solteira, vendedora, nascida em Santo Inácio do Piauí - PI, aos 
22/06/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luisa de Sousa.
 
O pretendente: FRANCO ANTONIO GONZALEZ COLMAN, solteiro, professor, nascido em 
Assunção - Paraguai, aos 09/11/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Ramon Gonzalez Asilvera e de Marta Dora Colman Arriola; A pretendente: 
MARIA ESTERFANIA OLIVEIRA DA SILVA, solteira, angariadora de seguros, nascida em 
Maracanaú - CE, aos 24/03/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco de Assis Paula da Silva e de Maria da Conceição Oliveira da Silva.
 
O pretendente: URBANO SILVA SENA, divorciado, porteiro, nascido em São Paulo - SP, 
aos 17/08/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival 
Barros Sena e de Helenice da Conceição Silva Sena; A pretendente: SUÉLEN CRISTI-
NA DA SILVA, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 03/06/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Claudia Cristina Penha da Silva.
 
O pretendente: JEFERSON COSME DAMIÃO DA SILVA, solteiro, caminhoneiro, nascido 
em São Paulo - SP, aos 05/07/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Moizes Cosme Damião da Silva e de Geni Duarte da Silva; A pretendente: 
LUCILENE DOS SANTOS ALVES, solteira, cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, aos 
27/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Benedito 
Alves e de Marluce Belmira dos Santos Alves.
 
O pretendente: MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO SILVA solteiro, garçom, nascido 
em Arapiraca - AL, aos 15/05/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Bartolomeu Soares da Silva e de Solange do Nascimento Silva; A pretendente: 
GABRIELA ALVES DOS SANTOS, solteira, auxiliar de faturamento, nascida em São 
Paulo - SP, aos 27/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Manoel Sotero dos Santos e de Maria das Virgens Alves Santos.
 
O pretendente: VINICIUS DIAS ALVES, solteiro, cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, 
aos 07/09/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alcindo José Alves 
e de Ivone Dias Alves; A pretendente: MAYARA DE LIMA COSTA, solteira, secretária, 
nascida em São Paulo - SP, aos 17/01/1995, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Batista Costa e de Maria José Guedes de Lima Costa.
 
O pretendente: FERNANDO APARECIDO LUZ, solteiro, técnico em radiologia, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/01/1981, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Roberto Luz e de Vanda Lidia Weber; A pretendente: KARINE APARECIDA 
DOS SANTOS, divorciada, representante comercial, nascida em Ponta Grossa - PR, aos 
29/09/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Vieira dos Santos e de Nerezi dos Santos.
 
O pretendente: JOSÉ RICARDO SERGIO DA SILVA, divorciado, funcionário público, 
nascido em Recife - PE, aos 19/05/1965, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Severino da Silva e de Nair Sergio da Silva; A pretendente: EDJANE 
SERGIO ALENCAR, divorciada, professora, nascida em São Paulo - SP, aos 19/04/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Euripes Bezerra de Alencar 
e de Maria Bernadete Sérgio de Alencar.
 
O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS SALES,  solteiro, auxiliar de expedição, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/08/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Erisvaldo Ferreira Sales e de Zelia dos Santos Sales; A pretendente: 
ISABEL PRISCILA SOARES JANUARIO, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 25/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Aloisio Soares Januario e de Gilda Betonia Soares Januario.
 
O pretendente: RICARDO DE PÁDUA LEITE,  solteiro, mecânico, nascido em São 
Paulo - SP, aos 11/04/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Delandio de Alencar Leite e de Estelita Lopes de Pádua Leite; A pretendente: 
CAROLINA MONTEIRO FREITAS, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, 
aos 04/10/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner 
Antonio da Silva Freitas e de Sandra Barbosa Monteiro Freitas.
 
O pretendente: WALDIR VALENTIM DA CRUZ, solteiro, vendedor, nascido em São 
Paulo - SP, aos 08/05/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Waldivio Fernandes da Cruz e de Isabel Cristina Valentim da Cruz; A pretendente: 
BRENDA GONÇALVES MIRANDA DE ABREU, solteira, auxiliar de escritório, nascida 
em São Paulo - SP, aos 24/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Carlos Miranda de Abreu e de Maria Nilza Gonçalves da Costa.
 
O pretendente: ANTONIO DOS SANTOS SILVA, divorciado, aposentado, nascido em 
Jurema - PE, aos 01/06/1951, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Francisco da Silva e de Caetana Maria da Conceição; A pretendente: MARIA 
APARECIDA CORREIA DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em São Miguel dos 
Campos - AL, aos 22/05/1961, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Antonio Correia dos Santos e de Maria das Dores Correia dos Santos.
 
O pretendente: DOUGLAS DOS SANTOS CARVALHO, brasileiro, solteiro, gesseiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 13/04/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Salvador Ferreira de Carvalho e de Altina Cristina dos Santos; A 
pretendente: SABRINA MILAGRES FERREIRA, solteira, do lar, nascida em São Paulo - 
SP, aos 09/04/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Odair 
Alves Ferreira e de Roseli Milagres Cupertino Ferreira.
 
O pretendente: LUCAS NUNES RIBEIRO, solteiro, técnico de informática, nascido em 
São Paulo - SP, aos 14/08/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Claudio Moises Ribeiro e de Ana Paula dos Santos Nunes; A pretendente: JOYCE 
FERREIRA LIMA, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 14/10/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Denise Ferreira Lima.
 
O pretendente: DIÓGENES DE OLIVEIRA SILVA ARAUJO, solteiro, cozinheiro, nascido 
em Salvador - BA, aos 15/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Diosdedite de Jesus Araujo e de Jugleide de Oliveira Silva Araujo; A pretenden-
te: DEBORA CRISTINA SOARES, solteira, copeira, nascida em São Paulo - SP, aos 
17/09/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Soares e de Marynês Pereira Lima Soares.
 
O pretendente: FLÁVIO CAZELATO, solteiro, gerente comercial, nascido em São Paulo - 
SP, aos 04/11/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Basílio 
Cazelato e de Maria Aparecida Cazelato; A pretendente: BARBARA AQUINO DA SILVA, 
solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 21/01/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Orlando Pinheiro da Silva e de Lidia Roza de Aquino.
 
O pretendente: ROMILDO DE OLIVEIRA, solteiro, supervisor de call center, nascido em 
São Paulo - SP, aos 27/03/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Osvaldo Geraldo de Oliveira e de Maria das Graças Machado de Oliveira; A pre-
tendente: ANDRÉA TATIANE DE SOUZA, solteira, agente de relacionamento, nascida 
em São Paulo - SP, aos 08/08/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Nilza Maria de Souza.
 
O pretendente: ALEXANDRE LUIZ PINTO PACCA, solteiro, chefe de cozinha, nascido em 
São Paulo - SP, aos 10/03/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Arnaldo Luiz Pinto Pacca e de Rosely Machado Pinto Pacca; A pretendente: ROSONIA 
OLIVEIRA DA SILVA, divorciada, representante de atendimento ao consumidor, nascida 
em Surubim - PE, aos 05/04/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Joaquim da Silva e de Maria de Lourdes Oliveira da Silva.
 
O pretendente: JOSÉ SIMEÃO DO CARMO FILHO, divorciado, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em São Paulo - SP, aos 04/09/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Simeão do Carmo e de Maria Sebastiana da Conceição do Carmo; 
A pretendente: MARIA JOSÉ DOS SANTOS, solteira, de serviços domésticos, nascida 
em São Lourenço da Mata - PE, aos 27/05/1974, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alberto Ferreira dos Santos e de Izaura Maria dos Santos.
 
O pretendente: JOSÉ NILTON BATISTA DE OLIVEIRA, solteiro, vendedor, nascido em 
Mairi - BA, aos 19/03/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Josias do Carmo Oliveira e de Marina Batista de Oliveira; A pretendente: ANDREA 
ARGOLLO DE OLIVEIRA, divorciada, assistente social, nascida em São Paulo - SP, aos 
13/01/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Cicero 
de Oliveira e de Helena Argollo de Oliveira.
 
O pretendente: GUILHERME TEGAS DIAS, solteiro, bancário, nascido em São Paulo - SP, 
aos 19/06/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto 
Dias e de Emília Marcia Tegas Dias; A pretendente: GABRIELLY DUTRA SOUZA, solteira, 
biomédica, nascida em São Paulo - SP, aos 01/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos de Souza e de Leonice Dutra Souza.

        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: JANIELSON DA SILVA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, em Arapiraca (ORCPN de Lagoa da Canoa) - AL, no dia 03/04/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de de José Rosendo dos Santos e de 
Eliete Ferreira da Silva Santos. A pretendente: TAISE TAVARES DE FREITAS, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Arapiraca (ORCPN de Lagoa da Canoa) 
- AL, no dia 23/05/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cicero Tavares de Freitas e de Maria Silvania Tavares de Freitas.

O pretendente: PEDRO VITHOR ARAUJO DOS SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, 
profi ssão músico, nascido nesta Capital, Moóca - SP, no dia 10/10/1989, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Francisco de Almeida e de 
Vilma Maria Araujo dos Santos. A pretendente: MAÍRA MARCATTO DA ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão analista de controle de qualidade, nascida nesta Capital, Indianó-
polis - SP, no dia 07/12/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Donizzetti Durval da Rocha e de Cláudia Marcatto da Rocha.

O pretendente: GEORGE CARDILLO SALDANHA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
som cinema, nascido  no Rio de Janeiro (5ª Circunscrição) - RJ, no dia 23/04/1976, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Jorge Alberto de Barros 
Saldanha e de Hercilia Vicenzio Cardillo. A pretendente:  GLAUCE LIMA DE QUEIROZ, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Belo Horizonte (3º Subdistrito) - MG, 
no dia 02/04/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Nilton Ferreira de Queiroz e de Clara Maria Lima de Queiroz.

O pretendente: FRANCISCO TARGINO DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Assaré - CE, no dia 23/08/1968, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Genival Gonçalo de Menezes e de Zélia Maria Targino. A 
pretendente: CLAUDIJANE DOS ANJOS FREITAS, estado civil solteira, profi ssão boleira, 
nascida m Arapiraca - AL,  no dia 01/01/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Cláudio Tavares de Freitas e de Maria Aparecida dos Anjos. 

O pretendente: VINICIUS MARINO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
dados, nascido em Santo Anastácio - SP, no dia 22/04/1987, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Donizeti Gonçalves das Silva e de Lis Maria Marino Gonçalves. 
A pretendente: ROSELI DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, 
nascida em Belém (4º ORCPN) - PA, no dia 21/09/1982, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José Gomes Sobrinho e de Sebastiana de Oliveira Gomes.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010212-36.2012. 8.26. 0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Elcy Antonio da Costa, CPF 018.352.248-65, RG 300.214,
Separado judicialmente, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte 
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: “Ação de Cobrança de taxas 
de conservação de loteamento, firmadas em contrato”. 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, 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 SP, aos 15 de agosto de 2016                                                                    08 e 11/10

Citação - Prazo 30 Dias – Proc. 0222147-47.2011.8.26.0100. A Drª. JACIRA JACINTO DA SILVA, Juíza 
de Direito da 16ª Vara Cível da Capital, Faz saber ao Co-ré CLAUDIA REGINA LACERDA, empresária
informal do ramo calçadista, estabelecida na Rua Seis, nº 382, Bairro Jardim Padre Libério, Cida de
Nova Serrana/MG, que VULCABRÁS/AZALÉIA - RS, CALÇADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS S/A
ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais,
pois os requeridos estão reproduzindo suas marcas OLYMPIKUS e variações, para assinalar produ-
tos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em 
termos, foi deferida a citação da requerida por edital, para que Contestem a presente ação no prazo 
de 15 dias, a fluir após os 30 dias. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso 
de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo 21 de Setembro de 2016.                  08 e 11/10

5ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1025105-
71.2014.8.26.0001. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr. Gustavo Coube de Carvalho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a BR Incorporadora e 
Construtora LTDA, CNPJ. 02.826.757/0001-64, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução por parte de Casa das Tintas de Anápolis LTDA, objetivando o 
recebimento da quantia de R$ 72.213,13, representados pelas duplicatas nºs. 242274/01E, 
242274/02E, 257274/01E, 257274/02E, 257923/01E, 267166/01E, 267166/02E, 269315/01E e 
270150/01E, vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por edital, para que, no prazo de 03 (três) dias, contados da data da citação, efetue o 
pagamento da importância reclamada. Prazo para embargar: 15 dias, facultando a executada nesse 
prazo, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em 
execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, 
acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será o presente edital afixado e publicado 
da forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 19 de julho de 2016. 
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - Ofi cial 

CARTÓRIO de REGISTRO CIVILCARTÓRIO de REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTONIO ABILIO PEREIRA, divorciado, pintor, nascido em 13/06/1948, 
natural de Pompeia - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Abilio Pereira e de Maria da Conceição Pereira; A pretendente: SIMONE APARECI-
DA SILVÉRIO, solteira, do lar, nascida em 12/06/1970, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Amilton Aparecido Silvério e de 
Maria Alice Silvério.

O pretendente: FLÁVIO RAMALHO DE MELO, divorciado, auxiliar de escrevente, nascido 
em 14/01/1972, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Ramalho de Melo e de Maria Odete Jesus de Melo; A pretendente: MARIA 
ANDRÉA OLIVEIRA DOS SANTOS, divorciada, vendedora, nascida em 29/08/1973, 
natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Francisco dos Santos e de Maria do Carmo Oliveira dos Santos.

O pretendente: DAVI MARQUES DE SOUSA, solteiro, cozinheiro, nascido em 20/12/1979, 
natural de Itabuna - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Dionísio 
Marques de Souza e de Maria José de Souza; A pretendente: CAMILA DOS SANTOS 
OLIVEIRA, solteira, do lar, nascida em 14/04/1990, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando Lino de Oliveira e de Maria José dos 
Santos.

O pretendente: FERNANDO SILVA REIS, solteiro, mecânico, nascido em 28/09/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ocemar 
da Silva Reis e de Angela Silva Reis; A pretendente: THALYTA RODRIGUES LIMA, 
solteira, operadora de telemarketing, nascida em 19/06/1995, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eliton Lima Salmeiro e de Joceane 
Rodrigues dos Santos.

O pretendente: ALAELSON ALVES DA SILVA, solteiro, assistente de supervisão, nascido 
em 13/08/1974, natural de Aporá - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Mauricio da Silva e de Domingas Alves da Silva; A pretendente: JANAINA MARIA 
PEREIRA, solteira, do lar, nascida em 08/05/1979, natural de Timbaúba - PE, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josefa Pereira de Souza.

O pretendente: ANDERSON RIBEIRO DE SOUZA, solteiro, recepcionista, nascido em 
21/03/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Eduardo Morais de Souza e de Ivonilda Ribeiro de Azevedo Souza; A pretendente: 
DANIELA URBANO CANDIDO, divorciada, gestora de qualidade, nascida em 13/12/1984, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Urbano 
Candido e de Rosa Correa Araujo Candido.

O pretendente: EDSON PIRES DA SILVA, solteiro, chefe de seção, nascido em 12/02/1971, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Pires 
da Silva e de Ana Francisca da Silva; A pretendente: MARIA INAZETE DE OLIVEIRA, 
solteira, do lar, nascida em 17/05/1971, natural de Coronel Murta - MG, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Darcy Marques de Oliveira.

O pretendente: GABRIEL COSTA ALVES GARCIA MARTINI, solteiro, fi nalizador, nascido 
em 21/11/1991, natural de Registro - SP, residente e domiciliado em Praia Grande - SP, fi lho 
de Wanderley Pinheiro Martini e de Jenny Costa Alves Garcia; A pretendente: AMANDA 
AGUIAR AZEVEDO, solteira, designer de sobrancelhas, nascida em 22/07/1992, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Arnaldo 
Teixeira de Azevedo e de Roseny Aguiar de Souza.

O pretendente: JOÃO ALBERTO ARAÚJO NETO, solteiro, operador de monitoramen-
to, nascido em 21/08/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Soares dos Santos e de Francinete Lima Araújo dos Santos; 
A pretendente: JÉSSICA DE LIMA INÁCIO, solteira, estudante, nascida em 19/04/1992, 
natural de Cubatão - SP, residente e domiciliada em São Vicente - SP, fi lha de José Inácio 
e de Valéria de Lima Inácio.

O pretendente: RAFAEL REIS DE PAULA, solteiro, operador de máquinas, nascido em 
11/05/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Augusto Machado de Paula e de Maria Pereira Reis de Paula; A pretendente: 
THAMILLYS DOS SANTOS CRUZ, solteira, auxiliar de produção, nascida em 06/12/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdemir 
Pereira da Cruz e de Maria Marlene dos Santos.

O pretendente: IVAN SILVA DIAS MOURA, solteiro, auxiliar de compras, nascido em 
06/12/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Irineu Dias Moura e de Adriana Alves da Silva; A pretendente: FERNANDA APARE-
CIDA DE JESUS, solteira, operadora de caixa, nascida em 17/08/1986, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo de Jesus e de 
Elza Aparecida de Jesus.

O pretendente: JOSÉ CARLITO ALMEIDA DA SILVA, solteiro, motorista, nascido em 
23/01/1976, natural de Pombal - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Francisco da Nobrega Silva e de Lucia Almeida da Silva Nobrega; A pretendente: NATA-
LIA MELO NOVAIS, solteira, do lar, nascida em 03/07/1993, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valter Oliveira Novais e de Andréa 
Toledo Melo Novais.

O pretendente: RAPHAEL PACHECO LOPES, solteiro, taxista, nascido em 01/04/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Ba-
tista Lopes e de Maria Rita Pacheco; A pretendente: SARIA DE OLIVEIRA CORREIA, 
solteira, técnica de nutrição, nascida em 23/07/1989, natural de Nova Canaã do Norte 
- MT, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Florisvaldo Cardoso Correia e 
de Edilene de Oliveira Correia.

O pretendente: REGINALDO AUGUSTO TORRES, solteiro, cabeleireiro, nascido em 
23/03/1982, natural de Juazeiro do Norte - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Augusto Torres e de Maria Lêda Ramos Pereira; A pretendente: MARIA 
REGINA DOS SANTOS, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 09/11/1984, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Bernardo dos Santos e de Maria Atanasia de Jesus dos Santos.

O pretendente: DANILO SANTOS POVIJAN SARAIVA, solteiro, repositor, nascido em 
15/06/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Aparecido Daniel Povijan Saraiva e de Romilda Matos dos Santos; A pretendente: 
STEPHANY KAYALA NUNES DA SILVA, solteira, atendente, nascida em 04/01/1995, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcos 
Lino da Silva e de Fabiana Almeida Nunes da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE DO AMARAL, divorciado, operador de máquina, nascido 
em 04/07/1972, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel José do Amaral e de Joana Moreira do Amaral; A pretendente: ELIANE 
MENDES BARBOSA, divorciada, doméstica, nascida em 02/02/1975, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira Barbosa e 
de Terezinha Mendes Barbosa.

O pretendente: LUCAS HENRIQUE ARCANJO DOS SANTOS, solteiro, motoboy, 
nascido em 23/08/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, filho de Artur Samuel dos Santos e de Maria Irene de Oliveira 
Arcanjo; A pretendente: STEFANY MOREIRA DE SÃO LEÃO, solteira, operadora 
de telemarketing, nascida em 06/03/1998, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Marlos Soares de São Leão e de Viviane 
Moreira de Brito.

O pretendente: ANDERSON DO NASCIMENTO ASSIS, solteiro, motorista, nascido em 
27/02/1987, natural de Guaraçaí - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Ilson de Assis e de Marinalva do Nascimento Assis; A pretendente: ERICKA MORA-
ES SANTOS, solteira, cobradora, nascida em 16/03/1991, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Domingos dos Santos e 
de Maria Aparecida de Moraes.

O pretendente: JORGE EDUARDO DA SILVA SANTOS, solteiro, pedreiro, nascido em 
03/12/1977, natural de Itabuna - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Gilberto Bispo dos Santos e de Maria José da Silva; A pretendente: DELMA DA COSTA, 
divorciada, diarista, nascida em 25/05/1964, natural de São Paulo - SP, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Paz da Costa e de Lourdes Souza da Costa.

O pretendente: ALMIR ALMEIDA DE MACEDO, divorciado, auxiliar de limpeza, nascido 
em 03/03/1978, natural de Macajuba - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Valmir Moreira de Macedo e de Tereza Alves de Almeida; A pretendente: AWILHYANE 
KELLY PAULA DOS SANTOS, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 15/01/1985, 
natural de Bauru - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos José 
dos Santos e de Antonia Cicera de Moraes Santos.

O pretendente: APARECIDO DIAS DOS SANTOS, solteiro, pintor, nascido em 12/09/1964, 
natural de Belém do São Francisco - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Furtunato Dias dos Santos e de Paulina Maria dos Santos; A pretendente: DEUZELINA 
DOS SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 09/09/1962, natural de Caxias - MA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiza Raimunda dos Santos.

O pretendente: OSÉIAS DA SILVA, solteiro, cobrador, nascido em 08/12/1967, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ibiapino Manoel 
da Silva e de Maria José da Silva; A pretendente: ANA LUCIA PEREIRA LEITE, solteira, 
do lar, nascida em 14/11/1971, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Maria da Paixão Leite.

O pretendente: ANTONIO NASCIMENTO BARBOSA, solteiro, frentista, nascido em 
02/04/1967, natural de Surubim - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Gomes Barbosa e de Terezinha Maria do Nascimento; A pretendente: SANDRA 
MARIA ALVES DE FARIAS, solteira, do lar, nascida em 05/08/1972, natural de Lajedo 
- PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Alves de Farias e de 
Olindina Maria de Farias.

O pretendente: CLAUDEMIR TEIXEIRA SANTANA, divorciado, armador, nascido em 
28/10/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Maria José Teixeira Fernandes; A pretendente: EDICÉIA GALINDO DE ASSIS, solteira, 
do lar, nascida em 22/06/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Francisco de Assis e de Adilene Galindo.

O pretendente: OSVALDÍ GONÇALVES BANDEIRA, solteiro, cobrador, nascido em 
20/06/1965, natural de Mata de São João - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Maria Gonçalves Bandeira; A pretendente: SÔNIA MARIA DOS SANTOS, solteira, 
do lar, nascida em 23/11/1968, natural de Moreno - PE, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Manoel dos Santos e de Antonia Maria dos Santos.

O pretendente: CELSO EDUARDO FIRMINO DE OLIVEIRA, solteiro, professor, nascido 
em 22/10/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de José Firmino de Oliveira e de Elecides da Silva Oliveira; A pretendente: ALINE 
LILIAN DE AZEVEDO ALVES, solteira, farmacêutica, nascida em 16/08/1979, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Osmar Alves e 
de Josefa Elinesia Ferreira de Azevedo Alves.

O pretendente: ANTONIO ALVES DA SILVA, solteiro, motorista, nascido em 16/08/1985, 
natural de Beneditinos - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gracia 
Alves de Almeida e de Mariana Gonçala da Silva; A pretendente: JOSILENE ALCANTA-
RA DA CRUZ, solteira, do lar, nascida em 29/04/1991, natural de Aporá - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo Bispo da Cruz e de Maria 
Raimunda Alcantara.

O pretendente: JIMMY GIOVANNI PEREIRA DE ARAUJO, solteiro, pastor, nascido em 
21/11/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Washington Cardoso de Araujo e de Maria de Lourdes Pereira; A pretendente: AM-
BROSIANA ARCENIO E SILVA, solteira, auxiliar de produção, nascida em 11/02/1986, 
natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adãonildo 
Rodrigues da Silva e de Maria Felix Arcenio e Silva.

O pretendente: DANIEL ESTEVÃO DE VARGAS, solteiro, agente de atendimento de 
serviços, nascido em 08/08/1993, natural de Passo Fundo - RS, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Claudemir Jesus de Vargas e de Gladis Kátia de Vargas; A 
pretendente: DAYANA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, solteira, auxiliar fi nanceiro, nascida 
em 01/12/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Jose Alves dos Santos e de Maria Jose da Conceição Santos.

O pretendente: PAULO SERGIO ROCHA, solteiro, pintor, nascido em 17/02/1972, na-
tural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Domingos 
Pio da Rocha e de Maria Bernardina de Moraes; A pretendente: IVANETE ROCHA DE 
MACEDO, solteira, auxiliar de limpeza, nascida em 03/10/1973, natural de Diamante do 
Oeste - PR, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Rocha de Macedo 
e de Elza Ferreira de Macedo.

O pretendente: JUCINALDO DOS SANTOS SILVA, solteiro, servente, nascido em 
10/08/1995, natural de Brejo da Madre de Deus - PE, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Dorinaldo dos Santos Silva e de Maria da Penha Silva; A pretendente: 
JÉSSICA SANTOS CARDOSO, solteira, do alr, nascida em 07/07/1999, natural de Bel-
monte - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaivaldo Silva Cardoso 
e de Diana da Silva Santos Cardoso.

O pretendente: ADRIANO GONÇALVES MACEDO, divorciado, vendedor, nascido em 
23/10/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Afonso Alves Macedo e de Maria Rita Gonçalves Macedo; A pretendente: ALICE 
MARIA DA CUNHA, solteira, autônoma, nascida em 01/02/1996, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Everaldo Joventino da Cunha 
e de Joelma Maria da Silva.

O pretendente: GILMAR SANTOS DE OLIVEIRA, solteiro, eletricista, nascido em 
30/07/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Doraci Ferreira de Oliveira e de Maria das Merces Santos de Oliveira; A pretendente: 
CARLA ALVES FERREIRA, solteira, analista administrativo, nascida em 12/12/1986, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Alberto Ferreira da Silva e de Tania Maria Alves Ferreira.

O pretendente: VALDECI MARCIANO DE JESUS, solteiro, manobrista, nascido em 
22/03/1988, natural de Barueri - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Pedro Paulo Sousa de Jesus e de Vanda Maria Marciano de Jesus; A pretenden-
te: MARIANA DA SILVA, solteira, recepcionista, nascida em 01/03/1995, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Tereza 
da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE SARDINHA, solteiro, técnico de climatização, nascido em 
16/07/1969, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Sardinha e de Maria Isaque Sardinha; A pretendente: ESTER FRANCISCA 
DOS SANTOS, divorciada, doméstica, nascida em 24/03/1971, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Barbosa dos Santos e de 
Idalina Francisca dos Santos.

O pretendente: PAULO HENRIQUE BARRETO DOS SANTOS, solteiro, garçon, nascido 
em 04/07/1993, natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Jailson Barreto dos Santos e de Elisangela Aparecida Melo dos Santos; A pretendente: 
LUCIANA LIMA VIEIRA, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 03/12/1991, natural 
de Vitorino Freire - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pedro 
Vieira e de Antonia Alves de Lima.

O pretendente: MOISÉS REZENDE DE OLIVEIRA, divorciado, operador de empilha-
deira, nascido em 20/09/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Valentino de Oliveira e de Maria Aparecida Resende 
Oliveira; A pretendente: MARLEY APARECIDA FELICIANO, solteira, gerente, nascida 
em 04/10/1973, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Feliciano Sobrinho e de Maria Aparecida Feliciano.

A pretendente: KARINA DOS SANTOS APARECIDO, solteira, auxiliar de cozinha, nas-
cida em 15/06/1988, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Aparecido e de Ana Lúcia dos Santos; A pretendente: 
CAROLINE OLIVEIRA ANDRADE, solteira, garçonete, nascida em 12/11/1994, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Diogenes Andrade 
e de Cristiane Oliveira Cascalho.

O pretendente: FAGNER AUGUSTO NAZARIO DE ALMEIDA, solteiro, ofi cial de manu-
tenção, nascido em 13/11/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Levi Pereira de Almeida e de Joana Darc Nazario; A pretendente: 
TATIANA INGRID DE JESUS, solteira, babá, nascida em 09/08/1982, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Terezinha de Jesus.

O pretendente: WALLACE ALVES BRAGA, solteiro, tecnico de informatica, nascido em 
28/09/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Geraldo Ferreira Braga e de Anisia Alves dos Santos; A pretendente: GISELE DA SILVA 
KNOPIK, solteira, do lar, nascida em 06/01/1991, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Teofi lo Knopik e de Maria das Neves da Silva.

O pretendente: DIEGO JOHN DE SOUZA, solteiro, pintor cordeiro, nascido em 19/05/1990, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de João 
Pereira de Souza e de Maria da Paixão de Souza; A pretendente: THAÍS CERQUEIRA 
DE OLIVEIRA, solteira, garçonete, nascida em 28/04/1987, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sidiney Soares de Oliveira e de 
Solange Pitanga Cerqueira.

O pretendente: FÁBIO HENRIQUE DOS SANTOS, solteiro, administrador, nascido em 
07/01/1987, natural de Bebedouro - SP, residente e domiciliado em Osasco - SP, fi lho 
de Manoel Aparecido dos Santos e de Maria Helena Marini dos Santos; A pretendente: 
FERNANDA LAIS SANTOS COELHO, solteira, professora de educação física, nascida 
em 02/08/1991, natural de Jaguaquara - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Fernando Paulino Coelho e de Maria Auxiliadora Santos Coelho.

O pretendente: WELLINGTON WILLIAM ESPIRITO SAYEG, solteiro, psicólogo, nascido 
em 05/07/1991, natural de Catanduva - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Jeferson Wiliam do Amaral Sayeg e de Luiza Benedita Espirito Sayeg; A pre-
tendente: LAURINDA MOURA DE LEMOS COSTA, divorciada, psicologa, nascida em 
01/05/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Willeckson Santos Costa e de Ruth Moura de Lemos Costa.

O pretendente: CLAUDIONOR RODRIGUES DOS SANTOS, solteiro, carpinteiro, nascido 
em 19/02/1977, natural de Jacobina - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Roque Rodrigues dos Santos e de Josefa Maria da Conceição; A pretendente: 
BERNADETE PEREIRA DOS SANTOS, solteira, cuidadora, nascida em 18/02/1978, 
natural de Cansanção - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vital 
Valerio dos Santos e de Domingas Pereira.

O pretendente: JANDERSON FERREIRA MAGALHÃES, solteiro, comerciante, nascido 
em 05/06/1997, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Gilson Gomes Magalhães e de Deiziane Gomes Ferreira; A pretendente: 
MIRIAM DE JESUS FERREIRA, solteira, auxiliar fi scal, nascida em 15/11/1991, natural 
de Crisópolis - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Selvino Ferreira 
Mendes e de Lindnei Mendes de Jesus Ferreira.

O pretendente: FRANCISCO CARLOS MARTINS, solteiro, armardor, nascido em 
23/04/1956, natural de São Benedito - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Manoel Alves Martins e de Antonia Rodrigues Martins; A pretendente: JOSILEIDE 
LINS DOS SANTOS, viuva, cabeleireira, nascida em 29/10/1956, natural de Maceió - AL, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Evaristo Lins e de Maria das 
Dôres Lins.

O pretendente: LEONARDO HONORATO CUNHA DA SILVA, solteiro, engenheiro civil, 
nascido em 28/07/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Domingos Honorato da Silva e de Ana Ribeiro da Cunha; A pretendente: 
RICASSIA DA SILVA BARROS, solteira, professora, nascida em 17/05/1989, natural de 
Garanhuns - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Amadeu Gouveia 
de Barros e de Marileide Gomes da Silva Barros.

O pretendente: ANDREI MACIEL PEREIRA, solteiro, cozinheiro, nascido em 20/02/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Enoque 
José Pereira e de Erotildes Maciel Pereira; A pretendente: JOYCE EVELYN DA SILVA 
BRITO, solteira, atendente, nascida em 15/12/1997, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Juarez Gonçalves Brito e de Cristiane Crispi-
niana da Silva dos Reis.

O pretendente: SILVANÍ BARBOSA DOS SANTOS, solteiro, autônomo, nascido em 
24/08/1969, natural de Peçanha - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Simão Antônio dos Santos e de Agostinha Barbosa dos Santos; A pretendente: AN-
DREZA FEITOSA NOGUEIRA DA SILVA, solteira, autônoma, nascida em 31/05/1998, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edmilson 
Nogueira da Silva e de Monica Feitosa Nogueira da Silva.

O pretendente: VALDEMIR ANTONIO QUARESMA, solteiro, encanador, nascido em 
12/12/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Zeno Antonio Quaresma e de Iracema Maria Quaresma; A pretendente: SILVANA 
NUNES DE OLIVEIRA DOS SANTOS, solteira, enfermeira, nascida em 25/05/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Quirino 
Ribeiro dos Santos e de Nazaré Nunes da Silva.

O pretendente: THIAGO GOMES MORAES, solteiro, ajudante geral, nascido em 
02/09/1987, natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Manoel de Jesus Moraes e de Josenice Santos Gomes; A pretendente: LIDIANE DOS 
SANTOS NASCIMENTO, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 09/04/1992, 
natural de Ilhéus - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
Santos Nascimento e de Angelina Bispo dos Santos.

O pretendente: ELIAS PINTO PEREIRA, solteiro, jardineiro, nascido em 12/06/1990, 
natural de Feira de Santana - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Grigorio Pereira Pinto e de Elza Pinto Pereira; A pretendente: MAISA DOS SANTOS 
MIRANDA, solteira, repositora, nascida em 11/06/1995, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira de Miranda e de 
Valdetina Maria dos Santos.

O pretendente: DOMICIANO DE SOUZA, solteiro, tecnico de refrigeração, nascido em 
04/12/1987, natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Antonio de Souza e de Cicera Natal de Souza; A pretendente: SAMÁRIDA PADI-
LHA NASCIMENTO, solteira, do lar, nascida em 17/01/1986, natural de Cuiabá - MT, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gerson Batista do Nascimento e de 
Edivail Padilha do Nascimento.

O pretendente: PAULO HENRIQUE MARTINS DA COSTA, solteiro, serralheiro, nascido 
em 29/03/1973, natural de Teófi lo Otoni - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Martins da Costa e de Rosa Alves Ferreira; A pretendente: CINTIA 
SOUZA VIEGAS, solteira, do lar, nascida em 15/06/1980, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel de Jesus Viegas e de Jeronima 
das Graças Souza Viegas.

O pretendente: ALESSANDRO CORDEIRO ALVES, solteiro, assistente adminis-
trativo, nascido em 20/07/1981, natural de Paracambí - RJ, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Barcellos Luiz Alves e de Maria José Cordeiro Alves; 
A pretendente: NATALIA PADRÃO DE SIQUEIRA BARBOSA, divorciada, enfer-
meira, nascida em 23/11/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Leonel Homem Barbosa e de Vasti Padrão de Siqueira 
Barbosa.

O pretendente: EDSON JOSÉ DA SILVA, solteiro, carteiro, nascido em 09/02/1979, na-
tural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Alfredo 
da Silva e de Lucia Ana da Silva; A pretendente: PAMELA APARECIDA CORDEIRO, 
solteira, técnica de enfermagem, nascida em 09/06/1989, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ismael dos Anjos Cordeiro e de 
Valdilene Alves Cordeiro.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE SOUSA ROCHA PASSOS, solteiro, analista de 
ouvidoria, nascido em 29/11/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Irineu da Rocha Passos e de Maria de Fatima Angelim de Sousa; 
A pretendente: MICHELE DE OLIVEIRA, solteira, assistente administrativo, nascida em 
06/10/1983, natural de Pedra Branca - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Maria Lucia de Oliveira.

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 
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ALCA COMERCIAL LTDA, torna público que recebeu da CETESB/ Tatuapé a Renovação
da Licença de Operação N° 30010349 válida até 29/09/2019, para Recuperação de
Metais ferrosos e não ferrosos, exceto alumínio, sito à Rua Orfanato, 1532 - Vila
Prudente, São Paulo/SP.

PERFIL LIDER IND. ELETROMECÂNICA LTDA, torna público que recebeu da
CETESB/ Guarulhos a Renov. da Licença de Operação N° 15008192 válida até
15/09/2020, para Fab. de peças e acessórios para equipamentos de distribuição e
controle, sito à Rua Bélgica, 238 Jd. das Nações - Guarulhos/SP.

METAL LIMPO CONEXÕES SANITÁRIAS LTDA-EPP torna público que recebeu da
CETESB/ Santana a Renovação da Licença de Operação N° 29007462 válida até 29/09/
2020, para Fabricação de peças para máquinas usadas na indústria metalúrgica, sito à
Rua Sargento Jéter A. Pereira, 341/349 Pq. Novo Mundo, São Paulo/SP.

SEDILE ASSENTOS SANITÁRIOS EIRELI - EPP. torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia, de Instalação e de Operação N° 48000328, válida até 05/10/2020 p/ fabr.
de Assentos e tampos de material plástico p/ vasos sanitários na Rua Marinho de
Carvalho, nº 72 – Vl. Conceição - Diadema - Cep: 09921-005.

INDÚSTRIA MECÂNICA KAJIKAWA LTDA - ME torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 45007174, válida até 10/10/2020 p/ fabricação de
painéis metálicos, na Av. José Maria Whitaker, nº  2457 - Saúde – SP - Cep: 04057-000.

Aços Rona Indústria de Tubos e Perfilados Ltda. torna público que recebeu da CETESB
a Renovação da Licença de Operação nº 30010438, válida até 10/10/2018, para
produção de perfis pesados de aço, à Estr. do Rio Abaixo, 3951, Jardim karine,
Itaquaquecetuba.

QUALYPEL INDÚSTRIA DE CARTONAGENS E DESCARTÁVEIS LTDA - ME. Torna
público que requereu junto a CETESB a Licença Prévia, Instalação e de Operação p/
Fabricação de Caixas de papelão ondulado, impressas ou não, localizada à Rua Pau do
Café, nº 363 – Serraria – Diadema – SP - CEP: 09980-060.

A.L. IND. COM. IMP. E EXP. DE ACESSÓRIOS PARA VIDRO, ALUMÍNIO E MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP Torna público que requereu junto a CETESB a Licença
Prévia/Novos Equiptos. p/ Produção de perfis de alumínio, localizada à Rua Rinaldo
Chiarotti, 292A – Lot. Indl Coral - Mauá - Cep: 09372-060.

PARATEC PARA RAIOS E ACESSÓRIOS LTDA EPP, torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de outros
equipamentos e aparelhos não especificados anteriormente, sito à Rua Coaquira, 217,
Vila Anastácio, São Paulo/SP.

Pesquisadores argentinos 
apresentam, no periódico de 
livre acesso PLoS ONE, acha-
dos que sugerem a presença de 
seres humanos, ou de ances-
trais homininos, nos pampas 
da Argentina há mais de 14 
mil anos. A descoberta, no sítio 
arqueológico de Arroyo Seco 2, 
próximo ao extremo leste do 
território argentino, consiste 
de uma série de ferramentas 
de pedra e ossos quebrados 
de animais do pleistoceno 
(período encerrado há cerca 
de 11 mil anos). Esses ossos 
trazem sinais de que teriam 
sido partidos e raspados por 
ferramentas.

Datação de carbono 14 su-
gere que o achado tem de 13 
mil a 14 mil anos. Os ossos de 
algumas espécies concentra-
vam-se em áreas específi cas do 
sítio, o que pode indicar que a 
atividade de cortar a carne dos 

animais caçados, e separá-la 
dos ossos, era realizada nesses 
pontos.

Os autores reconhecem que 
parte das descobertas poderia 
ser reinterpretada e explica-
da sem a necessidade de se 
invocar intervenção humana, 
mas insistem que o conjunto 
é altamente sugestivo da pre-
sença de seres humanos nos 
pampas antes da dispersão 
da chamada cultura Clovis da 
América Norte, de cerca de 12 
mil anos atrás.

Durante muito tempo, Clovis 
foi considerada a mais antiga 
população humana das Améri-
cas. Mas outros sítios arqueo-
lógicos sul-americanos, como 
o de Monte Verde, no Chile, 
e Lapa Vermelha, no Brasil, 
já indicavam uma ocupação 
do continente anterior ao 
período de Clovis (Jornal da 
Unicamp).

A Nasa anunciou, na última 
semana, que imagens feitas 
pelo Telescópio Espacial 
Hubble sugerem que Euro-
pa, lua do planeta Júpiter 
que mantém um gigantesco 
oceano aprisionado sob sua 
superfície congelada, dispara 
jatos de água no espaço. In-
dícios dessas plumas de água 
já haviam sido detectados em 
2013, mas ainda faltava uma 
verifi cação por observações 
posteriores.

A confi rmação, anunciada 
na última semana, faz de Eu-
ropa, que já era considerada 
um alvo prioritário para a 
busca de vida extraterrestre, 
um destino ainda mais pro-
missor: uma sonda poderia 
ser enviada para recolher 
amostras dos jatos no espa-

ço, e analisá-las em busca 
de sinais de vida no oceano 
da lua. Em pelo menos três 
oportunidades, o Hubble 
avistou o que pareciam ser 
jatos de água elevando-se até 
200 km acima do hemisfério 
sul de Europa. 

As observações, feitas 
enquanto Europa passava 
diante de Júpiter, para apro-
veitar o contraste da luz solar 
refl etida pelo planeta gigante, 
serão descritas em artigo 
aceito para publicação no 
Astrophysical Journal. Vul-
cões de água já haviam sido 
observados anteriormente 
em Encélado, uma das luas 
de Saturno. A Nasa tem uma 
missão a Europa prevista para 
ser lançada em 2022 (Jornal 
da Unicamp).

Humanos nas Américas Vulcão de água
em Europa



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: REINALDO RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (16/08/1969), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio Campos Braga e de Mercer Maria de Jesus. 
A pretendente: MARIA DO SOCORRO DE CARVALHO NASCIMENTO, estado civil viúva, 
profi ssão do lar, nascida em Monsenhor Hipólito, PI, no dia (31/08/1964), residente e domi-
ciliada em São Paulo, fi lha de Angelo Jose de Carvalho e de Idalina Maria de Jesus.

O pretendente: CLAUDIO GRILENZONE, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/06/1960), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Baptista Grilenzone e de Maria Clara Grilenzone. A pretendente: HISTAEL REGINA 
NOGUEIRA DIAS, estado civil divorciada, profi ssão assistente administrativo, nascida em 
São José dos Campos, SP, no dia (04/11/1962), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Francisco Dias e de Leontina Maria Nogueira Dias.

O pretendente: LUCAS DE LIMA ORFÃO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido 
em Santo André, SP, no dia (18/07/1995), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Antonio Carlos Orfão e de Doralice Cabral de Lima. A pretendente: SARA GOMES DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Santo André, 
SP, no dia (28/02/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Gomes 
da Silva e de Maria Cristina Mariano da Silva.

O pretendente: DEJANILSON ALVES DE LIMA, estado civil divorciado, profi ssão mo-
torista, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/01/1972), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Guilhermino Alves de Lima e de Neusa Maria Alves de Lima. A pretendente: 
FRANCISCA LUZIA DE CARVALHO PIERAZZO, estado civil divorciada, profi ssão piloteira/
costureira, nascida em Bocaina, PI, no dia (13/12/1969), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Domingo Francisco de Carvalho e de Maria Liege Alves.

O pretendente: KLEBER CAIO ROCHA RIBEIRO DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/02/1990), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Valdemir Ribeiro dos Santos e de Solange 
Messias Rocha Ribeiro dos Santos. A pretendente: ANA PAULA MILANI, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo, SP, no dia (15/08/1991), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Mario Milani e de Rosa Maria Barba.

O pretendente: JHONATAN ADANS MARIANO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico de telefonia, nascido em Santo André, SP, no dia (21/02/1989), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Gilson Michelman Ferreira e de Marilda Mariano Ferreira. A 
pretendente: KAREN CORREIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
telemarketing, nascida em São Paulo, SP, no dia (11/04/1994), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Antonio Marcos da Silva e de Laudicéia Correia dos Santos.

O pretendente: PEDRO DA COSTA FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de loja, nascido em Maceió, AL, no dia (29/06/1996), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Rosiane da Costa Ferreira. A pretendente: ARIADINA CAROLINA 
GALLAN DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (10/09/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Edguinaldo Francisco 
da Silva e de Regina Celia Gallan.

O pretendente: LUCAS MOREIRA PIMENTA FERNANDES MAXIMO, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em Santos, SP, no dia (11/05/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Wanderley Fernandes Maximo e de Sandra Regina Pimenta. A 
pretendente: FERNANDA TAVARES FORTUNATO, estado civil solteira, profi ssão estu-
dante, nascida em São Paulo, SP, no dia (08/10/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Clayton Marcelo Fortunato e de Angela Tavares Fortunato.

O pretendente: JOCIVAL CALIXTO DO NASCIMENTO JUNIOR, estado civil solteiro, 
profi ssão buerista, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/06/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Jocival Calixto do Nascimento e de Iraci de Barros do Nascimento. 
A pretendente: GRACE KELLY SEGATELI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/07/1992), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Sergio Herculano da Silva e de Roseli Segateli.

O pretendente: MAYEMISSON PINHEIRO FEITOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
polidor, nascido em Acopiara, CE, no dia (15/04/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Iran Feitosa da Silva e de Maria Pinheiro do Nascimento Silva. A 
pretendente: TALITA ALVES RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em Santo André, SP, no dia (27/05/1996), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Juarez de Lima Rodrigues e de Eliziana Maria Alves Lino Rodrigues.

O pretendente: MAURICIO TONIZZO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em Santo André, SP, no dia (12/09/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Mauricio Tonizzo e de Eunice Andrade Tonizzo. A pretendente: FABIOLA 
GONÇALVES FURTUNATO, estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (20/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Carlos 
Alberto Furtunato e de Angelica Aparecida Gonçalves Furtunato.

O pretendente: LUIZ GUSTAVO PEREIRA ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão 
corretor de imóveis, nascido em Peruíbe, SP, no dia (29/05/1991), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Monica Pereira Araujo. A pretendente: GERUZA GOMES 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em Varzelândia, MG, no dia 
(19/11/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Carmino Gomes Ferreira e 
de Maria Antonia Marques Lobato.

O pretendente: RODRIGO SOARES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão mo-
toboy, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/08/1992), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Cosme Holanda dos Santos e de Miriam Soares. A pretendente: MILENA 
GONÇALVES SILVA, estado civil solteira, profi ssão operadora de atendimento, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (31/01/1995), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Vilobaldo Gonçalves da Silva e de Maria Aparecida da Silva.

O pretendente: GENILDO JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (31/05/1978), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
José Salveano da Silva e de Paulina Maria da Silva. A pretendente: RENATA VELÔSO 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Miguel Calmon, BA, 
no dia (01/12/1990), residente e domiciliada em Santo André, fi lha de João Laranjeira da 
Silva e de Francisca Diniz Velôso da Silva.

O pretendente: ALESSANDRO CHAGAS DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
manobrista, nascido em São Paulo, SP, no dia (07/09/1995), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Alexandre Gonçalves de Souza e de Simone de Lima Chagas Souza. 
A pretendente: SAMANTA CRISTINE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/01/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Luiz Paulo da Silva e de Adesilda Oliveira da Silva.

O pretendente: GIVANILDO XAVIER DE MELO, estado civil divorciado, profi ssão 
açougueiro, nascido em Boninal, BA, no dia (20/12/1976), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Salvador de Matos Xavier e de Aurenita Alves Xavier. A pretendente: 
JUSSARA VASCONCELOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão operadora de 
caixa, nascida em Arujá, SP, no dia (24/03/1981), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de João Ciriaco dos Santos e de Celene Maria Vasconcelos Santos.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES SEVERINO, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/12/1990), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Mauro Cesar Severino e de Maria Cristina Ribeiro Rodrigues. A pretendente: 
JÉSSICA DE LIRA SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Santo 
André, SP, no dia (13/06/1989), residente e domiciliada em Ribeirão Pires, fi lha de Alcides 
Joaquim da Silva e de Maria Aparecida de Lira Silva.

O pretendente: RÓBSON MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
vigilante, nascido em Atibaia, SP, no dia (13/01/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Alcides Martins dos Santos e de Angelita Maria dos Santos. A pretendente: 
JULIANA GOES DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em 
São Caetano do Sul, SP, no dia (21/06/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Ismael Barbosa da Conceição e de Rosemeire Goes da Conceição.

O pretendente: IVO BOTURA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Loanda, 
PR, no dia (10/08/1960), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Rubens Botura e 
de Tereza Sinigalia Botura. A pretendente: ALEXSANDRA ADRIANA RAMOS HONORIO, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/05/1986), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Dirceu Honorio e de Marilene Ramos da Silva.

A pretendente: KARINA DE JESUS CARLOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de 
serviços gerais, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/04/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de José Donizete Carlos e de Ana Lucia De Jesus Da Conceição 
Carlos. A pretendente: LUCIANA ALVES PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão cozi-
nheira, nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1978), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Elcio Pereira e de Lucia Maria Alves.

O pretendente: FRANCISCO EVANDRO CAVALCANTE, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (14/03/1971), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Geraldo Machado Cavalcante e de Maria Ferreira Cavalcante. A pretendente: 
SIMONE JUVENCIO ALVES DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão agente escolar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (11/01/1973), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Pedro Alves dos Santos e de Wilma Juvencio Alves dos Santos.

O pretendente: RODRIGO OLIVEIRA CARDOZO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
técnico de telecomunicações, nascido em São Paulo, SP, no dia (18/04/1977), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Manoel Cardozo Neto e de Neuza Rodrigues de 
Oliveira. A pretendente: IOLANDA DE FATIMA LAQUALE, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção alimentícia, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/05/1970), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Constantino Laquale e de Rosalia dos Santos.

O pretendente: DIEGO SILVA PEQUENO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (15/03/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Edson Alves Pequeno e de Creusa Silva Pequeno. A pretendente: EVELIN 
MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (04/11/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ricardo Jose Amoras 
da Silva e de Andrea Marques da Silva.

O pretendente: MARCIO DOS ANJOS CRUZ, estado civil solteiro, profi ssão gráfi co, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (26/04/1974), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Evaristo Jose Cruz e de Luzia de Lourdes Freire Cruz. A pretendente: ISABEL 
VARGENS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão pesquisadora, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (12/06/1975), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João 
Vargens de Oliveira e de Delci da Costa de Oliveira.

O pretendente: RODRIGO CINE, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em São 
Paulo, SP, no dia (05/06/1987), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Ronaldo Cine e 
de Gislaine Cuzin Cine. A pretendente: CAROLINA TORRES DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/09/1983), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Francisco Claudino da Silva e de Luzineth da Silva Torres.

O pretendente: FABIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Fortaleza, Estado do Ceará, no dia (10/02/1979), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Maria de Fatima da Silva. A pretendente: ADRIANA CRISTINA DA SILVA, es-
tado civil solteira, profi ssão repositora, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia 
(18/05/1985), residente e domiciliada em Diadema, fi lha de Paulo Fidelis da Silva e de 
Maria do Rosario Freitas Silva.

O pretendente: CAETANO MORAIS DELFINO, estado civil solteiro, profi ssão monitor 
de qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/08/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Lucas Delfi no e de Fabiola de Morais Delfi no. A pretendente: 
DÉBORA TEODOLINA DE JESUS MARTINS, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em Jacareí, SP, no dia (30/06/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Geraldo Vital Martins e de Maria Joana de Jesus Vital.

O pretendente: ALUÍSIO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão repu-
xador, nascido em Igreja Nova, AL, no dia (19/07/1971), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Elizio Pereira dos Santos e de Maria Francisca dos Santos. A pretendente: 
MARIANA BATISTA MARQUES, estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (06/05/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Batista Marques e de Vania Aparecida de Jesus.

O pretendente: DAMIÃO DENILSON ALENCAR SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Araripina, PE, no dia (18/05/1982), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Chagas da Silva e de Maria de Fátima Alencar Silva. A pretendente: 
THAÍS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Crato, CE, no dia 
(20/04/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Maria Célia de Souza.

O pretendente: ERICK RODRIGO SANTOS DIONISIO, estado civil solteiro, profi ssão 
estudante, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Emerson de Jesus Dionisio e de Maria de Fatima Santos. A pretendente: 
JESSICA PAULINO BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Mauá, SP, no dia (17/01/2000), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Agnaldo 
dos Santos Barbosa e de Edeilda Paulino da Silva.

O pretendente: JHONNATAN ALVES DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em Mogi das Cruzes, SP, no dia (14/09/1994), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Eduardo de Jesus e de Alessandra Alves Barros. A pretendente: LARISSA 
BIEN PELLEGRINI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (23/05/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Roberson Pellegrini 
e de Luciana Regina Bien Pellegrini.

O pretendente: ABNER ALEXANDER PEIXOTO, estado civil solteiro, profi ssão empre-
sário, nascido em São Paulo, SP, no dia (06/05/1982), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de João Aguinaldo Peixoto e de Vera Lucia Martins Peixoto. A pretendente: 
JENNIFER DOS REIS ALENCAR, estado civil solteira, profi ssão farmacêutica, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (12/02/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Eurides Ribeiro Alencar e de Jurvira Celestina dos Reis Alencar.

O pretendente: SERGIO CLEMENTE RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/01/1980), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Francisco Clemente Rodrigues e de Maria Gomes Rodrigues. A 
pretendente: DANIELA DA CONCEIÇÃO DIAMANTINO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/02/1984), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de João Aparecido Ferreira Caldas Diamantino e de Edileuza Pergentina 
da Conceição Diamantino.

O pretendente: MARLON CAFÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão montador, 
nascido em Campo Maior, PI, no dia (19/06/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Raimundo Gomes da Silva e de Antonia Maria Café. A pretendente: NISMARIA 
DE SOUSA BARBOSA, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Dom 
Inocêncio, PI, no dia (24/10/1997), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Nilmar 
Souza Barbosa e de Cleilda de Sousa Barbosa.

O pretendente: DANILO FLÁVIO DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão micro 
empreendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/01/1986), residente e domiciliado em 
Piracicaba, fi lho de Flavio Vicente de Souza e de Leonilda Josefi na Cavaletti de Souza. A 
pretendente: FERNANDA FERREIRA E SILVA, estado civil divorciada, profi ssão assistente 
de vendas, nascida em Suzano, SP, no dia (13/05/1981), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de José Vicente e Silva e de Helena Ferreira e Silva.

O pretendente: CESAR AUGUSTO CAETANO, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Maceió, AL, no dia (31/10/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Maria das Neves Caetano. A pretendente: ARIANE BEATRIZ DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em São Bernardo do 
Campo, SP, no dia (06/01/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Manoel 
Amerino dos Santos e de Maria Aparecida da Silva dos Santos.

O pretendente: EDILSON RODRIGUES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico de ar condicionado, nascido em Paratinga, BA, no dia (27/09/1965), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Suterio Rodrigues de Souza e de Maria Almeida de 
Souza. A pretendente: MARIA GILVANETE SILVESTRE DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Monteiro, PB, no dia (10/10/1967), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Antonio Silvestre da Silva e de Edite Maria da Conceição.

O pretendente: GILBERTO BEZERRA DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em Águas Belas, PE, no dia (18/03/1964), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Sebastião Bezerra dos Santos e de Lindalva Flor de Barros. A 
pretendente: SONIA FERREIRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Umuarama, PR, no dia (09/04/1968), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Raimundo Ferreira Lima e de Cleuza Gazola Lima.

O pretendente: THIAGO HENRIQUE MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão cabelei-
reiro, nascido em Santo André, SP, no dia (07/01/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Rosiane Moreira. A pretendente: TAMIRES MENEZES EUGENIO, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (06/02/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Dorival Eugenio e de Lidia Benevides Menezes.

O pretendente: LUIZ CESAR PINHEIRO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Santo André, SP, no dia (10/01/1974), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Maria Ivanilda de Lima. A pretendente: JULIA DE LOURA ANDRADE SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora de turno, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/05/1980), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Andrade da Silva e 
de Norma de Loura Abreu.

O pretendente: FELIPE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão administrador, nascido em São Paulo, SP, no dia (30/04/1992), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Francisco José Lamegal dos Santos e de Leda Regina 
Pereira dos Santos. A pretendente: STEPHANIE GUIMARÃES DUTHMANN, estado civil 
solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1991), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Alessandro Duthmann e de Valderis Zamora Gui-
marães Cilento Duthmann.

O pretendente: DANIEL DE GOES CORREIA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de suporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/12/1984), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Ademar Araujo Correia e de Miriam Severina de Goes Correia. 
A pretendente: DAIANE PEREIRA LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
de recursos humanos, nascida em São Paulo, SP, no dia (09/09/1988), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Manoel Ribeiro Lima e de Maria Auxiliadora 
Pereira Lima.

O pretendente: IGOR ANDRIC SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (24/05/1996), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Sidney Santos e de Denise Andric Santos. A pretendente: FERNANDA GONÇALVES 
ROBERTO, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (01/04/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Adjair 
Gonçalves Roberto e de Neusa Aparecida Roberto.

O pretendente: REGINALDO EMERSON TEIXEIRA MACHADO, estado civil divorciado, 
profi ssão mecânico montador, nascido em Volta Redonda, RJ, no dia (13/11/1977), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Antonio Domingos Machado e de 
Regina Maria Teixeira Machado. A pretendente: MARILUCE FERREIRA LIMA, esta-
do civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(12/03/1977), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Jesse Ferreira Lima e 
de Marli Ferreira Lima.

O pretendente: GLEDSON RUAN SOUZA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
estoque, nascido em Campo Formoso, BA, no dia (25/10/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Juraci Caetano da Silva e de Maria Temoteo de Souza. A pretendente: 
ROBERTA COSTA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (03/06/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Aparecido Batista de Oliveira e de Ivonete da Costa Figueiredo.

O pretendente: THIAGO RIBEIRO TUNICO, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo contábil, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/06/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Edina Ribeiro dos Santos Tunico. A pretendente: 
BRUNA FERNANDES, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (13/04/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José 
Fernandes Neto e de Rute Gomes Fernandes.

O pretendente: CLAYTTON ANTONIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
rebarbador, nascido em Santo André, SP, no dia (13/06/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Jorge Luiz dos Santos e de Giselha Mendes dos Santos. A pre-
tendente: MICHELLE RODRIGUES DUARTE FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
analista de escrita fi scal, nascida em São Bernardo do Campo, SP, no dia (02/11/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Getulio Duarte Ferreira e de Uilma Ro-
drigues Duarte Ferreira.

O pretendente: ALLAN BARBOSA APOLINARIO, estado civil solteiro, profissão 
ferramenteiro, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (27/09/1991), re-
sidente e domiciliado em São Paulo, filho de Marcos Nunes Apolinario e de Maria 
Barbosa dos Santos Apolinario. A pretendente: LETÍCIA DE FREITAS, estado 
civil solteira, profissão aprendiz, nascida em São Paulo, SP, no dia (27/05/1994), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Deusdeti de Freitas e de Fatima 
Aparecida Zara de Freitas.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ZAHER, estado civil divorciado, profi ssão analista 
fi scal, nascido em São Paulo, SP, no dia (25/02/1958), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Mario Zaher e de Anna Gannan Zaher. A pretendente: MIRIAN CRISTINA 
DE FREITAS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(29/09/1969), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Benedito Balbino de Freitas 
e de Floriza Marques de Freitas.

O pretendente: FAGNER DE ARAUJO MENDES, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em São Paulo, SP, no dia (10/02/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Elcio Roberto Mendes e de Lucilene de Araujo 
Mendes. A pretendente: JÉSSICA CRISTINA DE OLIVEIRA SOARES, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (15/01/1994), 
residente e domiciliada em São Caetano do Sul, fi lha de Sandro Dias Soares e de 
Carmem Cristina de Oliveira.
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DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º  Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: MARCOS YUDI TAKAHASHI, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Curitiba - PR, no dia 01/09/1992, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Takahashi e de Célia Yamashiro Takahashi. A pretendente: 
PRISCILA ROSSI GONZALES, estado civil solteira, profi ssão agente de correio, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 02/01/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Gonzales Vargas e de Maria Luzia Rossi Gonzales.

O pretendente: FERNANDO MARCEL CARDOZO ÉVORA, estado civil solteiro, profi ssão 
farmaceutico, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 22/04/1987, residente e domici-
liado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Ricardo Évora e de Claudete Cardozo 
Évora. A pretendente: ANDYARA ENGUEL MILAN, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia 15/05/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Waldecir Marcos Milan e de Ivone Enguel da Silva Milan.

O pretendente: JEAN DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão analista de proces-
sos e negocios, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 19/07/1989, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anaildo Manoel do Nascimento e 
de Sandra Celestina da Conceição Nascimento. A pretendente: KELLY CAVALCANTE 
RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de inovação, nascida 
nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 09/04/1989, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo Rodrigues da Silva e de Eliane Alves Cavalcante.

O pretendente: FÁBIO JÚNIOR ANSELMO DA CONCEIÇÃO, estado civil solteiro, profi ssão 
zelador de condomínio, nascido em Palmerinha - PE, no dia 14/05/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Anselmo da Silva e de Maria Aparecida 
Nascimento da Silva. A pretendente: JULIANA CEZÁRIO PINATTI, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em São Caetano do Sul - SP, no dia 02/03/1985, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Márcio Pinatti e de Rosangela Maria Cezário Pinatti.

O pretendente: HENRIQUE NOVOCHADLO BRANCAGLION, estado civil solteiro, profi ssão 
lider de logistica, nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 10/08/1992, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Nelson Luiz Brancaglion e de Rosemary Novochadlo 
Brancaglion. A pretendente: INGRID PINTO MELO, estado civil solteira, profi ssão comissária 
de voo, nascida em Cajamar - SP, no dia 27/05/1993, residente e domiciliada na Vila Siqueira, 
nesta Capital - SP, fi lha de Rogério Carvalho de Melo e de Marisa Pinto Melo.

O pretendente: VINICIUS PINTO DE MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão cartorario, nascido 
nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 27/02/1978, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Francisco Pinto de Menezes Netto e de Darcí Petená Pinto de Menezes. A 
pretendente: DANILLA GRESELE CASTELLANI, estado civil solteira, profi ssão empresária, 
nascida nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 25/03/1987, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel Castellani e de Rosana Gresele Castellani.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BRUNO AUGUSTO MENDES E EVANGELISTA, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em João Monlevade - MG, no dia 06/11/1978, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Luiz Evangelista da Silva e 
de Maria das Graças Mendes e Evangelista. A convivente: KELLY CRISTINA SOARES 
FRAGA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida nesta Capital, Vila Nova 
Cachoeirinha - SP, no dia 04/11/1977, residente e domiciliada neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jackson de Santana Fraga e de Nadya Avelina Soares Fraga. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 180, números I, III e IV do Código Civil Brasileiro.
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
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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:

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

O pretendente: RICARDO ANDRIOTTI PIVA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia (14/12/1982), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho 
de Vergilio Piva e de Vania Andriotti Piva. A pretendente: BÁRBARA CHAMELET GABAN, 
estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo - SP, no dia (26/12/1990), 
residente e domiciliada em Osasco - SP, fi lha de Edivaldo Antonio Gaban e de Suely Aparecida 
Chamelet Gaban. Obs.: Bem como cópia recebida na Unidade de Serviço do Cartório do 1º 
Subdistrito do Município de Osasco, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: CLEBERT TARASEVICIUS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador de streaning, nascido neste Subdistrito - SP, no dia (07/05/1980), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Odenicio Francisco de Oliveira e de Sandra 
Tarasevicius. A pretendente: CAMILA PIVETTI JALORETO, estado civil solteira, profi ssão 
advogada, nascida em Guarulhos - SP, no dia (10/09/1987), residente e domiciliada em 
Guarulhos - SP, fi lha de Vicente Jaloreto Netto e de Eliana Pivetti Jaloreto. Obs.: Bem 
como cópia recebida na Unidade de Serviço do Cartório do 1º Subdistrito do Município 
de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: ALEXANDRE HENRIQUE GEOVANI DRIGO, estado civil solteiro, profi s-
são estudante, nascido em São Paulo - SP, no dia (22/12/1990), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de José Félix Drigo e de Silvana dos Santos Borges Drigo. A 
pretendente: TAMIRIS CRISTIANE DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão agente 
de atendimento, nascida em Guarulhos - SP, no dia (20/05/1990), residente e domiciliada 
em Guarulhos - SP, fi lha de Guilhermino de Oliveira e de Ana Lucia Dias de Oliveira. 
Obs.: Bem como cópia recebida na Unidade de Serviço do Cartório do 1º Subdistrito do 
Município de Guarulhos, neste Estado, onde será realizado o casamento.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial
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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:

O pretendente: DILPRIT SINGH, nacionalidade índiana, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em Balupura, Uttar Pradesh - Índia, no dia 07/07/1994, residente 
na Índia e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jarnail Singh e de Manjeet Kaur. A 
pretendente: JESSICA BARBARA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em União dos Palmares - AL, no dia 11/07/1997, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ademir Pedro da Silva e de Simone da Silva.

Edital de Intimação. Prazo: 1 (um) mês. Processo nº 0000411- 96.2012.8. 26.0010. C. 79/2012. O Dr. 
Carlos Antonio Da Costa, MM. Juiz(a) de Direito da 3ºVC do Foro Regional do Ipiranga S/P, na forma 
da lei, etc. Faz Saber a(o) Vanessa Sisto Ribeiro, CPF/MF Nº 331.644.168-90 e RG nº32.619.452-
-6,que nos autos da ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, requerida por União Social 
Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após 
o prazo acima, liquide o débito exequendo de R$ 27.702,49, atualizado monetariamente (tabela do 
TJSP) a partir de fevereiro de 2016 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de 
março de 2016 e até o efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% e de honorários advocatícios 
de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Será o edital, afixado e publicado na 
forma da lei. São Paulo, 19 de julho de 2016.                                                                          08 e 11/10

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1123486-11.2014.8.26.0100O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 2ª Vara, do Foro de Guaratinguetá, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Salzani, na forma 
da Lei, etc.FAZ SABER ao Sr. LUCAS CORBAGE SCHOLL SCHLOENBACH, CPF 388.574.418-06, RG 
449248379, Solteiro, Brasileiro, que residia na Rua Gandavo, 188, Vila Clementino - CEP 04023-000, 
São Paulo-SP, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando 
em síntese que o requerido firmou com a requerente o competente contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, relativos ao curso de Nutrição,em 2009, comprovada sua frequência pelo Histórico Escolar; 
o requerido inadimpliu com uma mensalidade relativa ao mês de dezembro 2009, no valor de R$ 940,00; o 
valor nominal da mensalidade corrigidas monetariamente até 03/12/2014, pelo índice do IGPM, acrescidos 
de juros de mora a razão de 1% ao mês e mu multa contratual de 2% , perfaz o montante de R$ 2.085,37. 
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, para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá 
após o decurso do prazo do presente edital, EFETUE O PAGAMENTO da quantia acima, devidamente 
atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, 
ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC, ficando ADVERTIDO 
de que: 1. será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. 2- Caso 
não cumpra o mandado 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 Guaratinguetá, aos 
31 de agosto de 2016.                                                                                                              08 e 12/10

Processo Digital nº: 1019682-73.2014.8.26.0602 Classe: Assunto: Busca e Apreensão - Liminar Reque-
rente: Banco Volkswagen S/A. Requerido: APARECIDO DA CONCEICAO EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 
DE 15 DIAS. PROCESSO Nº 1019682-73.2014.8.26.0602 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, 
do Foro de Sorocaba, Estado de São Paulo, Dr(a). Pedro Luiz Alves de Carvalho, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) APARECIDO DA CONCEICAO, Avenida Doutor Gualberto Moreira, 353, Parque Sao 
Bento - CEP 18072-000, Sorocaba-SP, CPF 919.820.908-63, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação 
de Busca e Apreensão por parte de Banco Volkswagen S/A., alegando em síntese: “O Requerente firmou 
com a Requerida 01 cédula de crédito bancário sob o nº 24121678, para o financiamento de 01 veículo 
com termo de constituição de alienação fiduciária conforme segue: a) Cédula 24121678 – Marca FIAT; 
Modelo: PALIO FIRE 1.0; Ano de Fabricação/Modelo: 2008/2008; chassi: 9BD17164G85256647; Cor: 
PRATA; Placa: HIU4363; RENAVAM: 0966853342. 2 – Os valores fornecidos inicialmente ao requerido 
quanto aos contratos firmados foram: b) Valor Financiado: R$ 22.109,59, a ser pago em 60 parcelas 
mensais fixas no valor de R$ 628,37, sendo o vencimento da primeira parcela para o dia 06/08/2011 e 
a última para 06/07/2016. VALOR DA DÍVIDA: R$ 28.128,71, referente a parcela vencidas e vincendas.”. 
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para pagar a integralidade da dívida pendente (valor remanescente do financiamento com encargos), 
no prazo de 5 (cinco) dias contados do cumprimento da liminar (DL nº 911/69, artigo 3º, § 2º, com a 
redação da Lei nº 10.931/04), e apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, desde a efetivação 
da medida, sob pena de presunção de verdade do fato alegado pelo autor. Sem o pagamento, ficam 
consolidadas, desde logo, a favor do autor, a posse e a propriedade plena do bem (artigo 3º, § 1º, do 
Decreto-lei nº 911/69). Os prazo fluirão após o decurso do prazo do presente edital. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de Sorocaba, aos 02 de junho de 2016.                                                                               08 e 11/10


