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“No fi m tudo 
dá certo, e se 
não deu certo é 
porque ainda não 
chegou ao fi m”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,08% Pontos: 
64.059,89 Máxima de +0,91% : 
64.691 pontos Mínima de -0,3% : 
63.914 pontos Volume: 7,39 bi-
lhões Variação em 2016: 47,78% 
Variação no mês: 9,75% Dow Jo-
nes: +0,43% Pontos: 18.223,03 
Nasdaq: +1% Pontos: 5.309,83 
Ibovespa Futuro: +0,06% Pontos: 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1166 Venda: R$ 
3,1174 Variação: -1,33% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,19 Venda: 
R$ 3,29 Variação: -1,1% - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,1305 Venda: 
R$ 3,1311 Variação: -0,89% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,1000 Venda: R$ 3,2630 Va-
riação: -1,21% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,87% ao 
ano. - Capital de giro, 14,62% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.263,70 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,31% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 126,000 
Variação: -1,95%.

(novembro) Cotação: R$ 3,1300 
Variação: -0,84% - Euro(18h31) 
Compra: US$ 1,0879 Venda: US$ 
1,088 Variação: -0,04% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,3890 
Venda: R$ 3,3910 Variação: 
-1,28% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,3530 Venda: R$ 3,5930 
Variação: -1,48%.

65.170 Máxima (pontos): 65.805 
Mínima (pontos): 64.965. Global 
40 Cotação: 932,254 centavos 
de dólar Variação: +0,38%.

O juiz federal Sergio 
Moro, responsável 
pelos processos da 

operação Lava Jato, em Curi-
tiba, defendeu as 10 Medidas 
Contra à Corrupção e cobrou 
do Congresso Nacional uma 
posição sobre de que lado 
estão os parlamentares no 
que diz respeito ao combate 
à corrupção. “Em outras pa-
lavras e sem querer ser mani-
queísta, ou coisa que o valha, 
é o Congresso demonstrar de 
que lado ele se encontra nessa 
equação”, cravou o juiz sobre 
a necessidade de aprovação 
das 10 Medidas, durante 
encontro regional realizado 
na Assembleia Legislativa do 
Paraná.

Moro parabenizou a iniciati-
va o Ministério Público Fede-
ral e pontuou a necessidade 
do Congresso atuar no sentido 
de aprovar leis que melhorem 
o quadro de combate a esse 

     

Moro cobra do Congresso 
posição sobre lado em
relação a combate à corrupção

tipo de crime. Segundo ele, 
atualmente, essas medidas tem 
saído mais do próprio Judiciário 
do que do poder Legislativo.  
Moro citou o caso da proibição 
de doações empresariais nas 
eleições e aprovação da prisão 
após 2ª instância. As duas de-
cisões partiram do STF.

“O que ainda os falta é uma 
reação mais incisiva por parte 
demais instituições e o campo 
próprio para essas discussões e 
reformas é o Congresso Nacio-
nal”, afi rmou Moro. Para o juiz, 
a aprovação das 10 Medidas 
Contra à Corrupção será uma 
sinalização importante. “As 
pessoas precisam ter fé nas 
instituições democráticas e, 
diante de um contexto dessa 
espécie, o que é natural esperar 
é uma atuação legislativa no 
sentido de aprovar medidas 
que nos auxiliem a superar esse 
quadro de corrupção sistêmi-
ca”, explicou o juiz da 13ª Vara 

Criminal de Curitiba.
Após cobrar os parlamenta-

res, o juiz afi rmou estar otimista 
sobre a aprovação das medidas 
e disse ser possível haver mo-
difi cações, como a subtração 
da proposta sobre validação de 
provas ilícitas - que tem causa-
do intenso debate entre juris-
tas. Para Moro, essa é uma das 
medidas que pode ser retirada 
da proposta, mas outras como 
criminalização do caixa dois, 
reforma no sistema de pres-
crição e nulidade são a cerne 
do projeto e, por esse motivos, 
precisam ser aprovadas.

Ao fi m de sua exposição, 
Moro citou Roosevelt: “A expo-
sição e a punição da corrupção 
pública são uma honra para 
uma nação e não uma desgraça. 
A vergonha reside na tolerân-
cia, não na correção. Nenhuma 
cidade ou estado, muito menos 
a nação, pode ser ofendida pela 
aplicação da lei” (AE).

Inscrição no gramado do Congresso Nacional quer chamar a atenção dos parlamentares

para a aprovação do projeto das 10 Medidas.

Vladimir Herzog
A Câmara Municipal de São Paulo 

inaugura hoje (25), uma escultura 
em homenagem ao jornalista Vladi-
mir Herzog, morto nas dependên-
cias do DOI-CODI durante o regime 
militar. A cerimônia está marcada 
para as 12h30, na praça que tam-
bém leva o nome do jornalista e 
fi ca ao lado do Palácio Anchieta 
(esquina da rua Santo Antônio, 
com Terminal Bandeira).

Ministro de Minas e Energia, 

Fernando Coelho Filho.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
disse ontem (24), durante a 
solenidade de abertura da feira 
Rio Oil & Gas, que regras defi ni-
tivas para os leilões do pré-sal 
que o governo federal pretende 
realizar até o fi nal do próximo 
ano deverá sair ainda em 2016. 
O assunto será discutido e 
defi nido durante a reunião do 
Concelho Nacional de Política 
Energética (CNPE), quando 
também será discutida a ques-
tão da unitização dos campos 
de petróleo do pré-sal.

Coelho Filho também acredi-
ta que, até o fi nal de 2016, de-
verão estar defi nidas as regras 
dos novos prazos para o Regime 
aduaneiro especial de exporta-
ção e importação de bens para 
o segmento de petróleo e gás 
natural (Repetro). 

Ao discursar na Rio Oil & Gas, 
o ministro de Minas e Energia 
também anunciou o nome de 

Temer participa da cerimônia 

de abertura da Rio Oil & Gas.

Ao participar ontem (24), da 
abertura da 18ª edição Rio Oil 
& Gas 2016, no Rio de Janeiro, 
o presidente Michel Temer elo-
giou a administração do enge-
nheiro Pedro Parente à frente 
da Petrobras e a aprovação, por 
parte do Congresso, do projeto 
que retira a obrigatoriedade 
da participação da Petrobras 
na exploração do petróleo do 
pré-sal, tirando da empresa 
a condição de exploradora 
única.

Temer disse que a nova ges-
tão deu maior credibilidade à 
Petrobras, colocou a empresa 
no caminho certo de uma “ad-
ministração equilibrada” e já 
possibilitou a recuperação do 
preço de mercado da estatal, 
que passou de R$ 101 bilhões 
para R$ 240 bilhões, o que 
representa uma valorização 
de 137%. Ao discursar para 
uma plateia de agentes do 
setor de petróleo e gás, na sua 
totalidade, o presidente disse 
que a nova lei fl exibilizada vai 
possibilitar a atração de inves-
timentos, um desenvolvimento 

Pacto de 
responsabilidade 

O senador Cristovam Buar-
que (PPS-DF) afi rmou que para 
superar a grave crise fi scal que 
enfrentam a União, estados e 
municípios o país precisa fazer 
um pacto de responsabilidade, 
com o compromisso de não 
gastar mais do que se arreca-
da e gastar de forma decente, 
inteligente e efi ciente.

Esse pacto, segundo o se-
nador, implica defi nir bem as 
prioridades e cuidar bem dos 
mais necessitados. Por isso, 
ele advertiu que não se poderia 
sacrifi car o presente dos bra-
sileiros, que é a saúde, nem o 
futuro, que é a educação. 

“Em certos momentos de 
crise, é preciso buscar mais 
efi ciência. Dá para fazer mais 
na saúde pública com os  limites 
atuais de recursos gastos. Com-
parem internacionalmente que 
vocês verão isso. Então, esse 
seria um grande pacto a que pre-
cisamos chegar a aqui. O ponto 
de partido é diálogo”, afi rmou o 
senador (Ag.Senado).

O ex-ministro da Fazenda 
Antonio Palocci foi indiciado por 
corrupção passiva pela Polícia 
Federal na Operação Lava Jato. 
O pedido de indiciamento da PF 
foi encaminhado ontem  (24) à 
Justiça Federal do Paraná. Pa-
locci foi preso durante a 35ª fase 
da Operação Lava Jato, chamada 
Operação Omertá, defl agrada 
no mês passado, e teve a prisão 
temporária convertida em pre-
ventiva no dia 30 de setembro 
pelo juiz Federal Sérgio Moro. 

Segundo as investigações, a 
empreiteira Odebrecht repassou 
R$ 128 milhões a uma conta que 
seria gerida pelo ex-ministro. No 
documento, a PF lembra ainda 
que Marcelo Odebrecht “era 
o principal ator corruptor nos 
fatos ora investigados, tendo 
mantido incessante contato com 
Antonio Palocci Filho desde 
2003 até 2015, desde a reuni-
ões pessoais na sede tanto da 
Odebrecht quanto da empresa 
Projeto Consultoria, bem como 
em endereço residencial de 
Antonio Palocci Filho”.

No documento, a PF pede 

Presidente da Petrobras, Pedro 

Parente, na abertura do Rio 

Oil & Gas 2016.

Rio - A Petrobras está em 
“trajetória fi rme de recupe-
ração”, mas ainda há uma 
distância até que as metas de 
recuperação sejam comple-
tamente cumpridas, afi rmou 
o presidente da companhia, 
Pedro Parente, ontem (24), em 
palestra de abertura da Rio Oil 
& Gas, no Riocentro.

Segundo ele, os dois últimos 
anos foram os piores da história 
da companhia. Mas, medidas 
foram tomadas para reverter 
esse cenário, como a formação 
de um novo conselho e nova 
diretoria e um programa de 
desinvestimento “ambicioso”. 

O executivo elogiou a decisão 
do Congresso de acabar com a 
exclusividade da operação no 
pré-sal da Petrobras e abrir a 
liderança da região para outras 
petroleiras. De acordo com ele, 
sem essa medida, o investimen-
to no setor seria retardado, por-
que a Petrobras não teria como 
arcar. “O pré-sal deve atrair 
bilhões em investimento nos 
próximos anos, da Petrobras e 
da iniciativa privada”, disse.
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Divulgação

Ministro do STF Teori Zavascki 

participa de evento com 

advogados em São Paulo.

São Paulo - O ministro do 
STF, Teori Zavascki, disse 
ontem (24), que “lamenta-
velmente” as pessoas que 
obedecem as leis são, algumas 
vezes, taxadas pejorativamente 
no Brasil. “Em muitos casos, as 
pessoas têm vergonha em apli-
car a lei. Acho isso uma coisa 
um pouco lamentável, para 
não dizer muito lamentável”, 
afi rmou o ministro em palestra 
na Associação dos Advogados 
de São Paulo (AASP). Ele disse 
que decisões sem o glamour da 
Lava Jato, operação na qual 
ele é relator dos processos na 
Corte, muitas vezes mereceram 
pouca atenção da mídia.

“Essa ideia de que somos um 
povo muito alegre e sempre 
damos um jeitinho nas coi-
sas - isso, no fundo, facilita a 
desobediência e desautoriza o 
sistema”, comentou Zavascki, 
acrescentando que o padrão 
civilizatório de uma sociedade 

Ministro do STF diz que pessoas têm 
vergonha em aplicar a lei no Brasil

qual certos políticos e agentes 
públicos só podem ser julgados 
por determina Corte. 

“A vantagem de ser julgado 
pelo Supremo é relativa. Ser 
julgado pelo Supremo signifi ca 
ser julgado por instância única”, 
afi rmou o ministro, acrescen-
tando que processos em primei-
ra instância permitem recursos 
à segunda instância e ao STJ, 
além do próprio Supremo. 

O ministro também criticou 
o excesso de recursos que 
gera acúmulo de processos à 
espera de julgamento no STF. 
“Vamos completar um século de 
acúmulo de processos no Su-
premo”, disse. “Precisaríamos 
de uns 200 ministros”, acres-
centou. Zavascki reconheceu 
ter desistido de pensar em 
uma solução para o problema 
que tira velocidade do Judiciá-
rio e defendeu uma redução 
na “competência enorme” do 
Supremo (AE).

se mede pela capacidade de ob-
servar as normas naturalmente. 
Embora veja no dispositivo 
excessos que precisam ser 
corrigidos por legisladores, Za-
vascki relativizou os benefícios 
do foro privilegiado, norma pela 
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Petrobras na ‘trajetória 
fi rme da recuperação’

O presidente da estatal 
ainda pediu mudanças na po-
lítica de conteúdo local, para 
que os fabricantes de equi-
pamentos nacionais sejam 
premiados pela competitivi-
dade e não tenham reserva de 
mercado. Segundo Parente, 
a Petrobras está ao lado da 
indústria local (AE). PF pede indiciamento de 

Palocci e mais cinco pessoas

ainda o indiciamento dos dois 
ex-assessores de Palocci, Jusce-
lino Dourado e Branislav Kontic, 
do publicitário João Santana e 
sua esposa, Mônica Moura e 
também do empresário Marcelo 
Odebrecht. “Restou demonstra-
do, igualmente, que Branislav 
Kontic e Juscelino Antonio Dou-
rado tiveram participação direta 
nos fatos delituosos cometidos 
por Antonio Palocci Filho”, diz 
o documento (ABr).

Giuliano Gomes/Folhapress

Temer elogia atuação 
administrativa na Petrobras

mais rápido do setor, com a con-
sequente geração de emprego e 
renda para os brasileiros. 

“Além da fl exibilização e da 
geração de emprego, uma vez 
sancionada, a lei trará desafogo 
à Petrobras e vai possibitar a 
vinda de novas empresas do 
setor para o país, na medida 
em que dará maior estabilidade 
política” (ABr).

Novas regras para leilões do 
pré-sal saem ainda este ano

Décio Oddone como novo dire-
tor-geral da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP) em subs-
tituição a Magda Chambriard. 
Disse que o nome de Oddone 
está sendo encaminhado à Casa 
Civil, para que dê tempo dele 
ser sabatinado pelo Congresso 
e assumir a direção da ANP no 
próximo dia 4 (ABr).



OPINIÃO
Dia do Macarrão: a curiosa 

história desse alimento 
saudável e delicioso

A história do macarrão 

é cheia de curiosidades 

e lendas. Esse alimento 

tão gostoso, e que ainda 

é muito saudável, possui 

uma das histórias mais 

interessantes e cheias 

de mistérios de todo o 

universo das comidas

Só para contextualizar, no 
ano retrasado, a ex-pre-
sidente Dilma Rousseff 

instituiu no Brasil, uma data 
comemorativa que já era cele-
brada em diversos países pelo 
mundo todo, o Dia Nacional do 
Macarrão. A data, que é dia 25 
de outubro, foi escolhida por 
ser o dia em que as empresas 
do ramo realizam, anualmente, 
doações do alimento a enti-
dades benefi centes por todo 
o país.

O Brasil consome anualmen-
te um milhão de toneladas da 
massa por ano, se colocando 
entre o 12º país que mais 
consome macarrão no mundo. 
Existe até um sindicato de 
produtores, o Sindimassas, no 
Espírito Santo, onde há mais 
de 180 empresas produtoras 
de massas alimentícias. Para 
comemorar esse dia e homena-
gear esse alimento tão adorado 
e tão importante para a dieta 
brasileira, decidi contar um 
pouco da história do macarrão, 
que é repleta de mistérios e 
curiosidades.

Para começar, um fato curio-
so é que hoje em dia conside-
ramos a maioria das massas 
alimentícias como macarrão, 
mas nem sempre, e nem em 
todo lugar, isso foi assim. O 
espaguete, por exemplo, é 
considerado, ainda em alguns 
lugares, como uma massa di-
ferente do macarrão, que por 
defi nição deve ser mais curto e 
até mesmo furado por dentro, 
como o penne e o cotovelo. 
Claro que hoje em dia essa 
divisão não é feita tão a ferro 
e fogo, porém ainda há coisas 
curiosas sobre o macarrão que 
ninguém sabe, ou entende de 
forma errada. Muitos acham, 
por exemplo, que o macarrão 
engorda, ou faz mal.

O macarrão é composto de 
11% de proteína, é rico em vi-
taminas do complexo B e pode 
variar entre o comum, feito 
de farinha de trigo e água; de 
sêmola, feito com trigo nobre 
(tipo I); com ovos; grano duro, 
feito com trigo durum, integral; 
com vegetais e até caseiro, 
como muitos preferem. Hoje 
em dia, há ainda opções sem 
glúten. Os formatos variam 
em todos eles, como o fusili, o 
penne, o espaguete, o ravióli, 
etc. Mas se tem algo que eles 
compartilham é que, ao contrá-
rio do que a maioria das pes-
soas pensam, o macarrão não 
engorda. Ele é uma fonte de 
energia e pobre em gorduras, 
além de ter zero de gorduras 
trans. 

Já foi comprovado cientifi -
camente que massas podem 
e devem constar em refeições 
diárias. O macarrão brasileiro 
é muito bem conceituado, 

inclusive entre os italianos, 
que são os que mais entendem 
do assunto, de acordo com a 
cultura popular. Entretanto, 
engana-se quem pensa que a 
iguaria foi inventada na Itália. 
Reza a lenda que o explorador 
italiano Marco Polo trouxe 
o macarrão da China para a 
Itália, durante o século XII. 
Porém, apesar de essa ser a 
mais famosa história sobre o 
macarrão, hoje se sabe que 
ele chegou à Europa muito 
antes, com os árabes, que já 
consumiam o spaghetti.

Outra lenda atribui aos 
próprios árabes a invenção 
da massa, que eles chamavam 
de itrjia, um tipo de spaghetti 
seco. O caso é que no fi m de 
contas pesquisas do Instituto 
de Geologia e Geofísica da 
Academia de Ciências de Bei-
jing, sob o comando do Prof. 
Houyuan Lu, comprovaram em 
escavações na Laija, província 
Qinghai, no noroeste da China, 
que já havia um precursor do 
spaghetti que data do período 
Neolítico, e era consumido pelo 
povo que viria a ser o chinês.

O achado mostra o macarrão 
dentro de uma vasilha virada 
de cabeça para baixo, soterra-
da por desastres naturais, três 
metros abaixo da superfície. 
Isso quer dizer que os árabes 
apenas levaram o macarrão 
para a Itália, muito antes de 
Marco Polo pensar em visitar 
a China e levar a iguaria pela 
Rota da Seda. Apesar disso, 
foi na Itália que ele atingiu 
seu ápice no preparo e ganhou 
maior popularidade.

Grande parte da fama da 
Itália ligada ao macarrão é 
justamente o fato de este ter 
sido um país que teve mui-
tos imigrantes saindo para o 
mundo todo. Foi assim que 
ele chegou ao Brasil, por 
exemplo. Basicamente, as co-
munidades de imigrantes que 
se instalaram no sul e sudeste 
do Brasil são as responsáveis 
pela difusão dessa obra prima 
gastronômica por todo o nosso 
território. Não é a toa que por 
aqui produzimos o melhor 
e mais famoso macarrão do 
mundo (de fora da Itália), 
que é aprovado inclusive pela 
comunidade italiana.

O macarrão é um alimento 
tão gostoso que desperta a 
curiosidade. Por ele, existem 
pesquisas científicas que 
fogem do teor nutricional e 
partem para a arqueologia. Sua 
história é permeada por lendas 
e contos que vão de migrações 
dos árabes, ao fi m das Cruza-
das, até a trilha pela Rota da 
Seda de Marco Polo. E a fi cção 
se mistura com a história nas 
viagens pelo mundo, deixando 
a Europa e a Ásia para alcançar 
o globo em grandes navios de 
metal, no fi m do século XVIII. 
O macarrão é um alimento 
saudável, interessante e acima 
de tudo, muito saboroso. 

Que tal ele como sugestão de 
almoço para comemorar esse 
25 de outubro?

(*) - É CEO da franqueadora Let’sWok 
(www.letswok.com.br).

Eduardo Marques (*)
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Itália encontra 
peças roubadas 
de museu
há 40 anos

A polícia italiana anunciou 
ter encontrado 13 obras de arte 
roubadas em 1976 da Galeria 
Mozzi Bardini, em Florença. 
Entre as peças, há cerâmicas 
e maiólicas do século XVI, um 
prato do século IV a.C, pinturas 
e um artigo fabricado para o 
duque Alexandre de Médici. 
As obras são estimadas em 60 
mil euros. 

Quatro pessoas, sendo três 
colecionadores privados e um 
vendedor de obras de arte, 
foram denunciadas por recep-
tação. O acervo foi encontrado 
ao longo dos anos pelas cidades 
de Florença, Siena, Milão, Pe-
rugia, Viterbo e na província 
de Arezzo. As investigações 
partiram em 2003, após a polícia 
encontrar em um antiquário de 
Perugia um quadro roubado da 
Galeria Mozzi Bardini.

A partir daí, os agentes do nú-
cleo de proteção ao patrimônio 
cultural começaram a rastrear 
vendas de obras de arte em 
mercados nacionais e interna-
cionais, incluindo em acervos 
privados ou em especialistas 
em restauração. “São obras que 
respeitam a variedade e a rique-
za do acervo de Bardini”, disse 
o diretor do museu da Toscana, 
Stefano Casciu (ANSA).

O atacante Neymar, do Bar-
celona, é o único brasileiro na 
lista dos 30 melhores jogado-
res do mundo que concorrerão 
ao prêmio “Bola de Ouro”. Os 
nomes foram divulgados, gra-
dativamente, ontem (24) pela 
revista “France Football”, que 
voltará a entregar o prêmio 
sozinha após cisão com a Fifa. 
Além de Neymar, já haviam 
sido anunciados os nomes de 
Lionel Messi (Barcelona) e de 
Cristiano Ronaldo (Real Ma-
drid) - que dividiram o título 
de melhor do mundo nos últi-
mos anos - além do veterano 
goleiro da Juventus, Gianluigi 
Buffon, e do galês Gareth Bale 
(Real Madrid).

Além de Buffon, a Juventus 
estará representada ainda por 
Paulo Dybala e por Gonzalo Hi-
guaín - que deixou o Napoli pela 
pentacampeã italiana. Também 
está na lista o francês Paul Pog-
ba, que fez uma boa temporada 
pela Juventus antes de se trans-
ferir para o Manchester United. 
Os outros times italianos não 
tem representantes.

Criado em 1956, o “Bola 
de Ouro” terá mudanças na 
votação após a separação com 
a Fifa - com a qual comparti-
lhava o prêmio desde 2010. 

Neymar fi cou com a terceira posição no prêmio

da Bola de Ouro 2015.

Quarenta e dois torcedores 
do Corinthians foram autuados, 
no domingo (23), pela polícia 
depois do jogo de reabertura 
do estádio do Maracanã, no 
Rio de Janeiro: Flamengo 2x2 
Corinthians, pelo Campeonato 
Brasileiro.

De acordo com a Polícia Civil, 
31 são suspeitos de tentar inva-
dir o espaço reservado para a 
torcida do Flamengo, depredar 
o estádio e agredir policiais mi-
litares antes do início do jogo. 
Outros 11 foram autuados por 
promover tumulto.

Os policiais conseguiram 
controlar o tumulto com a aju-
da de armas não letais, como 
sprays de pimenta. Quando a 
partida terminou, os cerca de 3 
mil torcedores do time paulista 
fi caram retidos na arquibanca-
da do estádio até que a polícia 
analisasse as imagens para 
identifi car os agressores. As 31 
pessoas autuadas na Central de 
Garantias da Polícia Civil por 
agressão aos policiais terão que 
se apresentar a audiências de 
custódia na Justiça.

“A fi m de capturar 40 tor-
cedores que supostamente 

A último estátua do líder 
revolucionário russo Vladimir 
Lenin em território ucraniano 
foi derrubada em Novgorod-
Seversky, informou a mídia 
local. De acordo com a emissora 
“Espreso.tv”, a estátua veio 
abaixo e a Prefeitura da cidade 
teria colocado a peça, que está 
em um depósito, à venda por 
cerca de US$ 39 mil. 

Caso não apareçam compra-
dores, a emissora diz que as 
autoridades estão dispostas a 
derreter a estátua, de 4,5 to-
neladas de metal e construída 
em 1985. No entanto, a notícia 
gerou outras versões na Ucrânia 
e alguns jornais afi rmam que a 
confi rmação ainda não foi dada 
sobre a derrubada da estátua 
de Lênin.

Em maio de 2015, o governo 

ucraniano adotou uma lei que 
veta e pune com prisão quem 
divulgar propagandas e símbo-
los comunistas, equiparando-os 
com os nazistas. Desde 2013, 
ocorre na Ucrânia uma “caça 
às estátuas de Lênin” que so-
breviveram às revoltas e ainda 
não tinham sido derrubadas por 
nacionalistas. 

As especulações sobre a úl-
tima estátua de Lênin vêm no 
dia em que a Ucrânia anunciou 
o fi m dos vistos de viagem com a 
União Europeia (UE), em mais 
uma sinalização de aproxima-
ção com o Ocidente. “Estou 
certo que o documento sobre 
a abolição do regime de vistos 
será assinado e ratifi cado pelo 
Parlamento Europeu até 24 de 
novembro”, disse o presidente 
Petro Poroshenko (ANSA).

Caminhão semelhante é usado para dispersar manifestantes em Santiago, no Chile.

“Nós compramos qua-
tro caminhões de 
Israel. Você procura 

agora nem utilizar mais [bala 
de borracha], você usa água. 
Você procura utilizar água”, 
disse após participar de um 
anúncio de liberação de verbas 
do Ministério da Saúde para 
municípios do estado.

Alckmin comentava a de-
cisão judicial que proibiu o 
uso de munição menos letal 
(balas de borracha e gás 
lacrimogênio) contra mani-
festações e ainda condenou o 
governo a pagar R$ 8 milhões 
de indenização pelos excessos 
cometidos pela PM. “E a des-
proporcional violência policial 
também atingiu, individual-
mente, diversas pessoas, caso, 
por exemplo, dos jornalistas 
que foram atingidos grave-
mente por balas de borracha”, 
destaca a sentença. Em um 
desses casos, o fotógrafo 
Sérgio Silva perdeu um olho 
ao ser atingido por esse tipo 
de munição em 2013.

O governador disse acreditar 
que a decisão será revista em 
segunda instância. “Eu acho 
que vai ser revertida essa de-
cisão. Já estava em julgamento 
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Uso de jatos de água vai evitar 
bala de borracha em protestos
O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse ontem (24) que a Polícia Militar (PM) deverá usar 
jatos de água para evitar o uso de balas de borracha em protestos

na Câmara do Tribunal e nós já 
tínhamos ganho. Eram [neces-
sários] três votos e estava dois 
a zero. Aí o que aconteceu, o 
terceiro desembargador pediu 
vistas e deu tempo para o juiz 
decidir. É evidente que isso 
deve ser revisto no tribunal”, 
disse Alckmin em referência 
ao julgamento dos recursos 
sobre a liminar concedida 
anteriormente pelo mesmo 
magistrado.

Alckmin também defendeu a 

atuação da polícia. “No mundo 
inteiro você tem protocolos 
internacionais. Então, a polícia 
não usa elastômetro, armas 
não letais a não ser em casos 
muito excepcionais”, ressaltou 
o governador. Segundo ele, 
nas manifestações citadas na 
ação civil pública, realizadas 
em 2013, houve necessidade 
de intervenção com uso da 
força. “Tudo isso se refere a 
2013 onde nós tivemos policial 
ferido, ônibus queimado, loja 

depredada, banca destruída. É 
preciso ver as circunstâncias”, 
acrescentou.

Ao ser questionado sobre 
os casos recentes envolvendo 
acusações de abuso da PM em 
protestos, Alckmin disse que  a 
Corregedoria da corporação faz 
acompanhamento de todas as 
situações. “Todas as ações da 
polícia são fi lmadas e analisadas 
pela Corregedoria e qualquer 
erro há uma punição”, enfatizou 
(ABr).

Neymar é único brasileiro na 
lista do prêmio ‘Bola de Ouro’

Agora, apenas jornalistas in-
ternacionais darão seus votos, 
sendo eliminada a presença 
dos técnicos e dos capitães de 
seleções ao redor do mundo.

Confi ra a lista completa: - Ser-
gio Agüero (Manchester City); 
Pierre Emery Aubameyang 
(Borussia Dortmund); Gareth 
Bale (Real Madrid); Gianluigi 
Buffon (Juventus); Cristiano 
Ronaldo (Real Madrid); Ke-
vin De Bruyne (Manchester 
City); Paulo Dybala (Juven-
tus); Diego Godin (Atlético de 
Madrid); Antoine Griezmann 
(Atlético de Madrid); Gonzalo 
Higuaín (Napoli/Juventus); 
Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-
Germain/Manchester United); 

Andrés Iniesta (Barcelona); 
Koke (Atlético de Madrid); 
Toni Kroos (Real Madrid); 
Robert Lewandowski (Bayern 
de Munique); Hugo Lloris 
(Tottenham); Riyad Mahrez 
(Leicester City); Lionel Messi 
(Barcelona); Luka Modric 
(Real Madrid); Thomas Müller 
(Bayern de Munique); Manuel 
Neuer (Bayern de Munique); 
Neymar (Barcelona); Dimitri 
Payet (West Ham); Pepe (Real 
Madrid); Paul Pogba (Juventus/
Manchester United); Rui Patri-
cio (Sporting); Sergio Ramos 
(Real Madrid); Luis Suarez 
(Barcelona); Jamie Vardy (Lei-
cester); Arturo Vidal (Bayern 
de Munique) - (ANSA).

Última estátua
de Lênin é

derrubada na Ucrânia

Polícia autua 42 
torcedores por briga na 
reabertura do Maracanã

se envolveram em briga com 
policiais, a PM aprisionou 3 
mil torcedores do Corinthians 
no Estádio do Maracanã. É 
inaceitável que uma briga 
aconteça dentro do estádio 
entre alguns torcedores e a 
polícia não tenha capacidade 
de prender em fl agrante os 
envolvidos, fazendo com que 
todos os outros corinthianos 
que lá estejam sejam agredidos 
como cidadãos” diz a nota.

O Corinthians também pede 
que a Secretaria de Segurança 
do Rio de Janeiro puna os po-
liciais militares envolvidos no 
episódio  (ABr).
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Seu banco na
ponta dos dedos

Os investimentos em 

tecnologia voltados 

para o setor fi nanceiro 

são cada dia mais 

expressivos no Brasil

Isso porque o comportamen-
to da sociedade no ambien-
te digital vem se tornando 

legítimo; um caminho sem 
volta para os consumidores e 
também para as instituições 
fi nanceiras, que têm como um 
dos desafi os garantir aos clien-
tes um ambiente seguro para a 
realização de transações, bem 
como para compras online.

Somente em 2015, as tran-
sações bancárias feitas por 
internet banking e mobile 
banking ultrapassaram a me-
tade do total, chegando a 
54%, segundo pesquisa da 
Febraban. Já as contas com 
internet banking saltaram de 
56 milhões, em 2014, para 62 
milhões em 2015, de acordo 
com a mesma fonte.

Para garantir a comodidade 
de seus clientes, os bancos 
oferecem um mix de serviços 
atrativo no ambiente virtual, 
que vão desde a conferência 
de saldos e extratos até a con-
tratação de fi nanciamentos, 
transferências e pagamentos 
de boletos bancários. Basta 
baixar o aplicativo correspon-
dente ao seu banco e pronto. É 
possível, inclusive, se relacio-
nar com o gerente e solicitar 
algum serviço personalizado.

As interfaces autoexplica-
tivas e os layouts cada vez 
mais convidativos tornam a 
utilização mais funcional e 
intuitiva – diferenciais para 
o crescimento da adesão das 
novas tecnologias pelos usuá-
rios. Além da comodidade de 
realizar operações bancárias 
cotidianas de qualquer lugar 
que estiver e fora do horário 
comercial, principalmente em 

tempos de agendas atribuladas 
e horas vagas escassas.

Os esforços em TI para o se-
tor fi nanceiro concentram-se 
na segurança da informação. 
O objetivo é que os consumi-
dores estejam mais tranquilos 
em relação à segurança das 
ferramentas disponíveis. Mui-
to em breve, os clientes não 
mais precisarão incluir dados 
estratégicos – como número 
do cartão de crédito e CVC 
(Código de Verificação do 
Cartão) – para realizar uma 
compra no ambiente digital. A 
tendência é que, no lugar deles, 
um número de identifi cação 
pessoal, mais conhecido como 
PIN, seja gerado aleatoriamen-
te para o usuário, podendo 
ser utilizado uma única vez a 
cada compra. Resultado: mais 
segurança para os clientes e 
para as instituições.

Aliado a todos esses inves-
timentos em tecnologia, os 
bancos apostam na conscien-
tização sobre o uso seguro no 
ambiente digital. Por meio 
dos canais de atendimento, 
emitem dicas educativas para 
o uso adequado de senhas e 
códigos de acesso, como a 
utilização do software ofi cial, 
atualização de antivírus e dos 
aplicativos, manter ativo anti-
spam e fi rewall, entre outros.

Não há dúvidas de que os 
aplicativos móveis e o internet 
banking são realidade da vida 
moderna, acrescentam pratici-
dade e efi ciência. Mas as ins-
tituições precisam conhecer 
os anseios e as necessidades 
de seus diversos clientes e 
perfi s para atendê-los bem, em 
todos os canais e plataformas. 
Afinal, bom atendimento e 
cliente satisfeito são sempre 
tendência. 

(*) - É gerente de Canais de 
Atendimento Eletrônicos

do Mercantil do Brasil.

Honorina Vieira (*)

A - Jantar Benefi cente 
Esta quinta-feira (27), será uma noite especial para apreciar delícias 
típicas da cozinha italiana e ainda ajudar crianças vítimas do câncer e de 
doenças hematológicas, do Instituto de Tratamento do Câncer Infantil. 
Essa é a proposta do Abbraccio Cucina Italiana, da unidade do Shopping 
Market Place, que uma vez por mês realiza ações benefi centes para 
colaborar com diversas ONGs e instituições. O hospital espera vender 
todos os convites e fazer valer essa iniciativa do bem, primeira parceria 
do Abbraccio com ITACI. Cerca de 130 pessoas - capacidade máxima 
do local - são aguardadas para uma deliciosa experiência gastronômica. 
Convites: tel. 3897-3813 ou (carolina.motta@itaci-fc.org.br).

B - Máquina da Cerveja
Os fãs de cerveja artesanal agora têm uma opção para fazer a bebida em 
casa de uma maneira mais fácil. A startup brasileira Bravo!Brew lança uma 
inovação no setor cervejeiro: uma máquina compacta integrada a uma 
plataforma web que automatiza em até 80% a produção da bebida, sem 
retirar desse processo o caráter artesanal. Batizado de Bravo!Machine, 
o equipamento passará por um processo de fi nanciamento coletivo para 
viabilizar a manufatura em escala comercial. Ela automatiza toda a etapa 
da brassagem – o processamento dos insumos.Uum dos diferenciais do 
produto é a conexão a uma plataforma online que concentra mais de 
100 receitas de cerveja. Saiba mais em www.bravobrew.com).

C - Conciliar é Legal
Estão abertas as inscrições para a 7ª edição do Prêmio Conciliar é Le-
gal, promovido pelo Conselho Nacional de Justiça em parceria com os 
tribunais brasileiros. O prêmio tem como objetivo identifi car, disseminar 
e estimular a realização de ações de modernização na área da Justiça, 
principalmente aquelas que contribuem para pacifi cação de confl itos. 
Para participar, é preciso preencher formulário e encaminhar a prática 
por meio do endereço eletrônico (premioconciliar@cnj.jus.br), identi-
fi cando o nome do participante e da prática. Mais informações: (www.
cnj.jus.br).

D - Sistema de Saúde
O Estadão reunirá especialistas e entidades de classe do segmento de 
saúde, empresários e representantes do Poder Público no próximo en-
contro da série Fóruns Estadão. O encontro acontece dia 1º de novembro 
(terça-feira), das 8h30 às 12h30, no Hotel Unique (Av. Brig. Luís Antônio, 
4.700).  As discussões abordarão temas como o papel das entidades 
de classe na gestão de dados, estratégias para superar obstáculos no 
cenário atual, soluções de tecnologias já disponíveis, entre outros. As 
apresentações e debates serão divididos em dois painéis: Quebrando 
Paradigmas do Uso de Informações de Pacientes para a Gestão da 
Saúde e Propondo Soluções. Inscrições são gratuitas pelo site: (www.
estadaoeventos.com.br/saude).

E - Bem-Estar Animal
A terceira edição do Workshop de Legislação Sobre Bem-Estar Animal 
será realizado nos próximos dias 3 e 4, na Faculdade de Medicina Ve-
terinária e Zootecnia da USP. O objetivo geral do evento é aproximar a 
indústria, produtores e consumidores para facilitar métodos efetivos e 
efi cazes de comunicação melhorando indicadores de bem-estar comum, 

com a participação da academia. Os organizadores também abriram 
oportunidades para que a indústria e Ongs informem os participantes 
do evento sobre as ações relacionadas ao bem-estar animal. A 1ª Feira 
Global de Produtos, Processos, Serviços e Protocolos para Assegurar o 
Bem-Estar Animal: Feira Global de Bem-Estar ocorrerá no saguão da 
Faculdade. Mais informações: (www.facebook.com/cecsbeusp). 

F - Encontro com Escritores
O premiado escritor Milton Hatoum é o convidado da segunda edição da 
série “Encontro com os escritores”, nesta quarta-feira (26), das 19h00 
às 21h00, para uma conversa sobre sua vida e obra e uma seção de autó-
grafos. O evento é promovido pela Universidade do Livro, da Fundação 
Editora da Unesp. O encontro terá a forma de um “bate-papo” mediado 
pelo jornalista Manuel da Costa Pinto, colunista da Folha, e acontece na 
Praça da Sé, 108, 7º andar. A proposta é que seja explorada a história 
criativa e editorial de Milton Hatoum, abordando questões como sua 
formação como leitor e as infl uências intelectuais presentes em sua 
trajetória, entre outros. Saiba mais em (www.editoraunesp.com.br).

G - Legislação e Diversidade 
Estão abertas as inscrições para a terceira edição do São Paulo Diverso 
– Fórum de Desenvolvimento Econômico Inclusivo, que acontece no 
próximo dia 9, no auditório Elis Regina do Anhembi, das 8h30 às 18h. O 
Fórum é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade 
Racial  e tem o objetivo de estimular o desenvolvimento socioeconômico 
da população afrodescendente da cidade de São Paulo. As inscrições 
são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pelo portal São Paulo 
Diverso, no endereço (https://www.saopaulodiverso.org.br/agenda-do-
evento-2016/). O tema principal será “Legislação e diversidade: como as 
leis podem fortalecer a inclusão racial no mercado de trabalho”.

H - Volta ao Mundo de Trem 
O sonho de viajar por diversos países ao redor do mundo deixa de ser um 
romance idealizado por Júlio Verne em 1873 e torna-se realidade com 
‘A Volta ao Mundo de Trem’, elaborada pela empresa Trains & Tours – 
Lufthansa City Center. Essa viagem épica contemplará as ambições dos 
mais intrépidos desbravadores, cruzando sobre trilhos os continentes 
Europeu e Asiático e a América do Norte ao longo de 16 mil km, de 
Paris a Toronto, durante 26 dias. O roteiro tem início em 29 de agosto 
de 2017, em Paris. Tudo pensado, inclusive a equipe que acompanhará 
a viagem do início ao fi m, composta por um guia acompanhante brasi-
leiro, guias locais para cada cidade na qual há paradas para passeios e 
gerenciamento constante. Mais informações tel. 4878.1085 ou (www.
voltaaomundodetrem.com.br).

I - Animais Terapeutas
O Projeto Pêlo Próximo está com uma campanha de fi nanciamento co-
letivo pela Kickante. A arrecadação objetiva cobrir parte dos gastos da 
produção do calendário 2017 que este ano terá como tema: ‘O mundo 
encantado dos animais terapeutas’. As fotos mostrarão a interação de 
crianças com os animais terapeutas em cenários extraídos da imaginação 
infantil, mostrando toda a pureza, alegria e descontração dessa interação 
entre crianças e animais. Com isso, busca arrecadar fundos para ampliar 
os atendimentos de pet terapia em instituições que cuidam de crianças 
com câncer, autistas, pacientes psiquiátricos, neurológicos, crianças com 

paralisia cerebral e síndrome de Down. Veja no link www.kickante.com.
br/campanhas/campanha-calendario-2017-projeto-pelo-proximo).

J - Cursos de Pilotagem  
Os apaixonados por automobilismo que desejam pilotar um monoposto 
terão uma oportunidade ímpar no próximo dia 11: um curso prático 
para pilotar um monoposto da Fórmula Vee, com Wilson Fittipaldi Jr, 
ex- piloto da Fórmula 1 e criador da Fórmula Vee no Brasil; e William 
Ayer, piloto da Nascar Whelen Euro Series. Com duração de um dia, o 
curso acontece no Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo, em 
Piracicaba. Fittipaldi vai dar a introdução e acompanhar os alunos na 
pista. E Ayer será responsável pela parte teórica.  O conteúdo abrange 
conhecimento do carro de Fórmula Vee, traçado da pista do ECPA, legis-
lação desportiva, bandeiras e instrumentos do carro. Mais informações 
e inscrições: (www.driveday.com.br). 

K - Obstetrícia e Ginecologia 
Nos dias 9 e 10 de dezembro, no hotel Maksoud Plaza, acontece a I 
Jornada Internacional de Especialidades da SOGESP e o X Congresso 
Paulista de Medicina Reprodutiva. Haverá a presença de renomados 
médicos nacionais e internacionais, que abordarão assuntos de extrema 
importância na prática diária, como reprodução assistida, infecções 
genitais e anticoncepção. Na área de reprodução assistida, os destaques 
da programação são transplante uterino. Ocorrerão wokshops sobre 
os transplantes uterinos, tecnologia de ponta criada na Súecia, com os 
suecos Mats Brännström e Pernilla Dahm-Kähler. Mais informações em: 
(www.sogesp.com.br). 

L - Max Planck Schools
Estão abertas as chamadas para os programas de doutorado das International 
Max Planck Research Schools (IMPRS) em três grandes áreas: Biologia e 
Medicina, Química e Tecnologia e Ciências Sociais, Humanidades e Direito. 
As IMPRS são constituídas por um ou mais Institutos Max Planck (são, ao 
todo, 80), e trabalham em estreita colaboração com as universidades e 
instituições de pesquisas, inclusive fora da Alemanha, o que abre oportu-
nidades para jovens pesquisadores brasileiros: metade dos que se formam 
em uma IMPRS são estrangeiros. Os interessados devem entrar em contato 
com o coordenador da escola para obter mais detalhes sobre a aplicação. 
Mais informações (www.facebook.com/sociedadmaxplanck).  

M - Agências de Intercâmbio 
A Trust Intercâmbio Cultural e Turismo foi reconhecida como uma 
das melhores agências de intercâmbio do ano na categoria agências de 
pequeno porte. O troféu 2016 CPIEA - (Canadian Premier International 
Education Awards) - Bronze Winner foi entregue em Ottawa, no Canadá. 
Entre as 28 empresas indicadas em diversas categorias, a Trust foi a 
única agência brasileira a receber o prêmio que reconhece agências de 
intercâmbio do mundo todo, além de associações educacionais, governo, 
estudantes, empresas ligadas à educação internacional e escolas. Saiba  
mais sobre o prêmio: (http://cpiea.com/). Saiba mais sobre a empresa 
em: (www.trustintercambio.com.br).

N - Tecnologias da Tradução
O Centro de Idiomas Brasillis abre inscrição para o Curso online de 
Tecnologias da Tradução, que apresenta ferramentas para o aluno 
lidar, de imediato, com as tecnologias mais recentes do mercado. Os 
interessados terão acesso as tecnologias de memórias de tradução 
(Trados, MemoQ e Omega T), Tradução automática (Promit, etc), além 
de outras ferramentas auxiliares (ABBYY, OCR, etc). Duração de dois 
meses, com 8 aulas, com uma hora e meia cada e terá início no dia 12 
de novembro, sábado, de 10h30 às 12h00. O curso será ministrado pelo 
professor Ricardo Souza, tradutor especializado, professor de tecnologia 
da Tradução da PUC/RJ. Interessados devem contatarpelos telefones: 
(21) 2512-3697/2529-8104 ou (brasillis@brasillis.com.br).

A - Jantar Benefi cente 
Esta quinta-feira (27), será uma noite especial para apreciar delícias 

com a participação da academia. Os organizadores também abriram
oportunidades para que a indústria e Ongs informem os participantes
do evento sobre as ações relacionadas ao bem estar animal A 1ª Feira

Setembro teve o segundo 
maior índice de cheques de-
volvidos por insufi ciência de 
fundo para o nono mês do 
ano dos últimos 25 anos, com 
2,19% de devoluções do total 
de emissões. Os números são do 
Indicador Serasa Experian de 
Cheques Sem Fundos, realizado 
pela Serasa desde 1991. Foram 
1.050.504 cheques devolvidos e 
48.023.107 compensados. 

No mês anterior, agosto, reg-
istrou-se 2,18% de devoluções, 
com 1.101.093 cheques que 
voltaram e 50.602.130 com-
pensados. Os índices apurados 
no último mês de setembro são 
menores apenas que os regis-
trados em setembro/2015, que 
teve 2,21% de devoluções, com 
1.212.994 cheques devolvidos e 
54.843.905 compensados.

Número de cheques devolvidos 

é o maior em 25 anos.

De acordo com a pesquisa 
Focus, divulgada toda segunda-
feira pelo BC, a infl ação, medida 
pelo Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor Amplo (IPCA), 
vai fechar este ano em 6,89%, 
no sexto ajuste seguido. Na 
semana passada, a estimativa 
era 7,01%.

Para 2017, a estimativa foi 
ajustada de 5,04% para 5%. 
Essa foi a terceira redução 
consecutiva. As projeções 
ultrapassam o centro da meta 
que é 4,5%. O teto da meta é 
6,5%, este ano, e 6% em 2017. 
A projeção de instituições 
fi nanceiras para a queda da 

economia (PIB) este ano, pas-
sou pela terceira piora seguida, 
ao ser ajustada de 3,19% para 
3,22%. Para 2017, a expectativa 
de crescimento foi reduzida de 
1,30% para 1,23%.

Com a expectativa de retração 
da economia e infl ação menor, as 
instituições fi nanceiras esperam 
que a Selic encerre 2017 em 
13,50%. A expectativa é que a 
taxa básica termine 2017 em 11% 
ao ano. A taxa é usada nas ne-
gociações de títulos públicos no 
Sistema Especial de Liquidação 
e Custódia (Selic) e serve como 
referência para as demais taxas 
de juros da economia (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

CRCSP PROMOVE O 5º ENCONTRO DE 
ESTUDANTES DE CONTABILIDADE

DO ESTADO DE SÃO PAULO
O próximo Encontro de Estudantes de Contabilidade do 

Estado de São Paulo já tem data marcada para acontecer. Ele 
será realizado dia 5 de novembro de 2016, na Estância Alto 
da Serra, em São Bernardo do Campo. O CRCSP estima a 
participação de 5 mil alunos da área contábil.

A programação foi elaborada visando oferecer muita 
informação e conteúdo aos participantes.

O professor doutor Eliseu Martins falará sobre “Quem é 
Realmente Importante na Contabilidade?”. Em seguida, o tema 

Estudantes de Ciências Contábeis” será abordado pelo também 
professor doutor José Carlos Marion.

Para encerrar o encontro com chave-de-ouro, o professor 
e palestrante motivacional Pachecão dará dicas sobre 
“Apresentação com Entrevista”. Professor de Física, Pachecão 
tornou-se conhecido por ser precursor do estilo “aulas show”, 

“Esta é uma oportunidade ímpar para os estudantes de 
contabilidade. Os professores Eliseu Martins e José Carlos 
Marion são sumidades da área contábil e, com certeza, 
irão compartilhar informações relevantes. Isso sem contar a 
possibilidade de conhecerem estudantes de outras instituições 
de ensino e já iniciarem um networking”, declarou o presidente 
do CRCSP, Gildo Freire de Araújo. 

As inscrições devem ser feitas pelo portal do CRCSP 
– www.crcsp.org.br – e o valor da taxa de inscrição é de 
R$ 20,00. Para outras informações, os interessados podem 
entrar em contato pelo telefone 11 3824.5400, nos ramais 
1253 e 1255. O atendimento é de segunda a sexta-feira, em 
horário comercial.

Carlone, 3, na altura do Km 33 da Estrada Velha de 
Santos. O local possui estacionamento para carros 
e ônibus, pois são aguardadas diversas caravanas. 
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Mercado 
fi nanceiro 
projeta infl ação 
menor este ano

Instituições fi nanceiras consultadas pelo Banco 
Central (BC) esperam um a infl ação menor neste 
ano e em 2017

Aumentou em 
setembro o percentual 
de cheques devolvidos

No acumulado do ano, o 
percentual é recorde: 2,34% 
de devoluções por falta de 
fundos entre janeiro e setem-
bro de 2016, maior que todos 
os percentuais registrados nos 
primeiros nove meses do ano 
desde o início da série histórica. 
Segundo os economistas da Se-
rasa Experian, a inadimplência 
com cheques ainda permanece 
em patamar elevado por causa 
dos impactos do desemprego 
e da infl ação sobre o poder de 
compra dos consumidores.
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As crises econômicas 

têm parecença com o 

corpo humano 

Assim como as doenças, 
elas não surgem de 
repente; são conse-

quências de problemas que 
vão se formando e um dia 
estouram, causando danos e 
tragédias. Também como as 
doenças, as causas das crises 
passam despercebidas para 
muitas pessoas. Embora o 
corpo humano disponha de 
exames que podem detectar 
as causas de doenças, na eco-
nomia as causas nem sempre 
são visíveis.

Atualmente, há ondas mun-
diais que, em futuro não muito 
distante, provocarão efeitos 
devastadores. Essas ondas são 
invisíveis aos olhos da multi-
dão, sobretudo para os leigos 
e os desinteressados, e provo-
carão falências espetaculares, 
crises profundas e mudanças 
radicais, que farão o mundo 
nunca mais ser o mesmo. Mas 
você pode treinar sua mente 
para ver o que a multidão não 
está vendo.

Buckminster Fuller (1895-
1983), inventor, futurista, 
arquiteto e escritor, conside-
rado um gênio visionário, fala 
da diferença entre o cérebro 
humano e a mente humana. 
Para ele, o cérebro vê os ob-
jetos tangíveis. O que não é 
tangível nem perceptível aos 
olhos só pode ser visto com 
a mente. E dr. Fuller diz que 
“você não pode desviar-se de 
coisas que não vê movendo-se 
em sua direção”.

Quando o automóvel moder-
no surgiu, há pouco mais de 
100 anos, muitos acreditavam 
que seria apenas uma novidade 
passageira, um luxo para os 
ricos. Mas logo o automóvel 
substituiu o cavalo como trans-
porte de massa... e o mundo 
mudou. Em sua maioria, as pes-
soas não viram que o automó-
vel era a nova tecnologia que 
faria a transição do transporte 
da Era Agrária (o cavalo) para 
o transporte da Era Industrial 
(a carroça sem cavalo, com 
motor). Para desespero de 

seus donos, os cavalos fi caram 
desempregados.

Estudando as grandes ca-
tástrofes fi nanceiras, pode-
mos ver que as causas foram 
geradas ao longo de anos, até 
a explosão do mal que atingiu 
pessoas, empresas e governos. 
A mais recente crise fi nanceira 
mundial, estourada em 2008, 
teve suas causas plantadas e 
desenvolvidas por mais de 20 
anos. Não foi obra do acaso 
nem surgiu de repente. Foi 
uma onda, que infelizmente a 
maioria não viu.

Em 1970, o Brasil tinha 90 
milhões de habitantes, dos 
quais 46% viviam na zona ru-
ral. Hoje, somos 206 milhões 
e apenas 12,5% vivem no 
campo. Nos Estados Unidos, 
somente 3% da população 
vive na zona rural. A reforma 
agrária é uma luta inglória. Ela 
põe 1 milhão de famílias na 
lavoura e a tecnologia manda 
2 milhões para as cidades. É a 
revolução tecnológica agrícola, 
que automatiza a produção e 
desemprega pessoas.

A questão essencial é saber 
quais ondas estão vindo em 
nossa direção e das quais não 
nos desviaremos porque não as 
estamos vendo. No momento 
em que a humanidade cami-
nha para chegar a 9,4 bilhões 
de habitantes em 2050, os 
efeitos dessas ondas invisíveis 
poderão lançar milhões no 
desemprego e na velhice, sem 
renda, sem patrimônio e com 
aposentadoria insufi ciente.

Uma grande onda está se 
formando nas fi nanças mun-
diais. Trata-se das operações de 
derivativos (contratos futuros 
mercantis e fi nanceiros, deri-
vados de commodities, ações, 
títulos de crédito, juros, câmbio 
e moedas). O produto mundial é 
de US$ 78 trilhões/ano e as ope-
rações em derivativos somam 
mais de dez vezes esse valor. 

É uma cifra gigantesca, que 
pode ser a maior bolha de todos 
os tempos pois, embora não se-
jam operações maléfi cas, suas 
regras nunca foram testadas 
sufi cientemente.

(*) - Economista, é reitor da 
Universidade Positivo.

José Pio Martins (*)

A força da
onda invisível

Combate a fraudes 
na concessão 
de benefícios da 
Previdência

O senador Lasier Martins (PDT-
RS) elogiou o serviço de perícia que 
vem sendo feito pela Previdência 
Social no sentido de se combater 
fraudes no sistema por parte de 
quem recebe indevidamente dos 
cofres públicos. Ele disse que 
numa primeira fase a Previdência 
detectou que de 11 mil benefícios 
periciados na concessão de auxílio-
doença , 77,5%  não se justifi cavam. 
O cancelamento da concessão já 
rendeu aos cofres públicos R$ 139 
milhões, informou.

O senador acrescentou que a ex-
pectativa é de que, com a sequência 
de perícias, a Previdência atinja 
uma economia de R$ 7 bilhões com 
o cancelamento de mais benefícios 
indevidos, já que não havia revisão 
dos benefícios há dois anos. Para 
Lasier Martins, o que se observa 
com isso  é  a desordem em que 
se encontrava o setor durante o 
governo passado.

“A previdência pública tem sido, 
ao longo dos anos, uma tentação 
para espertalhões, para assaltos ao 
dinheiro público, certamente por 
ser uma instituição muito grande, 
que reúne milhões de benefi ciários, 
que tem complexidades e defeitos 
gerenciais não resolvidos. Mas 
não podemos esquecer que esta 
instituição lida com grandes verbas 
públicas, dinheiro dos trabalhado-
res ativos em favor dos inativos e 
dos detentores do auxílio doença”, 
disse o senador (Ag.Senado).

O Conselho de Ética e De-
coro Parlamentar da Câmara 
reúne-se hoje (25) para votar 
pareceres preliminares rela-
tivos a processos contra os 
deputados Jean Wyllys (Psol-
RJ), Jair Bolsonaro (PSC-RJ) 
e Laerte Bessa (PR-DF). O 
primeiro item da pauta é o 
processo do Partido Social 
Cristão (PSC) contra o depu-
tado Jean Wyllys (Psol-RJ). 
Ele foi acusado de quebrar o 
decoro parlamentar por meio 
de mensagem publicada na 
rede socia Facebook em que 
critica os “delírios homofó-
bicos de políticos e líderes 
religiosos mentirosos”, ao 
comentar o massacre de 
gays em boate de Orlando 
(EUA). 

Na mesma mensagem, 
Wyllys criticou os discursos 
de ódio dos “bolsomitos”, 
“malafaias” e “felicianos”, o 
que ofendeu os deputados 
Jair Bolsonaro, Eduardo Bol-
sonaro (SP) e Pastor Marco 
Feliciano (SP), todos do PSC. 
O relator, deputado Júlio 
Delgado (PSB-MG), sugeriu 
o arquivamento do caso. Para 
ele, não houve imputação de 
nenhum fato criminoso aos 

Conselho de Ética pode votar processos contra

Bolsonaro e Jean Wyllys.

A defesa do deputado cas-
sado Eduardo Cunha entrou 
com um pedido de liberdade 
no TRF4, em Porto Alegre. 
O pedido foi entregue ontem 
(24) e a defesa pede que seja 
concedida uma medida liminar 
para suspender os efeitos da 
prisão preventiva de Cunha.  
Na ação, os advogados reba-
tem os argumentos usados 
pelo MPF para pedir a prisão. 
A defesa sustenta que Cunha 
estava respondendo a um pro-
cesso no STF e que um pedido 
anterior para prisão, feito pela 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica (PGR), foi negado pelo 
ministro Teori Zavascki. 

Para a defesa, a atual prisão 
do ex-deputado afronta o que 
foi decidido pelo STF e que não 
ocorreu nenhum fato novo para 
justifi car a detenção.

“Na verdade, os fundamen-
tos utilizados para decretar a 
prisão preventiva do paciente, 
com a devida vênia, são exa-
tamente os mesmos que, ante-
riormente, foram considerados 
insufi cientes pelo STF para o 
deferimento de idêntico pedi-

do de prisão preventiva. Não 
há, ademais, notícias de que, 
enquanto permaneceu solto, 
houvesse o paciente se furtado 
ao processo penal, reincidido 
em condutas criminosas outras 
ou tentado empreender fuga”, 
diz a ação.

Outra alegação da defesa 
é que ao decretar a prisão, o 
juiz Sérgio Moro não aponta 
‘nenhuma conduta do paciente 
[Cunha] que tenha atrapalhado 
as investigações desenvolvi-
das no processo que tramita 
perante a 13ª Vara Federal de 
Curitiba’. 

“Outrossim, no decreto pri-
sional, não se narra nenhuma 
conduta investigada no inqué-
rito principal por meio da qual 
se possa afi rmar que a liberdade 
do acusado colocaria em risco 
a ordem pública, a aplicação da 
lei penal, ou a instrução pro-
cessual”, diz a defesa. Além do 
pedido de liberdade na liminar, 
a defesa de Cunha pede ainda, 
no mérito da ação, a anulação 
da prisão e que o ex-deputado 
responda o processo e liberda-
de (ABr).

Embarque de Eduardo Cunha para Curitiba, após ser preso pela 

Polícia Federal em Brasília.

A deputada Mara Gabrilli 
(PSDB-SP) rebateu pronuncia-
mentos de deputados petistas 
que ocuparam a tribuna da Câ-
mara para fazer elogios a Lula. 
“Lembro a eles que esse mesmo 
ex-presidente Lula, que disse-
ram tanto ter lutado pelo povo, 
é o mesmo que mandou extor-
quir empresários na cidade de 
Santo André, inclusive o meu 
pai, com uma gangue armada, 
durante anos, a fi m de pegar 
dinheiro para a sua campanha 
eleitoral”, rechaçou.  

Mara lembrou que procurou 
Lula quando ele estava na Presi-
dência para pedir que ajudasse o 
município e ele “fi ngiu desconhe-
cer tudo o que acontecia naquela 
localidade”. Ela afi rmou que o 
resultado desse esquema de 
corrupção foi o brutal assassinato 
do então prefeito Celso Daniel. 
“Ele foi brutalmente torturado 
e assassinado porque queriam 
obter informações”, lembrou. 

“Mesmo que tenha sido consi-
derado crime comum, foi crime 
encomendado. No livro tem 
inclusive as falas dos bandidos 
executores do crime. Infelizmen-
te, o Sombra, mandante do crime, 
morreu. Mas ninguém pode se 
esquecer de que alguém acima 

Deputada Mara Gabrilli

(PSDB-SP).

No total, elas somam R$ 
96,6 bilhões. Os depu-
tados apresentaram 

6.310 emendas, que totalizam 
R$ 7,9 bilhões. Os senadores 
propuseram 891, no valor de 
R$ 1,2 bilhão. As emendas 
parlamentares individuais são 
de execução obrigatória.

Cada congressista pode 
apresentar até 25 emendas, no 
valor global de R$ 15,3 milhões, 
número semelhante ao que vi-
gorou para o Orçamento deste 
ano. As emendas contemplam 
demandas que chegam das 
bases eleitorais dos parlamen-
tares e de grupos organizados 
que procuram interferir no 
projeto orçamentário.

Além dos 594 parlamen-
tares (513 deputados e 81 
senadores), as comissões 
permanentes da Câmara, do 
Senado, do Congresso Na-
cional e as 27 bancadas dos 
estados propuseram emen-
das. As bancadas estaduais 
entregaram 448 sugestões, no 
valor total de R$ 44,7 bilhões. 
Em 2017, duas das emendas 
propostas por estado serão 
de execução obrigatória. Elas 

Os deputados apresentaram 6.310 emendas, que totalizam R$ 7,9 bilhões. Os senadores 

propuseram 891, no valor de R$ 1,2 bilhão.
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Projeto do Orçamento 
recebe 7,8 mil emendas

no valor de R$ 96,6 bilhões
A proposta orçamentária de 2017 recebeu 7.834 emendas à programação da despesa. São emendas 
que destinam recursos do próximo Orçamento para ações defi nidas pelos deputados e senadores

devem somar no máximo R$ 
224,6 milhões.

A Saúde foi a área contem-
plada com o maior valor pelas 
emendas (R$ 18,3 bilhões), 
seguida de Educação e Cultura 
(R$ 12,1 bilhões) e Transporte 
(R$ 11,6 bilhões). No ano pas-
sado, a área da Saúde recebeu 
R$ 11,8 bilhões. O crescimento 
este ano foi, portanto, de 55%. 

Quase um terço do valor dire-
cionado pelos parlamentares 
à Saúde é de execução obri-
gatória. No total, deputados, 
senadores e bancadas destina-
ram R$ 6,3 bilhões em emen-
das impositivas para ações e 
serviços públicos de saúde, 
que são aquelas diretamente 
relacionadas ao fi nanciamento 
do SUS.

As emendas apresentadas 
serão distribuídas agora aos 16 
relatores setoriais que auxiliam 
Eduardo Braga na elaboração 
das despesas orçamentárias. 
A próxima etapa agora será a 
apresentação do relatório da 
receita, este ano a cargo do 
deputado Daniel Vilela (PMDB-
GO), que deve acontecer até 7 
de novembro (Ag.Senado).

Conselho de Ética pode votar 
processos contra três deputados

três deputados e não houve 
quebra de decoro.

O segundo item da pauta é 
o processo do Partido Verde 
contra o deputado Jair Bolso-
naro. O PV acusou Bolsonaro 
de fazer “apologia ao crime de 
tortura”. O relator, deputado 
Odorico Monteiro (Pros-CE), 
sugere aceitar que a denúncia 
– nesta hipótese, Bolsonaro 
seria processado por quebra 
de decoro. Monteiro concluiu 
que Bolsonaro “abusou da 
prerrogativa parlamentar” ao 
homenagear o coronel Brilhan-
te Ustra no Plenário, durante a 
votação da admissibilidade do 
impeachment da então presi-

dente Dilma Rousseff, em 17 
de abril.

O terceiro item da pauta é o 
processo do PT contra o depu-
tado Laerte Bessa. O deputado 
é acusado de proferir ofensas 
não apenas contra o partido, mas 
também contra a ex-presidente 
Dilma Rousseff, o ex-presidente 
Lula e fi liados do partido. O 
relator da representação do 
PT, deputado Mauro Lopes 
(PMDB-MG), sugeriu o arqui-
vamento do caso. Ele acolheu 
a defesa de Bessa, que invocou 
o princípio constitucional da 
inviolabilidade do parlamentar 
por suas opiniões, palavras e 
votos (Ag.Câmara).

Defesa pede liberdade 
de Cunha a tribunal 

em Porto Alegre

O juiz federal Sergio Moro 
endossou as dez medidas contra 
a corrupção propostas pelo Mi-
nistério Público Federal (MPF) 
ao Congresso. Ele participou de 
uma audiência pública sobre o as-
sunto, ontem (24), na Assembleia 
Legislativa do Paraná. 

O magistrado contestou os crí-
ticos que, segundo ele, afi rmam 
que a atitude do MPF é ‘autori-
tária’. “Pelo contrário, foi feito 
um projeto a partir do que eles 
[procuradores] acreditam que 
deva ser melhorado no sistema, 
e foi colocado no local próprio, o 
parlamento, para ser discutido”, 
argumentou.

O juiz disse, ainda, que a apro-
vação do projeto seria uma sina-
lização importante do Congresso 
Federal de que está engajado 
no combate à corrupção. “Há 
uma expectativa da sociedade, 
pelo contexto, de que elas sejam 
aprovadas. Se não integralmente, 
ao menos a maioria das medidas”, 
afi rmou.

Também participaram da au-
diência pública os procuradores 
Roberson Pozzobon e Deltan 
Dallagnol. Ambos são integrantes 
da força-tarefa do MPF na opera-
ção Lava Jato. “A grande verdade é 
que a Lava-Jato será em vão se não 
forem feitas reformas sistêmicas 

O juiz Sérgio Moro, da 13ª 

Vara Federal de Curitiba, 

defendeu novamente a 

aprovação de projeto contra a 

corrupção.

Moro: aprovação de medidas 
contra corrupção seria sinal 
importante do Congresso
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para que escândalos de corrup-
ção como esse não se repitam 
no futuro”, ressaltou Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa.

Pozzobon, por sua vez, disse que 
o projeto é a tentativa do MPF de 
realizar essa reforma sistêmica 
para combater a impunidade. “As 
dez medidas foram pensadas a 
partir de uma série de fracassos, 
infelizmente; mas também a partir 
de sucessos vistos em democracias 
consolidadas”, defendeu o procu-
rador (ABr).

Mara Gabrilli lembra esquema 
de extorsão em Santo André

da quadrilha mandava extorquir, 
mandava matar”, alertou a tuca-
na. O livro ao qual ela se referia é 
“Política, Corrupção e Morte no 
Coração do PT”, de Silvio Navar-
ro. Ela sugeriu aos defensores de 
Lula que lessem a obra.   

Mara ressaltou que, durante 
anos, seu pai teve que entregar 
dinheiro para um secretário mu-
nicipal do então prefeito Celso 
Daniel. “Não venham com essa 
historinha de que o Lula veio 
para defender o povo, porque 
ele acabou com o transporte na 
cidade de Santo André; acabou 
com a vida da minha família e 
de muitas outras”, lamentou 
(psdbnacamara).



A verdade é que, 

dentro do cenário 

mercadológico 

atual, são as pessoas 

que determinam o 

significado subjetivo 

de uma marca e 

inclusive o seu futuro

O branding, como gestão 
estratégica de marcas, 
ajuda a criar e geren-

ciar estes significados de 
forma que denotem as van-
tagens competitivas de um 
produto, serviço, empresa ou 
mesmo pessoa. Assim, ajuda a 
construir e transformar mar-
cas para que elas se tornem 
únicas e relevantes, criando 
relacionamentos duradouros. 
É necessário, a princípio, 
compreender o que são 
marcas neste novo contexto 
para poder entender como o 
branding funciona. 

Luc Speisser, da Landor - 
uma das mais importantes 
consultorias de branding do 
mundo -, defi ne marca como 
“o que uma empresa, uma 
instituição ou grupo de pro-
dutos e serviços representam 
no coração e na mente das 
pessoas”. O branding tem 
como propósito criar signifi -
cado, valor e preferência por 
uma marca frente às outras, 
melhorando sua competitivi-
dade e ajudando-a a vender 
mais. Não são produtos, 
logotipos ou nomes, mas 
associações, percepções e 
expectativas criadas. Mas 
como se tornar uma marca 
com a qual o público deseja 
se relacionar?

O branding surge como o 
processo que fará com que a 
essência, propósito e as van-
tagens competitivas, como o 
posicionamento, sejam per-
cebidas como memoráveis 
e singulares. Com isso em 
mente, fi ca claro perceber 
como as marcas são critérios 
determinantes no momento 
de uma compra. Com tempo 
escasso e muitas opções à 
disposição, é através de uma 
relação emocional que as 
pessoas encontram clareza, 
simplicidade, segurança e 
consistência para orientar 
suas escolhas.

A marca corresponde à 
identidade de uma empresa 
e uma identidade não se cria 
se revela. É assim que o pro-
cesso se inicia: entendendo o 
ambiente de uma empresa, 
seus valores e como pensam 

seus líderes. Ao cruzar essas 
informações com pesquisas 
etnográfi cas aprofundadas 
(como cenário, público e con-
correntes), sua autenticidade 
é identifi cada e comunicada 
de modo estratégico.

A marca se apresenta em 
forma de promessa - uma 
promessa verdadeira e que 
deve ser efetivamente en-
tregue. É essencial que seja 
crível para todos: tanto para 
seus colaboradores e par-
ceiros - para que trabalhem 
acreditando que aquilo que 
fazem é autêntico e genuíno, 
quanto para seu público, para 
que sinta confi ança e, mais do 
que clientes fi éis, se tornem 
verdadeiros embaixadores 
da marca. Assim, o branding 
traça um planejamento estra-
tégico interligando processos 
operacionais e fortalecendo 
sua imagem através da en-
trega dessa promessa.

Dentro de seu conceito 
holístico, trata-se de uma 
especialidade altamente 
fl exível que se adéqua a di-
ferentes contextos, como por 
exemplo: Criação de novos 
negócios; Reposicionamento 
de marcas no mercado; Iden-
tifi cação e criação de novas 
oportunidades; Criação e 
lançamento de produtos ou 
serviços; Aumento de ma-
rket share; Alinhamento da 
cultura interna e Compra, 
venda e fusão de empresas. É 
importante compreender que 
branding não é marketing, 
relações públicas nem design 
somente. 

Branding vem antes de tudo 
e sua estratégia direciona 
esses setores para que a toda 
a empresa fale uma só língua 
e que o cliente ouça uma só 
mensagem. Ele entenderá, 
assim, “quem” é aquela marca 
e depositará sua confi ança 
nela. Em uma excelente 
analogia, Eduardo Tomyia, 
diretor da Vermeer, fala da 
gestão de marcas como um 
iceberg, cuja parte que está 
fora da água representa ações 
de comunicação, logotipos, 
embalagens, nomes, ou seja, 
o que está visível, mas que 
a maior parte deste iceberg 
está submersa, represen-
tando todos os processos 
internos. E esta é a parte que 
vai sustentar a promessa da 
marca.

(*) - Fundador e diretor da consultoria 
saad branding+design

(www.saad-studio.com),
de Curitiba, é design e

especialista em branding.

Branding: Uma marca não 
é o que ela diz que é

Lucas Saad (*)
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NEGOCIAÇÃO DO PLR PARCELADO
A Participação nos Lucros ou Resultados pode ser negociada junto ao 
sindicato e empregados, com pagamento do PLR em 6(seis) parcelas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS QUE A EMPRESA DEVERÁ TER 
PARA SER OBRIGADA A CONSTITUIR A CIPA?

Informamos que a empresa pode estar sujeita a constituição da 
CIPA a partir de 20 (vinte) empregados, conforme quadro I da 
Norma Regulamentadora nº05.

HORÁRIO ESPECIAL PARA CUIDADORA
Empregador doméstico pode registrar cuidadora para trabalhar 
somente nos finais de semana, entrando às 07hs de sábado até às 07hs 
de segunda-feira? Devemos pagar HE e adicional? Como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

MULTA POR NÃO CONTRATAR MENOR APRENDIZ
Qual o valor da multa para a empresa por não ter contratado menor 
aprendiz? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA DEVERÁ CONCEDER DOIS INTERVALOS DE 30 MINUTOS 
CADA PARA A FUNCIONÁRIA QUE ESTÁ AMAMENTANDO SEU FILHO, 
ATÉ COMPLETAR 06 MESES DE IDADE. AOS SÁBADOS A JORNADA DE 
TRABALHO É DE 4 HORAS. DEVEREMOS CONCEDER INTERVALO DE 
30 MINUTOS OU DE 60 MINUTOS?

Informamos que independente da jornada de trabalho tem a empregada 
que está amamentado direito a dois intervalos de meia hora cada um para 
a amamentar o filho até que complete 06 (seis) meses de idade, podendo 
ser convertido em 1 (uma) hora diária mediante acordo entre as partes.

USO DO CERTIFICADO DIGITAL PELA FILIAL
O certificado digital para uso de conectividade social, quando a empresa 
além da matriz possui filiais, poderá ser utilizado também pelas filiais? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1026108- 58.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) JEFFERSON ANDRÉ JESUS OLIVEIRA, CPF 357.607.008-71 que, JEFERSON 
PASSOS VALE, lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 22.362,39 
(Junho/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do cheque nº AA-000017, no 
valor de R$ 13.000,00, sacado contra o Banco Itaú Unibanco S/A - Ag. 7660, e devolvido por 
insuficiência de fundos. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por 
edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito atualizado, ou oponha 
embargos, ficando isento de custas, e honorários advocatícios em caso de pagamento, sob pena 
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo (Art. 701 do CPC). Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 15 de agosto de 2016. 

5ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1100501-82. 
2013.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr. Marcos Roberto de Souza Bernicchi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LANTHER LINCOLN 
LUIZ, CPF. 335.259.898-30, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação Monitoria, para o 
recebimento de R$ 2.791,65 (Dez/2013), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o réu 
em local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o 
prazo de 20 dias supra, pague o quantum reclamado ficando isenta de custas e honorários 
advocatícios ou, ofereça embargos monitórios, sob pena de não o fazendo, constituir-se em título 
executivo judicial a inicial pretendida, prosseguindo-se na forma prevista no Livro II, Capítulos II e IV 
do CPC. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Armco do Brasil S.A.
CNPJ/MF 71.586.952/0001-87 - NIRE Nº 35.300.136.764

Ata Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária - (Lei 6.404 de 15.12.1976, Artigo 131 parágrafo único).
Data, Hora: 19/09/2016 às 12 hs. Local: na sede. Convocação: Dispensada. Presenças: Totalidade. 
Mesa: Levon Kessadjikian - Presidente; Roberto Gallo - Secretário. Publicações: O aviso aos acionistas 
foi devidamente publicado no Diário Oficial do Estado e no Diário ‘Empresas & Negócios”, dando a 
publicidade exigida pela Lei n. 6.404/76, confirmada a presença da maioria dos acionistas consoante o 
item II acima. Ordem do Dia: AGO: a) Aprovar o relatório da administração e demonstrações financeiras, 
relativo ao exercício encerrado em 31/12/15 e publicado no Diário Oficial Empresarial de 06/09/2016; b) 
Fixar a remuneração global da Diretoria para o exercício de 2016; c) Ratificar a discrepância verificada 
entre o montante da remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo e AGE: a) 
Eleição do Conselho de Administração para o biênio 2016/2018. b) Eleição da Diretoria para o biênio 
2016/2018. c) Consolidar o Estatuto Social em vigor. Deliberações: 1 - AGO: a) Aprovar o relatório da 
administração e demonstrações financeiras, relativo ao exercício encerrado em 31/12/2015 e publicado 
no Diário Oficial Empresarial de 06/09/2016 – anexo 01; b) Fixar a remuneração global da Diretoria para 
o exercício de 2016 em R$ 4.000.000,00; c) Ratificar a discrepância verificada entre o montante da 
remuneração estabelecida e a efetivamente paga para o exercício findo e Neste momento, suspendem-
-se os trabalhos da Assembleia Geral Ordinária e passa-se para a pauta da Assembleia Geral Extraor-
dinária. 2 - AGE: Mantido o quorum anterior, os acionistas, de forma uníssona deliberam: a) Os acionis-
tas ora representados, na forma prevista pelo artigo 17 do Estatuto Social vigente da Armco do Brasil 
S.A. por unanimidade e sem quaisquer restrições deliberam aprovar a eleição para do Conselho de 
Administração do Grupo Econômico da Armco do Brasil S.A.: i. Gilberto Fedi, RG n. 4.819.630-SSP/SP, 
CPF/MF n. 948.326.848-68; ii. Levon Kessadjikian, RG n. 3.860.414-SSP/SP, CPF/MF n. 538.157.348-00 
e iii. Roberto Gallo, RG n. 3.945.809-SSP/SP, CPF/MF n. 029.219.528-15. com as competências previs-
tas na cláusula 20ª e seguintes do Estatuto Social firmado em 30 de abril de 2012, registro na JUCESP 
n. 291.110/12-3 em 11.07.2012, protocolo 0.690.870.12-7; com mandato de dois anos, a partir de 
19/09/2016 até 18/09/2018, mandatos estes que exercerão com as competências previstas no Estatuto 
Social. (b) Os Senhores Conselheiros eleitos declararam sob as penas da lei, estarem livres e desimpe-
didos para o exercício de suas respectivas funções e para a prática de quaisquer atos mercantis, não 
tendo incorrido em nenhum dos crimes previstos no Artigo 147 §§ 1º e 2º da Lei n. 6.404/76, nem havendo 
nada que os desabone. (c) Neste ato, os Conselheiros ora eleitos tomam posse, mediante assinaturas 
do Termo de Posse lavrado no Livro de Atas do Conselho de Administração. b) Neste ato, aprova-se a 
eleição da nova Diretoria do Grupo Econômico da Armco do Brasil S.A., sendo seus mandatos com 
mandato de dois anos, a partir de 19/09/2016 até 18/09/2018, mandatos estes que exercerão com as 
competências previstas no Estatuto Social. i. Levon Kessadjikian, RG n. 3.860.414-SSP/SP, CPF/MF n. 
538.157.348-00, para o cargo de Diretor, com as competências previstas na cláusula 24ª. e seguintes 
do Estatuto Social firmado em 28/05/2010, registro na registro na JUCESP n. 244.489/10 em 15/07/2010 
e publicado no D.O. de 28/07/2010; ii. Gilberto Fedi, RG n. 4.819.630-SSP/SP, CPF/MF n. 948.326.848-
68; para o cargo de DIRETOR, com as competências previstas na cláusula 24ª. e seguintes do Estatuto 
Social firmado em 28/05/2010, registro na registro na JUCESP n. 244.489/10 em 15.07.2010 e publicado 
no D.O. de 28/07/2010; E iii. Roberto Gallo, RG n. 3.945.809-SSP/SP, CPF/MF n. 029.219.528-15, para 
o cargo de DIRETOR, com as competências previstas na cláusula 24ª. e seguintes do Estatuto Social 
firmado em 28/05/2010, registro na registro na JUCESP n. 244.489/10 em 15/07/2010 e publicado no 
D.O. de 28.07.2010. c) Consolidar o Estatuto Social, com todas as alterações ora promovidas. Estatuto 
Social - Capítulo I - Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º: A sociedade tem a denomi-
nação de ARMCO DO BRASIL S/A, e se rege pelo presente Estatuto Social e pelas disposições legais 
que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º: A sociedade tem sede e foro na Avenida Doutor Francisco Mesquita, 
nº. 1.575, Vila Prudente, em SP/SP, podendo abrir, manter e encerrar filiais, escritórios, agências ou 
representações em qualquer outra localidade do país ou do exterior, mediante resolução do Conselho 
de Administração, também denominado Conselho Diretivo. Artigo 3º: Os objetivos da sociedade são: a) 
A laminação de aços planos a frio, tratamento térmico e de superfície com ou sem revestimento de metais 
não ferrosos, bem como, operações correlatas e de prestação de serviços, por conta própria ou como 
comissária, consignatária ou representante de empresas nacionais ou estrangeiras. b) A prática de 
quaisquer outras atividades industriais correlatas; c) O comércio interno e internacional de produtos 
primários, semimanufaturados, manufaturados, de terceiros ou sob encomenda, mediante compra e 
venda, exportação, importação e intermediação de negócios; d) A participação no capital de outra 
sociedade ou em empreendimentos de qualquer natureza. Artigo 4º: A sociedade terá prazo de duração 
por prazo indeterminado. Capítulo II - Capital Social, Ações e Direito de Preferência - Artigo 5º: O 
capital social é de R$ 194.074.944,00, representado por 34.467.934 ações ordinárias (ON) sem valor 
nominal. § único: As ações ordinárias possuem assegurado o direito de voto nas Assembléias Gerais, 
atribuindo-se a cada uma, um voto nas deliberações. Artigo 6º: No caso de aumento do capital social, 
os acionistas terão direito de preferência para subscrever, na proporção de sua participação no capital 
social, todo e qualquer aumento de capital mediante a emissão de novas ações, independentemente da 
espécie e/ou classe de ações que possuir. Artigo 7º: As ações serão indivisíveis perante a sociedade e 
serão representadas por cautelas ou títulos múltiplos, assinados por 02 acionistas, ou por um adminis-
trador e um procurador expressamente autorizado para este fim. Artigo 8º: Nos aumentos de capital 
será respeitado o direito proporcional de preferência dos acionistas à sua subscrição, no prazo legal, 
salvo renúncia expressa da parte. Havendo sobra, os demais acionistas terão preferência para a sua 
subscrição nas respectivas proporções salvo renúncia expressa. § 1º: Os aumentos de capital da socie-
dade deverão ser efetuados de acordo com o cronograma de investimentos elaborado pelos acionistas 
e aprovado em Assembléia Geral. § 2º: Nos aumentos de capital com emissão de novas ações deliberada 
pela Assembléia Geral, o preço de subscrição de novas ações deverá ser fixado com base no valor do 
patrimônio líquido da sociedade, conforme o balanço apurado e auditado no final do exercício que 
anteceder o exercício em que o aumento de capital é proposto. § 3º: Nos aumentos de capital será 
respeitado o direito proporcional de preferência aos acionistas à sua subscrição, no prazo legal, salvo 
renúncia expressa da parte. Artigo 9º: Caso algum acionista pretenda, a qualquer título, dispor de suas 
ações ou de parte delas sob qualquer forma, inclusive por venda, cessão, conferência ao capital, insti-
tuição de fideicomisso, transferência ou qualquer outra forma de alienação, os acionistas remanescentes 
terão direito à preferência na sua aquisição, na proporção do número de ações que possuírem na ocasião. 
Os direitos daqueles que não desejarem adquirir as ações a que têm direitos, serão distribuídos sobre 
os acionistas remanescentes, interessados em adquiri-las, respeitando a proporcionalidade das partici-
pações. § 1º: O exercício do direito de preferência regulado no caput deste artigo deverá ser exercido 
da seguinte forma: a) O acionista que desejar vender, ceder, transferir ou de qualquer forma dispor de 
parte ou da totalidade de suas ações (o “Ofertante”) e/ou receber uma proposta de terceiros, deverá, 
obrigatoriamente, observar o exercício do direito de preferência ao oferecer, primeiro, as ações que 
desejar vender (doravante denominadas “Ações”) aos demais Acionistas, mediante notificações por 
escrito, observadas as suas respectivas proporções no total das ações do capital social (excluídas as 
Ações do acionista que deseja dispor), especificando, se for o caso, o nome do proponente, o prazo, as 
condições de pagamento, a quantidade de Ações ofertadas, bem como, todos os demais elementos 
necessários para a apreciação da oferta. b) O acionista que receber a oferta (o “Ofertado”) terá 20 dias, 
contados da data do recebimento da mesma, para manifestar por escrito, se deseja ou não, adquirir as 
Ações ofertadas nos termos da alínea “a” anterior. c) Se a resposta for positiva, Ofertante e Ofertado 
deverão concluir o negócio no prazo de 20 dias. d) Caso os Ofertados respondam negativamente ou 
deixem de responder no prazo determinado na alínea “b” acima, o Ofertante que manifestou interesse 
em vender, ceder ou transferir as Ações estará livre para ofertá-las, por preço e condições idênticas 
àquelas oferecidas às Partes, a terceiros estranhos à sociedade. e) A transferência das Ações deverá 
ser concluída no prazo máximo de 30 dias, contados a partir do término do prazo estipulado na alínea 
“b” acima. f) Cumpridos os termos previstos na alínea “e” acima, não será permitido aos acionistas 
remanescentes vetar a adesão do adquirente. g) Após o prazo de 30 dias referido na alínea “e”, se não 
concluída a transferência das Ações ofertadas, o acionista proponente, se ainda desejar dispor das Ações 
ofertadas, deverá renovar o procedimento estabelecido neste artigo. § 2º: O direito de preferência para 
aquisição de ações, conforme descrito neste artigo será mencionado no certificado das ações. § 3º: Caso 
exista previsão diversa para a presente regra de cessão e transferência de ações, bem como, referente 
ao direito de preferência dos acionistas, em Acordo de Acionistas vigente e devidamente arquivado na 
seda da companhia, na forma do artigo 118 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S/A), tal previsão deverá ser 
necessariamente observada em prol de qualquer outra, ainda que constante deste Estatuto Social, desde 
que em consonância com a legislação em vigor. Capítulo III - Assembléia Geral - Artigo 10: A Assem-
bléia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 04 primeiros meses após o encerramento do exercício social 
para os propósitos do artigo 132 da Lei nº. 6.404/76, e extraordinariamente, sempre que os interesses 
da sociedade o exigirem, mediante convocação do Conselho Diretivo. § único: A Assembléia Geral será 
dirigida por um membro do Conselho Diretivo, eleito pela maioria dos acionistas presentes no início da 
realização de cada Assembléia, o qual designará um secretário para auxiliá-lo nos trabalhos. Artigo 11: 
Nas Assembléias Gerais, os procuradores dos acionistas deverão ser acionistas, administradores da 
sociedade ou advogados, e deverão ter sido constituídos há pelo menos 01 ano. Artigo 12: Os acionis-
tas representados por procuradores deverão apresentar os respectivos instrumentos revestidos de todas 
as formalidades legais, podendo a administração e os acionistas verificarem a autenticidade das procu-
rações outorgadas. Artigo 13: Será sempre lavrada ata da Assembléia Geral realizada, a qual deverá 
ser arquivada na Junta Comercial. Artigo 14: As decisões da Assembléia Geral serão tomadas por 
maioria de votos, se maior “quorum” não for exigido pela Lei ou pelo Estatuto. § único: As matérias 
atinentes à realização das Assembléias Geral Ordinária e Extraordinária serão pautadas pelos artigos 
132 e SS. Da seção II, Capítulo XI da Lei nº. 6.404/76, ou pela legislação específica e superveniente. 
Capítulo IV - Administração - Artigo 15: A companhia será administrada por um Conselho de Admi-
nistração, também denominado Conselho Diretivo, pela Presidência e por uma Diretoria. Do Conselho 
Diretivo ou Conselho de Administração - Artigo 16: O Conselho Diretivo ou Conselho de Administra-
ção será composto de no mínimo 03 membros, pessoas naturais, acionistas da sociedade, residentes 
no país, eleitos em Assembléia Geral, com mandato de até 03 anos, facultada a sua reeleição. § 1º: A 
ata da Assembléia Geral que eleger seus membros, deverá conter a qualificação de cada um dos eleitos, 
prazo de gestão e observar o devido arquivamento perante a Junta Comercial. § 2º: Os conselheiros 
serão investidos em seus cargos, mediante assinatura de termo de posse no livro de atas do Conselho 
de Administração, no prazo máximo de 30 dias a contar de sua nomeação. Artigo 17: O Conselho 
Diretivo, reunir-se-á, no mínimo a cada 04 meses ou sempre que os interesses sociais o exigirem, por 
convocação de qualquer Conselheiro. § único: A cada reunião do Conselho Diretivo será eleito o Pre-
sidente da reunião, designando-se Secretário para redação de ata e suas deliberações. Artigo 18: O 
Conselho Diretivo para, validamente, deliberar sobre qualquer assunto, deverá reunir pelo menos 2/3 de 
seus membros, presentes ou representados. § 1º: As reuniões do Conselho serão dirigidas pelo seu 
Presidente eleito em cada ocasião, entre seus pares, e suas deliberações serão tomadas por maioria 
de votos. § 2º: Das deliberações do Conselho lavrar-se-á ata em livro próprio e assinada por todos os 
membros presentes. § 3º: Qualquer membro do Conselho Diretivo poderá fazer-se representar nas 
reuniões, por qualquer outro membro, mediante indicação feita por carta, telegrama ou tele fax. § 4º: 
Havendo empate na votação, o Presidente, além do seu voto como membro do Conselho, terá o voto de 
desempate. Artigo 19: Compete ao Conselho Diretivo: I. Fixar a orientação geral dos negócios da com-
panhia; II. Eleger e destituir o Presidente e os demais Diretores da companhia e fixar-lhes as atribuições, 
observado o que a respeito dispuser o Estatuto; III. Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer 
tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações sobre contratos celebrados ou em via de 
celebração, e quaisquer outros atos; IV. Convocar a Assembléia Geral quando julgar conveniente, ou nos 
casos previstos no Artigo 132 da Lei nº. 6.404/76; V. Manifestar-se sobre o relatório da administração; 
VI. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, quando o Estatuto o exigir; VII. Deliberar, quando 
autorizado pelo Estatuto, sobre a emissão de ações ou de bônus de subscrição; VIII. Autorizar, a aliena-
ção de bens do ativo permanente, bem como a constituição de ônus reais sobre eles; IX. Escolher e 
destituir os auditores independentes se houver; X. Aprovar a política de desenvolvimento industrial, 
comercial, financeira e de pessoal, e independentemente de autorização prévia de Assembléia Geral: a) 
aprovar planos de expansão e diversificação das atividades sociais; b) aprovar o orçamento anual; e c) 
aprovar as demonstrações financeiras anuais, semestrais ou trimestrais, preparados pelo Presidente, 
podendo para tal finalidade, solicitar quaisquer informações relativas a tais documentos; XI. Aprovar a 
aquisição, alienação, licenciamento de marcas e patentes ou processos industriais; XII. Aprovar a cons-
tituição de quaisquer Joint Venturi e/ou associações de qualquer natureza, entre esta sociedade e ter-
ceiros; XIII. Aprovar quaisquer das operações de responsabilidade da Diretoria, que envolvam montantes 
elevados, conforme expressamente previsto no Artigo 24 deste Estatuto; XIV. Aprovar o nível de endivi-
damento da companhia proposto anualmente pela Diretoria Executiva; XV. Deliberar sobre oportunidades 
de investimento e/ou desinvestimento propostas pela Diretoria que ultrapassem os limites de alçada da 
Diretoria definidos por este Conselho Diretivo; XVI. Autorizar empréstimos e prestação de garantias de 
qualquer espécie, a empresas em que a companhia detenha participações societárias e em favor de 
empregados da companhia, ressalvadas as disposições contidas expressamente neste Estatuto Social; 
XVII. Aprovar a abertura, transferência ou encerramento de escritórios, filiais, dependências ou outros 
estabelecimentos da companhia, conforme recomendação da Diretoria; XVIII. Decidir sobre a aquisição 
de ações da própria companhia para cancelamento ou permanência em tesouraria e, neste último caso, 
deliberar sobre a sua eventual alienação, observadas as disposições legais aplicáveis; XIX. Manifestar-
-se previamente sobre qualquer assunto a ser submetido à Assembléia Geral; XX. Por proposta da 
Diretoria Executiva, deliberar sobre a declaração de dividendos à conta de lucros apurados em balanços 
semestrais e submeter à Assembléia Geral o destino a ser dado ao lucro líquido do exercício, considerando 
as políticas e objetivos econômicos e financeiros da companhia; XXI. Manifestar-se e administrar as 
propostas de fusão, incorporação, cisão e dissolução ou de pedido de recuperação judicial ou extrajudi-
cial, de acordo com a Lei nº. 11.101/2005 (Lei de Recuperação e Falências), a serem submetidas à 
Assembléia Geral; XXII. Resolver os casos omissos no Estatuto Social, bem como exercer outras atri-
buições que a lei ou o Estatuto Social não conferiram a outro órgão da companhia. XXIII. Constituir 
comitês de apoio ao Conselho Diretivo, para a discussão de assuntos de natureza estratégica da com-
panhia, com a participação de membros do Conselho Diretivo e da Diretoria Executiva, e ainda, se for o 
caso, de membros da companhia e consultores externos; XXIV. Deliberar sobre políticas de condutas 
funcionais pautadas em padrões éticos e morais consubstanciados no código de ética da companhia, a 
ser respeitado por todos os administradores e empregados da companhia, suas subsidiárias, controladas 
e coligadas; XXV. Deliberar sobre políticas para evitar conflitos de interesse entre a sociedade e seus 
acionistas ou seus administradores, bem como, sobre a adoção de providências julgadas necessárias 
na eventualidade de surgirem conflitos dessa natureza; XXVI. Deliberar sobre as políticas de responsa-
bilidade institucional da sociedade em especial aquelas referentes a: meio-ambiente, saúde e segurança 
do trabalho, e responsabilidade social da companhia propostas pela Diretoria Executiva; XXVII. Deliberar 
sobre recomendações encaminhadas pelo Conselho Fiscal da companhia, quando instalado, decorren-
tes de suas atribuições legais e estatutárias. § 1º: Compete a todos os membros do Conselho Diretivo: 
1) comparecer às reuniões, munidos das informações e com os temas de pauta devidamente analisados, 
sendo que as eventuais ausências deverão ser justificadas e comunicadas em tempo hábil; 2) guardar 
sigilo sobre o que estiver sendo tratado pelo Conselho Diretivo; 3) ser pontual no comparecimento às 
reuniões; 4) trazer ao Conselho Diretivo qualquer assunto que seja do interesse do grupo; 5) solicitar as 
informações e esclarecimentos que se fizerem necessários; 6) solicitar, através da Presidência do Con-
selho Diretivo, a presença de quaisquer dos Diretores, quando for o caso; 7) participar dos comitês quando 
convocados; 8) acatar e respeitar as decisões do Conselho Diretivo, contribuindo efetivamente para a 
implementação das mesmas; 9) desenvolver as suas tarefas e apresentá-las dentro dos parâmetros 
pré-estabelecidos. § 2º: Serão arquivadas no registro do comércio e publicadas as atas das Reuniões 
do Conselho Diretivo que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros. Da 
Diretoria - Artigo 20: A Diretoria será composta por, no mínimo 02 (dois) e no máximo 05 (cinco) Dire-
tores, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Técnico-Comercial, um Diretor Executivo de Operações 
e um Diretor de Finanças e Administração, e os demais Diretores sem designação específica, todos a 
serem indicados em reunião do Conselho Diretivo, acionistas ou não, residentes no país, eleitos pelo 
próprio Conselho Diretivo, cujo prazo de gestão não será superior a 03 anos, sendo facultada a sua 
reeleição de forma ilimitada. § único: Além de outros cargos e funções que poderão ser implementados 
pelo Conselho Diretivo, os seguintes cargos da Diretoria terão as funções abaixo definidas: I. Diretor 
Geral de Operações, o qual terá as funções de: a) Dirigir, gerir e administrar as atividades corporativas 
e suas implementações respondendo pelas áreas Engenharia Industrial, Comercial e Marketing da 
empresa b) Responder pela área de Comunicação com o mercado via divulgação técnica e comercial 
dos produtos em mídia impressa ou eletrônica; c) Estabelecer, juntamente com os demais diretores, o 
orçamento anual, definindo os volumes de vendas e de receitas margem de lucratividade por produto 
para o exercício seguinte. d) Dirigir atividades, suas implementações e gerir recursos nas áreas: Indus-
trial, Manutenção e Utilidades, na unidade matriz - Vila Prudente, filiais e demais Unidades de Negócio; 
e) Será o responsável por estabelecer as diretrizes de planejamento, organização e controle das ativi-
dades de fabricação dos produtos da empresa, formulando e recomendando políticas e programas de 

produção, em atendimento aos volumes determinados pela Diretoria Técnico-Comercial, atendendo aos 
requisitos técnicos de qualidade estabelecidos; f) Analisar a necessidade de investimentos em novos 
equipamentos e maquinários, estabelecendo e acompanhando o plano anual de investimentos; g) 
Acompanhar e avaliar os resultados da produção; h) Pesquisar e analisar novas técnicas de produção, 
bem como, a viabilidade de sua implementação; e i) Estabelecer, juntamente com os demais diretores, 
o orçamento anual, definindo volumes e custo de fabricação para o exercício seguinte. II. Diretor de 
Finanças e Administração, o qual terá as funções de: a) Dirigir, planejar, organizar, e controlar as ativi-
dades das diversas áreas administrativas e financeiras da empresa, estabelecendo diretrizes e fixando 
políticas de gestão dos recursos financeiros disponíveis, estruturação, racionalização, e adequação dos 
serviços tendo em vista os objetivos da organização na unidade matriz - Vila Prudente, filiais e demais 
Unidades de Negócio; b) Estabelecer as políticas e práticas que determinam à Unidade Vila Prudente e 
demais Unidades de Negócios as tomadas de decisões corretas na formulação e implementação do 
planejamento tributário, buscando impacto positivo no fluxo de caixa e resultados; c) Coordenar e acom-
panhar a apuração mensal dos resultados, analisando criticamente os desempenhos contábeis, fiscais 
e operacionais de todas as unidades, analisando os balanços de demonstrações de resultados, prepa-
rando relatórios elucidativos para Presidência e Acionistas; d) Atuar junto ao mercado financeiro e órgãos 
públicos, na captação de recursos necessários às operações e projetos especiais de investimentos; e) 
Gerenciar o balanceamento da estrutura de capital; f) Estabelecer, juntamente com os demais diretores, 
o orçamento anual, estabelecendo as margens de contribuição e resultados por produto e os resultados 
esperados para o exercício seguinte. III. Diretor de Engenharia, o qual terá as funções de: a) Dirigir, 
gerir e administrar as atividades corporativas e suas implementações nas áreas Técnica e de Assistên-
cia Técnica, Qualidade, Atendimento ao Cliente, Manutenção Industrial e Predial, com foco no desen-
volvimento de novos produtos, processos, oportunidades de negócios, segmentos e estratégias de 
aumento de participação de mercado e obtenção da satisfação dos clientes do mercado interno e externo 
na unidade matriz - Vila Prudente, filiais e demais Unidades de Negócio; b) Responder pelas estratégias 
de desenvolvimento técnico de novos produtos, aquisição de novas tecnologias, garantia de qualidade, 
desenvolvimento e implementação de estratégias e políticas de comercialização de toda linha de produ-
tos da empresa, no mercado interno e externo; Artigo 21: No caso de vacância ou impedimento de algum 
cargo da Diretoria, o substituto será eleito pelo Conselho Diretivo, atendidos os requisitos do Artigo 19 
supra. Artigo 22: A representação da sociedade, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante 
terceiros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como, autarquias, 
sociedades de economias mistas e entidades paraestatais compete à Diretoria, através do Presidente, 
conjuntamente com um Diretor ou a quaisquer 02 (dois) Diretores conjuntamente. § único: Nos limites 
de suas atribuições e poderes, é facultado aos Diretores constituir mandatários da companhia, devendo 
ser especificados no instrumento os atos e operações que poderão praticar e a duração do mandato, 
que no caso de mandato judicial, poderá ser por prazo indeterminado. Artigo 23: Compete a Diretoria: 
I. Assinar todos os atos que acarretem responsabilidade para a companhia ou exonerem a responsabi-
lidade de terceiros; II. Dar cauções, avais e fianças em operações de interesse da sociedade, bem como, 
em favor de empresas onde esta detenha a maioria do capital, sendo que para valores acima de R$ 
5.000.000,00 será necessária a autorização prévia do Conselho Diretivo; III. Assinar contratos em geral, 
inclusive empréstimos e termos de responsabilidade, sendo que para valores acima de R$ 5.000.000,00, 
será necessária a autorização prévia do Conselho Diretivo, desde que os mesmos não contenham 
qualquer cláusula de variação monetária ou cambial, hipótese na qual a autorização do Conselho Dire-
tivo será necessária para quaisquer valores acima de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais); IV. Emitir, 
assinar e endossar duplicatas e letras de câmbio sendo que para valores acima de R$ 5.000.000,00 
(cinco milhões de reais), será necessária a autorização prévia do Conselho Diretivo; V. Assinar contratos 
de compra e venda de câmbio, exclusivamente para transferência ou crédito em conta bancária da 
sociedade. VI. Figurar como depositário fiel em penhoras de natureza judicial. VII. Propor ao Conselho 
Diretivo a abertura ou fechamento de filiais, agências, escritórios ou representações em qualquer parte 
do território nacional ou do exterior; VIII. Aprovar a concessão, pela companhia de garantias, avais, em 
favor de companhias coligadas, controladas ou de terceiros, sendo que, no caso de valores acima de 
R$ 5.000.000,00, será necessária a autorização prévia do Conselho Diretivo, para tal aprovação; IX. Para 
quaisquer outras operações que envolvam montantes acima de R$ 5.000.000,00, a Diretoria somente 
poderá representar a sociedade e firmar documentos, com a prévia e expressa autorização do Conselho 
Diretivo. X. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral dos negócios da companhia estabelecida pelo 
Conselho Diretivo, principalmente em suas áreas específicas de atuação; XI. Abrir e encerrar e movi-
mentar contas bancárias; XII. Aderir e promover a adesão dos empregados ao código de ética da 
companhia, estabelecido pelo Conselho Diretivo; XIII. Planejar e conduzir as operações da companhia 
e reportar ao Conselho Diretivo o desempenho econômico-financeiro da companhia, produzindo inclusive 
relatórios com indicadores de desempenho específicos; XIV. Cumprir e fazer cumprir a orientação geral 
dos negócios da companhia, estabelecida pelo Conselho Diretivo; XV. Elaborar proposta a ser submetida 
ao Conselho Diretivo, sobre as políticas de responsabilidade institucional da sociedade em especial 
aquelas referentes a: meio-ambiente, saúde e segurança do trabalho, e responsabilidade social da 
companhia; XVI. Identificar, avaliar e propor ao Conselho Diretivo oportunidades de investimento e/ou 
desinvestimento que ultrapassem os limites de alçada da Diretoria, estabelecidos pelo Conselho Diretivo, 
e executar os investimentos e/ou desinvestimentos efetivamente aprovados pelo Conselho Diretivo; XVII. 
Identificar, avaliar e propor ao Conselho Diretivo operações de fusão, cisão e incorporação e, a compa-
nhia seja parte, bem como, aquisições de participações acionárias; XVIII. Elaborar e propor ao Conselho 
Diretivo as políticas de responsabilidade institucional da companhia, tais como meio-ambiente, saúde, 
segurança e responsabilidade social da companhia e programar as políticas efetivamente aprovadas 
pelo Conselho Diretivo; e XIX. Estabelecer, a partir dos limites de alçada fixados pelo Conselho Diretivo 
para a Diretoria, os limites de alçada ao longo da linha hierárquica da organização administrativa da 
companhia. § único: Para aprovação de quaisquer dos atos previstos nos itens 1 a 10 acima, será 
necessária assinatura de, pelo menos, 02 Diretores constituídos em conformidade com o presente 
Estatuto. Artigo 24: Os Diretores serão investidos em seus cargos mediante assinatura do termo de 
posse no Livro de Atas da Diretoria, no prazo de 30 dias, seguintes à nomeação. Artigo 25: A Diretoria 
reunir-se-á sempre que necessário, mas pelo menos, uma vez por mês, sendo presididas conforme 
previsto no Artigo 32, item VIII. Artigo 26: A aprovação de matérias ocorrerá por maioria simples, desde 
que cumpridas as determinações desse Estatuto. Artigo 27: Das deliberações da Diretoria, lavrar-se-á 
ata no livro próprio e nos atos que envolvam terceiros, ocorrerá o arquivamento na Junta Comercial. 
Artigo 28: O ato que caracterizar o desvio de poder implicará em destituição do cargo, por decisão do 
Conselho Diretivo, alcançando a rescisão do liame contratual e reparação dos eventuais prejuízos, 
perdas e danos. Artigo 29: A remuneração do Presidente, dos Diretores e do Conselho Diretivo será 
fixada pela Assembléia Geral, em montante global, e será composta de honorários e de uma participa-
ção anualmente deliberada pelos acionistas em Assembléia Geral, calculada sobre o lucro apurado. § 
único: Compete ao Conselho Diretivo, a maneira de distribuir aos membros da administração o referido 
montante global. Da Presidência - Artigo 30: O Presidente será eleito pelo Conselho Diretivo, podendo 
ser acionista ou não, cujo prazo de gestão não será superior a 03 anos, sendo facultada a sua reeleição 
sucessiva. Artigo 31: Compete ao Presidente, responsável pela condução geral dos negócios, das ati-
vidades e dos resultados da empresa: I. Propor ao Conselho Diretivo, por ocasião da aprovação do 
Orçamento Anual, as estratégias de longo prazo para o desenvolvimento dos negócios da companhia, 
em consonância com os Valores, Missão e Objetivos fixados; II. Indicar os Diretores e submeter à apro-
vação do Conselho Diretivo da companhia e fixar-lhes supletivamente outras atribuições além do que 
dispuser o Estatuto, observado o que a respeito dispuser o respectivo Estatuto Social; III. Fiscalizar a 
gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da companhia, solicitar informações 
sobre contratos celebrados ou em via de celebração, e quaisquer outros atos; IV. Manifestar-se sobre as 
contas da Diretoria; V. Manifestar-se previamente sobre atos ou contratos, salvo quando o Estatuto não 
dispuser de maneira distinta; VI. Elaborar a política de desenvolvimento industrial, comercial, financeira 
e de pessoal, e remeter para autorização prévia do Conselho Diretivo: a) elaborar planos de expansão, 
orçamento e diversificação das atividades sociais; b) elaborar o orçamento anual; c) elaborar as demons-
trações financeiras anuais, semestrais ou trimestrais, preparados pelos Diretores, podendo para tal 
finalidade, solicitar dos Diretores quaisquer informações relativas a tais documentos; VII. Dirigir e orien-
tar as atividades da Diretoria, de acordo com os planos previamente aprovados pelo Conselho Diretivo; 
VIII. Aprovar a prática de atos gratuitos em benefício da comunidade de que participe a companhia; IX. 
Presidir as reuniões da Diretoria; X. Manter ligação permanente entre a Diretoria e o Conselho Diretivo, 
além de exercer as demais atribuições que lhe forem conferidas pelo Conselho Diretivo; XI. Submeter à 
aprovação do Conselho Diretivo, sempre que houver mudanças superiores a 10% (dez por cento) no 
quadro de pessoal, bem como na hipótese de substituição dos cargos estratégicos da companhia; XII. 
Manifestar-se prévia, subsidiária e formalmente sobre as matérias a serem encaminhadas ao Conselho 
Diretivo; XIII. Levar ao conhecimento do Conselho Diretivo, outras matérias que ele deva ter ciência e 
dependam de deliberação do Conselho Diretivo; XIV. Ouvir as necessidades do Conselho Diretivo e 
propor o sistema de informações a ser disponibilizado ao mesmo, informando a estrutura dos relatórios, 
conteúdo dos mesmos e sua periodicidade. Artigo 32: O Presidente deverá prestar contas ao Conselho 
Diretivo a qualquer tempo, conforme convocação. Artigo 33: O Presidente será investido em seu cargo 
mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas da Diretoria, no prazo de 30 dias, seguintes à 
nomeação. Artigo 34: O ato que caracterizar o desvio de poder implicará em destituição do cargo, por 
decisão do Conselho Diretivo, alcançando a rescisão do liame contratual e reparação dos eventuais 
prejuízos, perdas e danos. Artigo 35: O cargo da Presidência previsto nos artigos 31 a 35 do presente 
Estatuto permanecerá vago até decisão ulterior do Conselho de Administração, sendo determinado que 
as competências definidas no artigo 32 sejam exercidas de forma conjunta pela Diretoria. Capítulo V - 
Conselho Consultivo - Artigo 36: A companhia terá, ainda, um Conselho Consultivo, composto de 02 
a 05 membros, não acionistas da sociedade, eleitos em Assembléia Geral, com mandato de até 03 anos, 
facultada a sua reeleição, com a função de assessorar e subsidiar o Conselho Diretivo em todas as suas 
atribuições. § 1º: Na Assembléia Geral em que forem eleitos os membros do Conselho Consultivo, deverá 
ser indicado um dos membros para ocupar o cargo de Presidente do respectivo Conselho. § 2º: Os 
membros do Conselho Consultivo poderão ser substituídos e/ou destituídos a qualquer tempo, por 
indicação de acionistas representando a maioria do capital social votante. § 3º: O Conselho Consultivo 
reunir-se-á sempre que necessário, mediante convocação de qualquer de seus membros, ou do Conse-
lho Diretivo, ou ainda, por decisão de acionistas representantes da maioria do capital social votante. § 
4º: As Reuniões do Conselho Consultivo poderão ser instaladas quando estiver presente ou representada 
pelo menos a maioria dos membros eleitos e suas deliberações serão válidas quando aprovadas pela 
maioria dos membros eleitos, devendo ser registradas em ata própria, a qual será assinada por todos 
os membros presentes. § 5º: As convocações para as reuniões do Conselho Consultivo serão feitas por 
carta, fac-símile, e-mail ou telegrama, com antecedência mínima de 05 dias, com a indicação da ordem 
do dia. Tal procedimento poderá ser dispensado caso a totalidade dos membros do Conselho Consultivo 
esteja presente à Reunião ou nela se fizer representar. § 6º: Nas Reuniões do Conselho Consultivo, 
qualquer membro poderá ser representado por outro membro, desde que investido de poderes para 
tanto. Neste caso, o representante do membro do Conselho Consultivo ausente proferirá voto em nome 
próprio e em nome do Conselheiro ausente. § 7º: Os membros do Conselho Consultivo também serão 
considerados presentes nas Reuniões se seus votos forem enviados por telefone, ou qualquer outro 
meio de comunicação eletrônica, declaração, carta, telegrama, fax, e-mail, ou em qualquer outra forma 
escrita. § 8º: Ocorrendo empate em qualquer votação do Conselho Consultivo, o Presidente, além do 
seu próprio voto, proferirá também o voto de desempate. § 9º: Compete aos membros do Conselho 
Consultivo: (a) opinar sobre a atuação dos administradores da companhia e o exercício de suas funções; 
(b) opinar sobre as contas, relatórios, Balanços Patrimoniais e Demonstrações Financeiras anuais, 
semestrais ou de períodos menores, assim como sobre orçamentos e planos estratégicos, apresentados 
pelos administradores, podendo apresentar recomendações aos acionistas; e (c) opinar sobre quaisquer 
assuntos de interesse social que lhes forem solicitados pelos acionistas ou pelos administradores (Con-
selho Diretivo e/ou Diretoria). § 10º: Os membros do Conselho Consultivo participarão das reuniões do 
Conselho Diretivo, onde deverão manifestar-se sobre todas as matérias que julgarem pertinentes, antes 
de sua votação pelo Conselho Diretivo. Capítulo V - Conselho Fiscal- Artigo 37: A sociedade terá um 
Conselho Fiscal composto por 03 membros efetivos e igual número de suplentes, com as atribuições 
previstas em lei. § 1º: O Conselho Fiscal somente funcionará nos exercícios sociais em que os acionis-
tas, observadas as prescrições legais, solicitem sua instalação. § 2º: A Assembléia Geral perante a qual 
foi solicitada a instalação do Conselho Fiscal deverá eleger seus componentes e fixar sua remuneração. 
Artigo 38: Os membros do Conselho Fiscal serão substituídos, nos seus impedimentos ou faltas, ou no 
caso de vaga no respectivo cargo, pelo suplente na ordem decrescente de idade. § único: O mandato 
do membro do Conselho Fiscal terminará na Assembléia Geral Ordinária que se seguir à sua instalação. 
Capítulo VI - Exercício Social, Lucros e Dividendos - Artigo 39: O exercício social coincidirá com o 
ano civil e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano, data em que será levantado o balanço geral 
e demonstrativos dos resultados do exercício, observadas as disposições legais vigentes. Artigo 40: 
Após as deduções legais e participações previstas em lei, a Assembléia Geral decidirá sobre a distribui-
ção dos lucros. Dos lucros líquidos serão destinadas quotas para constituição da reserva legal e a 
importância para a formação de reserva de contingência. O saldo que resultar poderá ser partilhado, no 
todo ou em parte, como dividendo, aos acionistas ou ser transferido para o exercício seguinte tudo em 
conformidade com o que decidir a Assembléia Geral pelos votos favoráveis de acionistas representando 
a maioria do capital com direito a voto. Fica estipulado um dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre 
o lucro líquido da companhia em cada exercício social. A Assembléia Geral, por outro lado, mediante o 
consentimento de todos os acionistas presentes, poderá decidir pela distribuição de um dividendo inferior 
a 25% ou mesmo pela retenção de todo o Lucro. § 1º: O Conselho Diretivo poderá determinar o levan-
tamento de balanços semestrais, ou a qualquer tempo, para efeito de apuração de lucros, eventual 
distribuição de dividendos ou constituição de reservas na forma da lei, cabendo aos acionistas determi-
nar a destinação dos resultados. § 2º: Por deliberação do Conselho Diretivo, a companhia poderá pagar 
ou creditar aos seus acionistas, de forma individualizada, juros a título de remuneração do capital próprio, 
calculados sobre as contas do patrimônio líquido e limitados à variação, pro rata die, da Taxa de Juros 
de Longo Prazo – TJLP ou de outra que venha a substituí-la, observadas as disposições legais. § 3º: A 
critério do Conselho Diretivo, os juros de que trata o § 2º, poderão ser pagos mensalmente, bimestral-
mente, trimestralmente, semestralmente ou anualmente, com base nos lucros existentes apurados em 
balanço a ser levantado para essa finalidade na ocasião. Capítulo VII - Liquidação e Disposições 
Gerais - Artigo 41: A sociedade se dissolverá e entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou em 
virtude de decisão dos acionistas em Assembléia Geral, especialmente convocada para tal fim, e res-
peitando os quoruns estabelecidos neste Estatuto. § único: Compete à Assembléia Geral estabelecer 
a forma de liquidação, bem como, eleger o liquidante, fixando-lhe a remuneração. Artigo 42: Os casos 
omissos neste Estatuto serão decididos pelas disposições legais aplicáveis e deliberações da Assembléia 
Geral Artigo 43: A companhia observará todos os Acordos de Acionistas registrados na forma do artigo 
118 da Lei nº 6.404/76, cabendo à administração abster-se de registrar as transferências de ações 
contrárias aos seus respectivos termos e cabendo ao Presidente da Assembleia Geral ou do Conselho 
Diretivo, absteve-se de computar os votos proferidos com infração dos mencionados Acordos de Acio-
nistas. Capítulo VIII - Arbitragem e Foro - Artigo 44: Toda e qualquer controvérsia oriunda do presente 
Estatuto que não possa ser acordada pelos acionistas de forma consensual, deverá ser resolvida através 
de arbitragem a ser conduzida por árbitros que componham o quadro e na forma regulamentada pela 
Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA, obrigando-se os acionistas, 
administradores e a sociedade por esta forma de solução independentemente de qualquer outra, por 
mais específica e privilegiada que seja, obrigando-se pela assinatura do compromisso arbitral na forma 
que vier a constar do regulamento da Câmara de Arbitragem da Bolsa de Valores de São Paulo – 
BOVESPA. Por fim, fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, para a 
execução da decisão arbitral, se porventura houver necessidade, com expressa renúncia de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. Artigo 45: Para todas as questões oriundas deste Estatuto Social, 
que não puderem ser solucionadas pela arbitragem, fica desde já eleito o Foro Central da Comarca da 
Capital do Estado de São Paulo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, Presidente encerrou os trabalhos da Assembléia Geral Extraor-
dinária, para lavrar-se a presente ata que, a seguir, após lida e aprovada na forma sumária, foi assinada 
por todos os presentes: Assinaturas: a) Levon Kessadjikian – Presidente do Conselho; b) Roberto Gallo 
– Conselho e c) Gilberto Fedi – Conselho. São Paulo, 19/09/2016. Levon Kessadjikian – Presidente; 
Roberto Gallo - Secretário. Acionistas: Aeté Participações S.A. - Levon Kessadjikian - Diretor; Aeté 
Participações S.A. - Roberto Gallo - Diretor; Aeté Participações S.A. - Gilberto Fedi - Diretor. Controle 
Interno – Assinaturas: Narciso Fabri - Diretoria Financeira;  Vagner Campos - Gerência Financeira; 
Almir Nicolau - Contador - Controladoria - CRC/SP n. 1SP159416/08;  Eduardo Lins - Advogado - OAB/
SP n. 122.319. Jucesp nº 457.534/16-3 em 19/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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Especial
Fotos: Divulgação

Os pesquisadores que desenvolveram o medicamento, 
em 1960 nos Estados Unidos, buscavam um medi-
camento seguro, de baixo custo, fácil administração 

e ótima efi cácia, que resultou no Enovid-10, pílula que 
revolucionou os hábitos sexuais do mundo ocidental. Atu-
almente, o contraceptivo oral tem taxa de efi cácia em torno 
de 99% e, além de impedir a gravidez, também é benéfi co em 
muitas situações, segundo Paulo Margarido, ginecologista 
e obstetra do Hospital e Maternidade Santa Joana.

As vantagens 
e os riscos 
da pílula 
anticoncepcional
A pílula anticoncepcional, lançada no mercado há 
mais de 56 anos, foi um marco importante para 
a independência feminina e atualmente é um dos 
métodos contraceptivos mais utilizados pelas mulheres

“A pílula pode ser utilizada para tratar diversas condições 
no organismo da mulher, como sangramento aumentado, 
síndrome do ovário policístico, pólipos, cistos no ovário, 
acne, endometriose, regularização do ciclo menstrual, 
entre outros. Além disso, diminui as chances de câncer no 
endométrio, pois o contraceptivo favorece a proteção da 
membrana, e protege contra câncer de ovário”, ressalta

Porém, quando utilizado sem orientação médica, a pílula 
pode ser prejudicial à saúde, além de produzir diversos 
efeitos colaterais relacionados ao uso do anticoncepcional 
quando feito sem orientação de um especialista. “É impor-
tante visitar um ginecologista antes de começar o tratamento 
com pílula, pois as indicações e reações podem variar de 
mulher para mulher. Caso a paciente comece a usar pílula 
sem orientação, ela corre riscos de efeitos colaterais e até 
gravidez indesejada”, conta o ginecologista.

As pílulas anticoncepcionais podem conter na sua com-
posição estrogênio e progesterona juntos, por isso, apenas 
o especialista pode indicar uma pílula que tenha menos 
efeitos colaterais, com menor taxa de hormônios. “Em 
algumas mulheres o medicamento pode provocar reações 
como vômito, tontura, cansaço, dor de cabeça, enjoo, 
ganho de peso, mudança de humor, diminuição da libido 
ou varizes, e até alterações mais graves como trombose 
e tromboembolia pulmonar. Se necessitar de cirurgia, a 
pílula deve ser interrompida quatro a seis semanas antes 
do procedimento e medidas de prevenção de tromboses 
devem ser orientadas”, alerta o especialista.  O Hospital e 
Maternidade Santa Joana segue protocolos de prevenção 
de trombose em  cirurgias ginecológicas e obstétricas.

O profi ssional também afi rma que há chances da paciente 
que usa a pílula desenvolver dor de cabeça, enxaqueca, maior 
retenção de líquido ou ganho de peso, mas não é uma regra. 
“Esses efeitos ocorrem por causa do estrogênio presente 
na maioria dos anticoncepcionais que pode desencadear 
aumento de apetite, e a progesterona pode induzir a reten-
ção de líquido, deixando a mulher mais inchada”. 

Ao iniciar a pílula anticoncepcional algumas mulheres 
notam um sangramento de escape. As pílulas com doses 
baixas de estrogênio tendem a causar esse sangramento com 
mais frequência, porém tem efeitos colaterais menores que 
as pílulas de alta dose (progesterona). Mas o sangramento 
tende a diminuir e desaparecer com o tempo.

Paulo Margarido ainda alerta sobre os riscos de associar 
o anticoncepcional com outros medicamentos. “As pílulas 
anticoncepcionais também podem ser contraindicadas 
e perderem a ação ou ter sua efi cácia diminuída quando 
consumidas junto com outros medicamentos, como alguns 
antibióticos, anti-infl amatórios, e anticonvulsionantes.” 

O médico também afi rma que a pílula não prejudica a 
fertilidade e que fumantes, mulheres com histórico de 
trombose na família, pacientes com enxaqueca frequente, 
obesas, diabéticas e hipertensas mal controladas devem 
evitar tomar a pílula. “Mulheres fumantes com mais de 
35 anos, ao tomar o medicamento tem mais chances de 
desenvolver derrame, infarto e aumento da pressão arte-
rial”, fi naliza.

Fonte e mais informações: (www.hmsj.com.br).

Malformações podem ocor-
rer na formação do apa-

relho reprodutor feminino, 
por conta de distúrbios ainda 
na fase de formação dos ór-
gãos (embriogênese). Muitas 
delas dão os primeiros sinais 
na puberdade, com a chega-
da da menstruação, os quais 
podem revelar problemas que 
podem causar uma série de 
desconfortos e males à saúde 
feminina. Algumas podem ser 
sanadas com cirurgias e outras 
amenizadas com outros proce-
dimentos, mas as complicações 
à fertilidade são realidade em 
quase todas elas.

“Essas malformações, apesar 
de raras, surgem em mulheres geneticamente normais, sem al-
teração no seu cariótipo; são anomalias meramente estruturais” 
explica a Dra. Ana Paula Aquino, especialista em reprodução 
assistida do Grupo Huntington.  Uma delas é a Síndrome de 
Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH). A genitália externa 
se apresenta em forma habitual, mas a vagina e o útero podem 
ser inexistentes ou conter apenas estruturas rudimentares. As 
tubas uterinas também podem ser afetadas, mas os ovários estão 
sempre presente com seu funcionamento normal. “A doença 
incide em uma a cada 4.000 mulheres. A suspeita costuma surgir 
com a ausência de menstruação e impossibilidade do ato sexual 
em garotas adolescentes, entre 14 e 18 anos”. 

A patologia é causada pela ausência dos ductos que antecedem 
a formação dos órgãos genitais femininos no embrião (Ductos 
paramesonéfricos) ou dos Ductos de Müller. “O tratamento é 
para ter uma vida sexual normal. Ele é baseado na construção 
de uma neovagina, mas uma mulher com MRKH não consegue 
engravidar de forma natural. O único modo de ter um fi lho com 
a carga genética da mãe é por meio de Fertilização In Vitro, uti-
lizando um útero de substituição”, explica a médica.

Além da Síndrome de MRKH, há outras malformações 

genitais e anomalias do aparelho urogenital

feminino que podem afetar a fertilidade:

Hímen imperfurado: Membrana que fecha a saída vaginal, 
impossibilitando a menstruação. Pode apresentar-se na puber-
dade como um quadro agudo de acúmulo de sangue menstrual 
na vagina (hematocolpo) ou de sangue menstrual no útero 
(hematométrio), acompanhado de dor abdominal cíclica. Uma 
cirurgia de urgência para abertura do hímen e exteriorização do 
fl uxo menstrual pode ser necessária; 

Septo vaginal transverso: Falha de canalização vaginal, 
que pode variar em espessura e localizar-se em qualquer nível 
da vagina, sendo mais comuns na sua porção superior, próximo 
ao colo uterino. Os sintomas clássicos são a ausência de mens-
truação (amenorréia), dor cíclica na parte inferior do abdome e 
aumento gradativo de tumores em baixo ventre, em decorrência do 

Anomalias no sistema reprodutor feminino podem dar sinais na puberdade
Ausência de menstruação, desconfortos abdominais cíclicos e dores no ato sexual podem indicar malformações que levam à infertilidade; conheça-as e 
veja quais os tratamentos

acúmulo de sangue menstrual. 
O tratamento inclui a remoção 
do septo ou recanalização da 
vagina; 

Septo vaginal longitudi-

nal: Impede o coito ou promo-
ve intensa dor durante o ato 
sexual, apesar de permitir um 
fl uxo menstrual normal. Um 
procedimento cirúrgico pode 
corrigir o problema. 

Útero septado: É uma 
das anomalias mais comuns. 
Caracteriza-se pela presença 
de septo que divide a cavidade 
uterina em duas cavidades, mas 
com aspecto exterior de um 
útero único. É uma causa fre-
quente de abortos de repetição, 

devido à vascularização reduzida no local do septo, difi cultando 
a implantação e desenvolvimento da placenta. O tratamento se 
dá por um procedimento cirúrgico, chamado ressecção histe-
roscópica do septo. 

Útero didelfo: Falha completa na fusão dos Ductos de Müller, 
causando a formação de dois úteros de proporções reduzidas 
(hemi-úteros), com dois colos uterinos e uma ou duas vaginas 
– que depende da presença ou não de outra anomalia, o septo 
vaginal longitudinal. Pode causar abortos, mas a colocação de 
pontos cirúrgicos pode fechar o colo do útero e impedir a perda 
fetal. Essa malformação tem o melhor prognóstico obstétrico. 
Normalmente não apresenta sintomas. 

Útero bicorno: Malformação parcial que atinge a fusão dos 
Ductos de Müller. Geralmente compromete somente a porção 
da parte superior do útero, mas pode se estender até o colo do 
útero. Como no caso do útero didelfo, essa anomalia pode cau-
sar abortos, mas a colocação de pontos cirúrgicos pode fechar 
o colo do útero e impedir a perda fetal. Na maioria dos casos 
essa anomalia geralmente não precisa de tratamento. Também 
se desenvolve normalmente sem sintomas, sendo diagnosticada 
em exames de rotina ou em casos de infertilidade. 

Útero unicorno: É resultado do desenvolvimento completo 
de apenas um Ducto de Müller, que pode apresentar-se sozinho 
ou com outra estrutura rudimentar do lado oposto, que pode se 
comunicar com o útero ou não. Essa anomalia possui a menor 
taxa de sobrevivência fetal por conta de sua forma anormal, 
volume reduzido, massa muscular insufi ciente e incapacidade 
de expansão durante a gestação. 

As anomalias podem ser divididas em dois grupos: aqueles 
que não apresentam exteriorização do fl uxo menstrual e os que 
apresentam fl uxo menstrual normal. A falta de menstruação 
no fi m da puberdade costuma gerar a primeira desconfi ança 
de alguma anormalidade e um exame de ressonância nuclear 
magnética costuma ser efetivo para o diagnóstico dos dois gru-
pos de malformações. “A vida sexual e a gravidez podem ser 
realidades mesmo para as mulheres diagnosticadas com alguma 
destas anomalias. É importante visitar periodicamente um gine-

cologista, especialmente na puberdade, para que, caso haja uma 
malformação, possa ser tratada sem causar grandes problemas”, 
completa a Dra. Ana Paula.

Fonte e mais informações em (www.huntington.com.br).
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Análise de dados desafi a 
os líderes de segurança

Os líderes de segurança 

enfrentam um desafi o 

sério atualmente, que 

é entregar insights 

de gestão de riscos 

a diversos setores 

da empresa. Para 

isso, muitas vezes os 

profi ssionais de TI 

se veem obrigados a 

analisar dados “crus” 

entregues por múltiplas 

plataformas de 

segurança.

É impossível se fechar no 
departamento de segu-
rança diante do atual 

cenário de riscos cibernéticos 
que podem impactar o negó-
cio. É preciso ir além do que 
é entregue pelas ferramentas 
de segurança e manter um 
fl uxo constante de inteligência 
para os tomadores de decisão 
que não necessariamente en-
tendem de segurança da TI. 
Eles precisam das informações 
certas para preservar o negócio 
com base em dados precisos 
e da priorização correta dos 
recursos.

O CISO não é mais pergunta-
do apenas sobre segurança, ele 
precisa ser capaz de responder 
sobre riscos para diferentes 
partes da empresa, levando 
em consideração diferentes 
contextos de tomada de deci-
são. Durante um ataque, por 
exemplo, os executivos o que 
devem fazer para proteger 
os recursos essenciais para a 
continuidade do negócio em 
uma situação extrema. Isso 
também é parte de uma boa 
estratégia de resposta a inci-
dentes, algo que também tem 
desafi ado empresas em todo 
o mundo.

Insights precisam ser úteis 

para diferentes áreas

As soluções de segurança 
mais modernas já entregam 
uma série de insights em rela-
ção ao ambiente de TI, porém, 
não basta apenas entregar 
essas informações aos diversos 
departamentos da empresa. 
É preciso comunicá-las da 
melhor maneira, destacando 
os riscos que poderiam causar 
maior impacto no negócio e as 
prioridades.

O objetivo é transformar 
insights de segurança em infor-
mações úteis para diferentes 
áreas da empresa, não apenas 
aos profi ssionais de segurança 
da informação. É preciso que 

eles sejam capazes de ajudar 
os líderes de segurança a criar 
relatórios detalhados para res-
ponder a perguntas de negócio, 
governança, gestão de riscos e 
compliance.

Isso pode ser difícil diante 
do volume de dados cada vez 
maior gerado por processos de 
negócio cada vez mais com-
plexos. Como a maioria das 
ferramentas de segurança não 
é capaz de se adequar a esse 
cenário, está fi cando comum 
encontrar profissionais de 
segurança da TI analisando 
dados crus por meio de uma 
abordagem “ultrapassada”, em 
que as informações são coloca-
das em planilhas e analisadas 
incansavelmente.

Empresas  a inda são 

imaturas na análise de 

dados

As ferramentas de analytics 
para segurança já estão entre-
gando muito valor às empresas 
para analisar dados de diver-
sas fontes de segurança, no 
entanto, o foco ainda são as 
informações em tempo real. 
Afi nal, em segurança, analytics 
não se trata apenas de grandes 
repositórios de dados, mas de 
coletar uma grande quantidade 
de informações para tomar de-
cisões melhores, e isso precisa 
ser rápido.

No entanto, muitas empresas 
ainda não perceberam isso e 
seguem juntando dados sem 
se preocupar em qual será sua 
utilidade para o negócio. Ainda 
é um desafi o para as empresas 
identifi car, por exemplo, quais 
são os feeds de inteligência em 
segurança que mais interessam 
ao seu negócio.

Para que os dados analisados 
pelos profi ssionais de seguran-
ça sejam úteis e rendam bons 
insights para os tomadores 
de decisão, é preciso ter uma 
ideia clara do que é necessário 
para guiar boas decisões. Isso 
requer um bom conhecimento 
dos ativos corporativos para 
estabelecer prioridades.

Um risk assessment pode ser 
uma boa maneira de começar 
a fazer esse mapeamento. 
Com base no entendimento 
do negócio, essa ferramenta 
consegue mapear os sistemas 
mais críticos e as vulnerabilida-
des e ameaças que geram mais 
riscos ao negócio em diversos 
segmentos do ambiente.

Isso já faz toda a diferença 
na busca dos profissionais 
de segurança pelos dados 
corretos.

(*) É diretor da KSecurity.

Cleber Marques (*)
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News@
iFood apresenta nova versão do app 

@Quem entrar no iFood a partir de agora, vai notar uma série de 
novidades que tornam o aplicativo ainda mais funcional e prático. 

Após se consolidar como ferramenta fundamental de pedidos por 
delivery, o app líder em delivery, que entrega mensalmente 2,2 milhões 
de refeições em mais de 100 cidades brasileiras, anuncia seu mais recente 
investimento em inovação: a curadoria. A novidade visa colaborar para 
a que a decisão do pedido seja, além de tudo, inspiracional. Na função 
“Descobrir” o usuário passa a ter acesso a uma série de listas que permite 
escolher restaurantes por paladares, ou momentos, ou promoções, por 
exemplo. São listas como “Apimentados” ou “Saudáveis”, de acordo 
com o gosto e paladar (www.ifood.com.br).

Exposição de Startups voltadas ao público 50+

@A Baobá Mais, empresa de curadoria de conteúdo e de experiências 
voltado ao público 50+, acaba de ser selecionada para participar 

da primeira Exposição de Startups voltadas ao publico de mais de 50 
anos de idade. O evento reunirá 19 startups selecionadas especialmente 
para o encontro, além de empresas, investidores e pessoas interessadas 
no segmento da longevidade no Cubo Coworking, associação sem fi ns 
lucrativos de fomento ao empreendedorismo mantida pelo Itaú e Red-
point eventures. A organização do evento é da Senior Social, um clube 
de vantagens que assessora as organizações no relacionamento com o 
mercado sênior criando benefícios para este público e oportunidades 
para as empresas (www.baobamais.com.br).

A economia compartilhada 
não é um conceito que está 
longe ou atado ao futuro. É 
uma realidade que já está em 
curso. Para as companhias, 
isso se traduz em grandes 
inovações e em uma forma de 
gerenciamento cada vez mais 
ágil. Todos os empresários 
precisam ter um olho no que 
estão fazendo as startups e o 
outro no que está sendo cria-
do nos centros acadêmicos, 
mas também precisam trazer 
ideias criativas e inovadoras à 
mesa. Aqui é, precisamente, 
onde “agilidade” se converte 
em uma palavra fundamental. 
A agilidade permite que diver-
sos membros de uma mesma comunidade se reúnam de lugares 
distintos do mundo para compartilhar suas perspectivas e ações 
em tempo real, podendo, assim, inovar de uma maneira muito 
mais rápida e efi caz.

A rapidez se converteu em um requisito. As companhias que 
tiverem uma aproximação apenas tímida da Economia do Apli-
cativos estão destinadas a fracassar. A agilidade é a única que 
pode responder, por parte das companhias, às demandas dessa 
nova geração que procura serviços novos e personalizados.

Os usuários já não esperam nem 6 segundos para que um 
aplicativo rode seu conteúdo, tampouco querem perder tempo 
ao telefone até que alguém resolva atendê-los em seus bancos. 
Os millenials já não temem a mudança e estão cada vez mais 
ávidos por tecnologia. O que temem, na verdade, é perder 
tempo com burocracia ou com outras atividades que não lhes 
traga nenhum prazer. É por isso que as companhias que querem 
prosperar nessa nova era têm de aprender como se transformar 
de maneira rápida para melhorar constantemente a experiência 
que oferecem a seus clientes.

Além disso, os millenials estão cada vez mais dispostos a alugar 

do que a comprar produtos 
ou serviços, por duas razões 
básicas: o aluguel mensal é 
mais barato e pode ser inter-
rompido a qualquer momento 
quando o produto/serviço 
deixar de ser usado. E é aqui 
que as empresas devem seguir 
essa lógica e maximizar o 
aluguel de serviços na nuvem, 
por exemplo – são escaláveis, 
seguros e mais econômicos. Os 
prestadores de gestão de ser-
viços têm feito com que esses 
serviços estejam disponíveis 
para companhias de médio 
porte também. Todos saem 
ganhando.

Os negócios estão usando a 
Gestão Ágil, o DevOps e diversas metodologias de entrega como 
uma forma de encurtar o time-to-market daqueles produtos 
que são totalmente infl uenciados pela retroalimentação de 
seus clientes. Ainda que seja um fenômeno recente na Améri-
ca Latina, está se tornando cada vez mais importante porque 
as companhias da região têm facilidade para se adaptarem de 
maneira rápida a novas realidades – e também, é claro, pelas 
notórias habilidades de comunicação dos latinos

Estou segura de que a Economia dos Aplicativos tem um 
papel social importante, já que permite às empresas chegarem 
a consumidores aos quais antes não tinham acesso. A nuvem, 
a mobilidade e as redes sociais são os principais motores desta 
Economia dos Aplicativos.

É obrigação das companhias entender que os consumidores 
têm agora mais opções e, além de tudo, se consultam entre si – 
mesmo além das fronteiras geográfi cas – e que, dessa maneira, 
somente sobreviverão as marcas que realmente entendam e 
respeitem suas necessidades.

(fonte: Claudia Vásquez, presidente da CA Technologies na América Latina).

Só as empresas ágeis irão sobreviver

Uma das consequências decor-
rentes de um Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC) é o comprometimento 
dos movimentos de partes do corpo 
e a estabilização da postura é muito 
importante no processo de reabili-
tação do paciente. Agora imagine se 
um aplicativo pudesse monitorar e 
alertar o afetado pelo AVC quando 
ele não estivesse na posição cor-
reta. Esse é um dos objetivos da 
pesquisa que está sendo realizada 
por Olibário Neto, doutorando do 
Instituto de Ciências Matemáticas 
e de Computação (ICMC) da USP, 
em São Carlos.

O doutorando está trabalhando 
em parceria com duas terapeutas 
ocupacionais: a professora Valeria 
Elui, da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto (FMRP), e a mestran-
da Amanda Peracini, do Programa 
de Pós-Graduação Interunidades em 
Bioengenharia, que é oferecido em 
conjunto pela Escola de Engenharia 
de São Carlos (EESC), pela Facul-
dade de Medicina de Ribeirão Preto 
(FMRP) e pelo Instituto de Química 
de São Carlos (IQSC).

A ideia é que o aplicativo seja 
capaz de avisar quando a pessoa 
está com a postura incorreta, 
por meio de sinais sonoros e vi-
suais com instruções sobre como 
corrigi-la. Para isso, é preciso fi xar 
o smartphone no peito do paciente 
sobre uma espécie de colete (veja a 
imagem). Dessa forma, ao perma-
necer em uma postura inadequada, 
o paciente recebe orientações 
para correção. “A estabilização 
do tronco é o primeiro passo para 
começar o processo de reabilita-
ção. Os terapeutas levam tempo 

corrigindo a postura dos pacientes 
para que ocorra o aprendizado de 
forma correta. Com o aplicativo, 
os afetados poderão treinar em 
casa e chegar às sessões de terapia 
com a postura mais adequada”, 
explica Olibário, que é orientado 
pela professora Maria da Graça 
Pimentel, do ICMC.

Os testes em pacientes devem 
começar ainda este ano e o aplica-
tivo será utilizado em portadores 
de Hemiparesia, que é a paralisia 
parcial de um lado do corpo. “A 
área médica sempre me interes-
sou por conta do seu impacto na 
sociedade. A pesquisa está sendo 
muito desafi adora e nós temos essa 
motivação para ajudar as pessoas”, 
relata o doutorando, que já escre-
veu dois artigos sobre sua pesquisa. 
Um deles será apresentado na 
2nd IET International Conference 
on Technologies for Active and 
Assisted Living (TechAAL 2016), 
que acontecerá nos dias 24 e 25 de 
outubro, em Londres. Já o segundo 
artigo será exibido no 22º Simpósio 
Brasileiro de Multimídia e Web, 
entre os dias 8 e 11 de novembro, 
em Teresina (PI).

O projeto foi premiado como 
a segunda melhor apresentação 
oral durante o XXV Congresso 
Brasileiro de Medicina Física e 
Reabilitação, realizado em São 
José do Rio Preto, na Universidade 
Paulista (UNIP), entre os dias 25 
e 27 de agosto. O trabalho recebe 
fi nanciamento da Fundação de Am-
paro à Pesquisa do Estado de São 
Paulo (FAPESP) e da Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de 
Nível Superior (CAPES).

Pesquisa propõe criar aplicativo 
para monitorar postura de 

pessoas com problemas motores

Juliana Clemente (*)

Uma pesquisa feita em 
2016 pela Excelcom, Inc, 
revelou que em 60 se-

gundos na Internet, 2,4 milhões 
de buscas são feitas no Google; 
20,8 milhões de mensagens são 
enviadas pelo WhatsApp e 527 
mil fotos são compartilhadas no 
Snapchat. Você também deve 
ter notado o crescimento de ser-
viços como o Netfl ix e Spotify. 
A conclusão é quase óbvia: há 
o crescimento de plataformas 
on-demand e instantâneas. 
Mas o que isso tem a ver com 
o e-commerce? 

Segundo uma pesquisa feita 
nos Estados Unidos, em 2015, 
pela Trustev, 56% dos millenials norte-americanos disseram ser 
fundamental ter a opção de same-day delivery no site de compra 
online; mas apenas 4% dos sites tem essa opção. No Brasil, esse 
número é ainda menor! Outro dado importante é que, segundo 
a ComScore, 60% dos clientes desistem da compra por conta 
do grande tempo de entrega. Ou seja, a conveniência já é tão 
importante para o consumidor quanto o preço. 

Sobre o valor da compra, este é outro dado que vem mudando 
ao longo do tempo. Em uma pesquisa realizada pela Goldman 
Sachs em 2016, e divulgada pela Tetra Pak, os millenials têm 
seis características bem distintas no seu hábito de compra: são 
globais, conectados, gostam de boas experiências, são online e 
offl ine, impulsivos e inteligentes. Ao comparar a relação custo X 

Como o Same-Day Delivery vai 
revolucionar seu e-commerce

Não é preciso nem falar que o e-commerce no Brasil não para de crescer; isso todos já sabem. A 
praticidade de poder comprar de qualquer lugar, as facilidades de pagamento que, muitas vezes, 
são melhores do que na loja física, e o conforto do produto chegar na sua casa sem que você precise 
transportá-lo são alguns dos benefícios de quem compra online. Mas e como fi ca a ansiedade do 
consumidor?

benefício, não se importam de pagar um pouco a mais por algo, 
desde que o valor agregado esteja de acordo com seus valores.

Podemos concluir, então, que as vendas online de seu e-
commerce podem aumentar desde que a experiência de compra 
melhore - desde a procura, até a entrega, que deve ser ágil e de 
qualidade. Com isso concluímos que há muito espaço para crescer 
com o same-day delivery.

Com uma entrega no mesmo dia (D0) ou no dia seguinte 
(D+1), é quase como comprar na loja, mas no conforto do seu 
sofá. Mas para isso, é preciso que o sistema por trás da entrega 
funcione e que o sistema de entregas esteja integrado com o do 
e-commerce. Além disso, é deve-se desenvolver um trabalho de 
logística com base em volume e roteirização, para que o valor 
da entrega seja o menor possível, aumentando ainda mais as 
conversões de same-day delivery.

Para completar, o consumidor recebe por e-mail ou sms um 
link para que ele possa acompanhar online e em tempo real sua 
entrega, sabendo exatamente que horas seu produto chegará 
em sua casa. Defi nitivamente essa é uma forma de diminuir a 
ansiedade do cliente, ao mesmo tempo que aumenta a conversão 
do seu e-commerce.

Como vimos, há muito espaço para aumentar as conversões 
das vendas online. É preciso juntar uma boa experiência a um 
bom valor agregado. O que os consumidores querem é aprovei-
tar sua compra, e o quanto antes! Não podemos negá-los esse 
prazer, certo?!

(*) É diretora de operações da Loggi desde 2014. Antes disso, foi Managing 
Director do Groupon no Brasil, além de acumular experiência

na área de projetos e produto em diversas startups.
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São Paulo, terça-feira, 25 de outubro de 2016

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

Esta terça, o vigésimo sexto dia da lunação não é bom para assuntos de dinheiro, empréstimo, fi nanciamentos e a compra ou a ven-

da de imóveis. A Lua em Virgem desde a 01h17 desta terça-feira favorece a produtividade e ajuda a aproveitar para cumprir com 

todas as obrigações e resolver pendências acumuladas. Trabalhos, tarefas ou estudos que exijam concentração, atenção a detalhes, e 

a minúcias são realizados com maior facilidade. As provas ou testes também serão melhores realizados, porque com a mente mais 

ordenada, fi ca facilitado o acesso à memória do que foi aprendido. É importante também, saber controlar o espírito crítico, caracte-

rística deste signo e não criticar pessoas próximas. Esta atitude não cairá bem. Mesmo se feita com a melhor das intenções.
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Com a Lua em Virgem aumenta 
a impaciência, fazendo com que 
os detalhes sejam negligenciados. 
Livre-se do que não lhe serve mais 
em sua vida de forma decisiva neste 
feriado. No amor, diante das difi -
culdades aumento da ansiedade e 
possibilidade de grande insatisfação. 
94/394 – Vermelho.

Na vida a dois as surpresas causam 
efeito muito favorável ao relacio-
namento. O desejo por alimento 
aumenta e a preguiça também. Diga 
abertamente dos seus sentimentos 
demonstre seu otimismo. Pode de-
dicar-se mais ao trabalho, mostrando 
sua competência. 55/355 – Azul.

Precisa saber o que quer neste mês 
de novembro. Momentos agradáveis 
com amigos e a pessoa amada. Terá 
defi nição de sua vida, porém evite a 
dualidade e a falsidade, defeitos de 
seu signo. O dia não traz felicidade 
nas relações amorosas, mas dá bons 
lucros e êxito no trabalho 24/824 – 
Amarelo.

O momento é bom para dar dimensão 
maior ao seu trabalho, mas dentro da 
realidade. É preciso fazer tudo com 
calma e evitar gente chata. Precisa 
fazer as concessões necessárias 
diante das difi culdades. Terá muita 
segurança, e harmonia em seu lar. 
67/167 – Branco.

Dê continuidade às melhorias que 
estão sendo feitas em sua vida. 
Muita afetividade e à índole correta 
torna nossos relacionamentos mais 
francos e realistas. Aproxime-se das 
pessoas amigas e volte-se às suas 
raízes, permanecendo mais tempo 
perto dos pais, fi lhos e irmãos. 98/598 
– Branco.

Boa comunicação com a família. 
Precisa usar de organização e uma 
maneira mais prática de agir, para 
tudo melhorar. O relacionamento 
sexual pode trazer muito prazer 
durante esta semana, tendo muita 
satisfação e alegrias na intimidade 
a dois. 56/456 – Verde.

Precisa reconhecer o valor do que 
conquistou. O Sol e a Lua fazem 
mau aspecto em Virgem, aconselha 
a não se expor a situações com 
potencial de confusão, como locais 
tendentes a brigas. A Lua em Vir-
gem gera aumento da ansiedade e 
possibilidade de grande insatisfação. 
57/457 – Verde.

Com a Lua em Virgem aumenta 
a impaciência, fazendo com que 
os detalhes sejam negligenciados. 
Atitude imprudente poderá ser 
tomada. Use a força do seu pen-
samento positivo, alterando sua 
visão e o seu modo de pensar. Seu 
sucesso ou fracasso depende só de 
você. 57/657 – Azul. 

Use de boas intenções e faça só coisa 
que o agrade, e que aumente os seus 
lucros. Pode alcançar uma posição 
fi nanceira melhor se usar uma ati-
tude positiva até o fi nal da semana. 
Caprichos e sentimentos pessimistas 
podem obstruir sua felicidade, por 
isso evite-os. 54/854 – Marrom.

Pode estar descontente com os 
resultados esperados. Mantenha a 
calma ao lidar com suas emoções 
e desejos mais íntimos. Neste dia 
será bom evitar rompantes ou tomar 
iniciativas. A disposição com que se 
aproxima poderá causar decepções e 
afastar alguém. 45/245 – Azul.

Evite locais tensos na noite desta 
terça. Nas suas atividades o mau 
aspecto planetário com a Lua em 
Virgem aconselha a evitar grandes 
expectativas. Dê mais carinho e a 
atenção e terá afeto de todos a sua 
volta, sem mudar ou alterar a rotina 
nesta terça. 22/122 – Branco.

A Lua em Virgem pode à tarde 
aumentar a impaciência e provocar 
atrasos e imprevistos. O fi nal do dia 
faz as coisas não saírem como o de-
sejado e o dia assume caráter danoso 
e de difi culdades quase insuperáveis. 
Saia da rotina e divirta-se, sempre 
ouvindo e respeitando opiniões. 
36/336 – Branco.

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

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

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 25 de Outubro de 2016. Dia de São Gaudêncio, São Baltazar de 
Chiavari, São Crispim, São Crispiniano, e Dia do Anjo Vehuiah, cuja virtude 
é a criatividade. Dia dos Direitos Humanos dos Trabalhadores, Dia 

da Democracia, Dia do Sapateiro, Dia do Dentista e Dia Nacional 

da Juventude. Hoje aniversaria o ator Pedro Vasconcelos que faz 43 anos, 
a atriz Luciele de Camargo que nasceu em 1977, a cantora Katy Pery que 
nasceu em 1984 e o cantor e ator Fiuk que completa 25 anos.

O nativo do dia
O nativo deste grau de Escorpião dá muito valor à família e a amizade 
verdadeira. É enérgico, intuitivo e ponderado. Precisa se expressar 
através de experiências diferentes que podem incluir ideais, pessoas 
e situações novas e interessantes. O seu desejo de perfeição o leva a 
trabalhar duro e ser produtivo. Precisa ser menos impaciente e crítico 
quando as coisas não acontecem da maneira que idealizou. Possui uma 
tendência a fi xar-se em um único amor e a habilidade nas atividades 
das artes ou das ciências. A vida em sociedade lhe será sempre muito 
agradável e produtiva. A infl uência deste dia aconselha ao escorpiano 
usar de solidariedade e muita atenção.

Simpatias que funcionam Para conquis-

tar o homem 

amado: A mulher deve ir numa sexta-feira à meia noite a uma 
praia de mar com roupa branca e levar três rosas brancas. 
Entrar no mar até a água bater acima dos joelhos e contar três 
ondas, jogar as roas uma de cada vez e dizer: “Ofereço estas 
rosas à deusa do mar pedindo que o fulano (dizer o nome da 
pessoa) me ame.” Depois gritar três vezes o nome do homem 
amado dando passos de costas para a terra. Nunca gritar o 
nome dele de costas para o mar.

Dicionário dos sonhos
ABELHA – Indica riquezas, prosperidade, lucros em negó-
cios, felicidades e progresso na vida. Se for um negociante, 
terá lucros. Um fazendeiro, boa safra. Se for mulher, terá 
muitos fi lhos sadios. Se estiver grávida, poderá ter gêmeos. 
Fugir das abelhas signifi ca que você não está agindo como 
deveria, deixando-se levar pôr situações que não aceita. Se 
for picado, traição. Matá-las prejuízos passageiros. Números 
de sorte: 02, 05, 17, 20, 47 e 73.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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Virgem
A comédia “Procura-se uma Virgem” conta a história de 

Maria do Socorro, empregada doméstica que mora na casa 
de um falido casal da alta sociedade paulistana, Jorge e Re-
nata. O sonho de Maria do Socorro é se tornar uma artista 
conhecida e, para isso, ela se passa a se vestir de Marilyn 
Monroe - onde vê a oportunidade de sair de uma situação 
fi nanceira ruim e deixar a vida de empregada doméstica. É 
então que surge a visita de um norte-americano riquíssimo, 
que faz um anúncio no jornal procurando uma virgem, por 
quem pagará a quantia de U$$50 mil dólares. Dado o fato 
de Maria ser virgem, a partir deste ponto a confusão está 
armada. Com Sebah Vieira, Pepê, Janaina do Mar, Kleber 
Lopes e Michelly Summe.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. Quartas e 
quintas às 21h. Ingresso: R$ 40. Até 3/11.

Miriam Palma e Luana Império

A peça “Há sempre 
algo de Ausente 
que me Atormenta” 
discorre sobre as 
angústias da escultora 
francesa Camille 
Claudel no ano de 
1932 num manicômio, 
na França, onde a 
artista está internada

A ação se passa a partir da 
carta que ela recebe do 
amigo e incentivador 

Eugene Blot. A personagem 
começa a questionar sua vida, 
seu romance com Rodin e sua 
obra, percebendo quão en-
trelaçadas todas essas coisas 
estão. Mas, apesar da mágoa, 
existe ainda um lado ingênuo 
e romântico que faz com que 

O Duo Flutuart para um concerto que 
revisita o legado de Chiquinha Gonzaga 
(1847-1935), apresentando um paralelo da 
vida da artista com a sua música. Formado 
por Paula Pascheto (fl auta) e Júlia Tygel 
(piano), o Duo Flutuart nasceu em 2014 
com o intuito de apresentar ao público 

de diversas faixas etárias a riqueza e a 
diversidade do repertório camerístico.  No 
repertório dessa fase: “Walkyria,  a corte na 
roça”, “Carioca”, “Filha da noite”, “Aguará 
- garça vermelha” e “Annita”.

Serviço: Sesc Pinheiros, R. Paes Leme, 195, tel. 3095-9400.  
Quarta (26) às 20h30. Ingressos: R$ 25 e R$ 12,50 (meia).

Homenagem

Las Vegas, 1980. Em um motel de beira de estrada, 
cinco histórias de pessoas que planejam fi car ricas se 
cruzam através de um telefonema. Em cinco quartos de 
motel de beira de estrada, cinco pessoas estão atrás de 
um cheque de um milhão de dólares que pode mudar 
suas vidas. Sátira das séries americanas dos anos 1970 e 
1980, “La Estupidez” é uma comédia do argentino Rafael 
Spregelburd que trata de ambição e cobiça com muita 
ironia. Otavio Martins dirige 5 atores que se desdobram 
em 25 personagens, num show de versatilidade e humor 
ácido. Com Cris Werson, Juliana Araripe, Lucas Salles, 
Marcello Airoldi e Thiago Adorno. Nos dias 02, 03, 09 e 
10 de novembro não haverá sessão.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, Campos Elíseos. 
Quartas e quintas às 21h. Igressos: de R$ 40 a R$ 60.
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SECADORNE
AMOSTRAS

Emite
títulos de

eleitor
(sigla)

Abrigo
feito com

blocos 
de gelo

(?)
padrão,
conceito

estatístico

(?)
Madruga, 
criação de
"Chaves"

Avarento;
sovina
(pop.)

Fêmea das
savanas,
caça para
o macho

Papai, 
em inglês

Responsá-
vel pelo

conteúdo
de jornais

Grupo de-
sordeiro

Marcelo
(?): apre-
sentava o

"CQC"

Secreção
hepática 

auxiliar da
digestão

Rafael
Rabelo,

violonista 
fluminense

Festival de
cinema de
desenhos

Orlando
Teruz, 

pintor de
"Negra"

Responsa-
bilidade
Técnica
(sigla)

Tio (?),
figura que
simboliza
os EUA

Aparelho para
enxugar os cabelos

(?) grátis: são
oferecidas em lojas

Bolsa, em
francês
Ao (?): 
à toa

24 horas
Bolo do

desjejum 
nordestino

Conto;
história
(pop.)
Rumar

Tecido 
de seda

Utensílios
de fumo

Estúpidos; 
grosseiros

Pulha;
canalha

Perfeito
Unidade da
 Federação

(sigla)

Borracha,
em inglês

Principal função do
inves-
tigador
policial

Relato sucinto de 
um fato engraçado

"Live And Let (?)", su-
cesso de McCartney

Abandonados; rejeitados

Confusão
(pop.)

Dóceis; 
submissos

Corda, 
em inglês

Expedidor de documen-
tos oficiais como a 

carteira de identidade

D I A

3/dad — die — sac. 4/rope. 5/erase. 11/editor-chefe. 13/órgão emitente.

Musical

Relacionamento
No espetáculo “Terapia Sexual” fala do amor, 

do relacionamento e do respeito como o único 
meio de mudança e entendimento entre casais, 
namorados, apaixonados ou quem está em 
busca de sua alma gêmea. Com Beto Nasci, 
Kamila Bielawski e Murilo Cezar. 

Serviço: Teatro Bibi Ferreira, Av. Brigadeiro Luis Antônio, 
931, Bela Vista, tel. 3105-3129. Sábados às 23h30. Ingresso: 
R$ 60. Até 20/11.

Drama
Divulgação

ela, antagonicamente, nutra 
uma certa esperança de ter no-
vamente uma vida normal perto 
da família. O título da peça se 

refere à uma frase que consta na 
carta escrita por ela ao escultor 
Auguste Rodin. Com Miriam 
Palma e Luana Império. 

Serviço: Pauliceia Cultural, R. Arruda 
Alvim, 127, Pinheiros, tel. 98444-0677. 
Domingos às 19h. Ingresso: R$ 30. 
Até 06/11.
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NA MEDIUNIDADE: “Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, 
para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós”. – Paulo. 
(II Coríntios, 4:7.) Utilizando as faculdades mediúnicas de que foste 
dotado, não olvides que funcionas à guisa de refl etor, cujo material 
de estrutura nada tem de comum com a luz que retrata. O Espelho 
seja de metal ou de vidro, detém os raios solares, sem comungar-lhes 
a natureza, e o fi o simples transmite o remoinho eletrônico, sem 
partilhar-lhe o poder. Entretanto, se o espelho jaz limpo consegue reter 
a bênção da claridade e se o fi o obedece à inteligência que o norteia 
converte-se em portador da energia. Assim também a mediunidade, 
pela qual, sem maior obstáculo, te erige em mensageiro de instrução 
e refazimento, esperança e consolo. Através dela, recolhes o infl uxo 
da Esfera Superior sem compartilhar-lhe à grandeza, mas se guardas 
contigo humildade e correção, converter-te-ás no instrumento ao 
socorro moral de muitos. Todavia, assim como, às vezes, o espelho 
se turva e o fi o se rompe, exigindo reajustamentos, também a força 
mediúnica em tua alma é suscetível de rupturas diversas, reclamando 
trabalho restaurativo. Não te faças, assim, ao desânimo ou à negação 
se essa ou aquela difi culdade aparece na obra do intercâmbio. O erro, 
no clima da sinceridade, é sempre lição. Afervora-te no trabalho do 
bem e recolhe-te à humildade do aprendiz atencioso e vigilante, 
gastando severidade contigo e benevolência para com os outros, 
porque qualquer dom da Luz Divina na obscuridade do ser humano, 
qual se expressa na conceituação apostólica, é um “tesouro em vaso 
de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós”. 
Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.
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Conhecer, reconhecer, 

atender os seus 

próprios valores é algo 

fundamental para viver 

de forma equilibrada

Você sabe quais são os 
seus? Valores são o pano 
de fundo dos objetivos 

da nossa vida, eles movem as 
nossas ações. Regem o nosso 
comportamento, se atendi-
dos estamos felizes, se não 
atendidos, nos frustramos, 
fi camos irritados ou tristes, 
pois estamos atendendo a um 
outro valor, que talvez não seja 
tão importante para nós e sim 
para o outro.

São suas próprias crenças, 
pessoais e individuais que no 
decorrer da vida, aprendemos 
que eram importantes para 
nós. Mudam de acordo com 
as circunstâncias, alguém que 
nunca cuidou da saúde, ao 
perdê-la, passa a reconhecer 
o valor saúde como primordial 
em sua vida.

Será que a minha vivência 
externa, carreira, relaciona-
mento, família, amigos, etc, 
estão em sintonia com meu 
propósito interno, a minha 
missão?

O momento em que vivemos, 
pede uma refl exão, quais valo-
res são mais urgentes, neces-
sários à boa convivência?

Para mim, Honestidade é a 
manifestação do amor mais ur-
gente e necessária. Ser honesto 
consigo mesmo, em primeiro lu-
gar, assumindo nossos sentimen-
tos fraquezas e imperfeições. 
Você é honesto com você?

Gentileza, cuidado com o 
outro. Reconhecer a beleza, a 
luz do outro, independente dos 
defeitos que todos nós possu-
ímos. É possível sim, quando 
nos importamos com outro, se 
colocando no lugar do outro. 
Tratar os outros como gostarí-
amos de ser tratados. Você tem 
praticado a gentileza?

Solidariedade, reconhecer 
seus dons e talentos e partilhá-
los com o mundo a sua volta. 
Você compartilha o seu conhe-
cimento?

Enfi m, são muitos, necessá-
rios, importantes, mas cada um 
tem os seus. 

Quando você se sente inco-
modado com alguma situação, 
aceite o desafi o,  não caia na 
armadilha de apontar o dedo 
para o outro, e dizer que ele é 
culpado pelo fato de estar per-
turbado.  Fica o convite, olhe 
para dentro de você, respire, 
refl ita, que valor importante 
estou deixando de atender que 
tirou a minha paz?

A transformação a mudança 
só é possível em si mesmo, o 
outro é apenas um espelho. 
Você se transformando, o meio 
a sua volta se transformará 
também.

A abordagem integrativa no 
Coaching leva ao conhecimen-
to do que é realmente impor-
tante para você, agende hoje 
mesmo uma sessão zero! ;-)

Reencantando 
Empresas

Qual a 
importância de 
reconhecer os 
seus valores?

Coordenação: Lilian Mancuso e Rebeca Toyama

Érica (*)

Participe de nossa coluna escrevendo para: reencantando-
empresas@netjen.com.br. 

Rebeca Toyama

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

Brasilwood Reflorestamento S.A. - CNPJ/MF nº 09.264.803/0001-28 - NIRE 35.300.378.130
Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 14 de Setembro de 2016

A presente ata é lavrada na forma de sumário dos fatos ocorridos, conforme faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/1976. 1. Local, Data 
e Hora: Na sede social da Brasilwood Reflorestamento S.A. (“Companhia”), situada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na 
Alameda Santos, 2300, conjunto 41, Cerqueira César, CEP 01418-200, realizada em 14 de setembro de 2016, às 16h00. 2. Presença e 
Quórum: Acionistas representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, de acordo com as assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas. 3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Jeffery Lee Nuss. Secretário: Sr. João Claudio De Luca Junior. 4. Edital 
de Convocação: Edital de Convocação publicado em 31 de agosto, 1º de setembro e 2 de setembro de 2016 no “Diário Oficial do Estado de 
São Paulo”, páginas 25, 24 e 17, respectivamente, e no jornal “Empresas & Negócios”, páginas 7, 5 e 3, respectivamente. 5. Ordem do Dia: (i) 
indicação de membro do Conselho Fiscal da Companhia e respectivo suplente pelo acionista GTR Brasil Participações Ltda.; e (ii) revisão da 
remuneração dos membros do Conselho Fiscal. 6. Deliberações: Após examinadas e discutidas as matérias da ordem do dia, os acionistas 
da Companhia decidiram: (i) O acionista GTR Brasil Participações Ltda. apresentou declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada 
pela mesa e lavrada em livro próprio. O acionista GTR Brasil Participações Ltda. indicou o Sr. Bruno Semino, como membro efetivo, e o Sr. 
Marcelo Martins Louro, como suplente, para compor o Conselho Fiscal da Companhia. Os termos de posse deverão ser assinados em 15 
(quinze) dias úteis. O acionista GAPK Investimentos Ltda. está de acordo com a indicação feita pelo acionista GTR Brasil Participações Ltda. 
(ii) O acionista GTR Brasil Participações Ltda. apresentou declaração escrita de voto, que foi recebida, autenticada pela mesa e lavrada em livro 
próprio. Os acionistas GTR Brasil Participações Ltda. e GAPK Investimentos Ltda. aprovaram fixar a remuneração dos membros do Conselho 
Fiscal em R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais) mensais para cada membro, em conformidade com o disposto no artigo 162, parágrafo 3º, 
da Lei nº 6.404/76. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente ata que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Esta ata confere com a versão original lavrada em livro próprio. São Paulo-SP, 14 de setembro de 
2016. Mesa/Meeting Board: Jeffery Lee Nuss-Presidente/Chairman-por procuração Tijs Jansen e João Claudio De Luca Junior-Secretáro/
Secretary. Acionistas/Shareholders: GAPK Investimentos Ltda. por procuração Daniel Tardelli Pessoa, GTR Brasil Participações Ltda.-por 
procuração Marcus Phelipe Barbosa de Souza. Jucesp nº 442.322/16-1 em 13/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

11ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE GLAUCO FABIANO MIKAHIL, REQUERIDO POR 
GLAUTER FABIANO MIKAHIL - PROCESSO Nº1059685-87.2015.8.26.0100. O(A) Dr(a). Cláudia 
Caputo Bevilacqua Vieira, MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara da Família e Sucessões do Foro Central  
Cível, Comarca de SÃO PAULO do Estado de São Paulo, na forma da lei, etc.  FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/06/2016, foi 
decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de GLAUCO FABIANO MIKAHIL, RG nº 16.861.037-SSP/SP e 
CPF sob nº 380.727.718- 84, declarando-o, em virtude de padecer de transtorno afetivo bipolar, 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil relativos aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, quais sejam, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 
e praticar, em geral, os atos que não sejam de mera administração (art. 1782, do Código Civil), nomeando 
como CURADOR, o Sr. GLAUTER FABIANO MIKAHIL, CPF 094.171.028-93 e RG 16.861.036-SSP/SP. 
O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. 

NOVAAGRI INFRA-ESTRUTURA DE
ARMAZENAGEM  E ESCOAMENTO AGRÍCOLA S.A.

CNPJ/MF Nº 09.077.252/0001-93
Edital de Convocação

Pelo presente Edital, ficam convocados todos Trabalhadores e/ou Comissão, devidamente Eleita pelos
mesmos, que laboram na empresa Novaagri Infra-estrutura de Armazenagem e Escoamento
Agrícola S.A., CNPJ/MF Nº 09.077.252/0001-93, localizada na Al. Vicente Pinzon nº 51, 5º andar, cjs.
501 e 502 - Vila Olímpia, Cidade São Paulo/SP e na empresa Terminal Corredor Norte S.A., CNPJ/MF
Nº 14.907.194/0001-18, localizada na Al. Vicente Pinzon nº 51, 5º andar, cjs. 501 e 502, sala 01 - Vila
Olímpia, Cidade São Paulo/SP, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada
no dia 03 de Novembro de 2016, às 10h30, com a devida assistência do Sindicato dos Trabalhadores na
Movimentação de Mercadorias em Geral e Auxiliares na Administração em Geral de São Paulo, CNPJ/MF
Nº 43.147.784/0001-98, a qual terá lugar nas dependências do sindicato, para discutirem e deliberarem
sobre seguinte ordem do dia: (a) – Condições de Implantação do Banco de Horas; (b) – Votação e
aprovação das condições e sua Implantação. Nota: A Assembleia será realizada em única convocação.

São Paulo/SP,  24 de Outubro de 2016.

 Edital de Citação – Prazo 30 dias - Proc. 1011156-25.2015.8.26.0007. O Dr. Celso Maziteli Neto, Juiz 
de Direito da 3º VC do Foro Regional de Itaquera/SP. Faz Saber á Fernanda Batista dos Santos, RG 
Nº 38.807.530-2, CPF Nº 337.221.408-03 que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória 
para cobrança de R$ 10.044,43, 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 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 13 de Setembro de 2016.        22 e 25/10

MG Centro de Serviços e Comércio de Produtos Siderúrgicos Ltda torna público que
solicitou junto à Secretaria de Gestão Ambiental a Renovação da Licença de Operação
p/ atividade: “serviço de corte de metais” no endereço: Estrada Assumpta Sabatini
Rossi, 271, SBC, SP

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 08/11/2016  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 10/11/2016  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: 08/11/2016 às 10:35 e o 2º Leilão será realizado no dia 10/11/2016 às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: SILVIA AMARAL, brasileira, administradora, RG 
nº 29.386.128-6-SSP/SP e CPF nº 261.291.108-12 e seu marido ROGERIO ROSSI SILVA, brasileiro, taxista, RG nº 18.719.223-6-SSP/SP, 
CPF nº 023.020.388-43, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei nº 6.515/77, residentes em São Paulo/
SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 406.816,55 (quatrocentos e seis 
mil, oitocentos e dezesseis reais e cinquenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 289.579,43 (duzentos e oitenta e nove mil, quinhentos e 
setenta e nove reais e quarenta e três centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

2ª Vara da Família e Sucessões – Regional Tatuapé. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE E. A. DO N. REQUERIDO POR N. 
M. DO N. T. – PROCESSO Nº0018500-42.2013.8.26.0008. A MM. Juiza de Direito da 2ª Vara da 
Família e Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. Roseleine 
Belver dos Santos Ricci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou 
dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 27/10/2015, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de E.A.D.N., declarando-o absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os 
atos da vida civil e nomeando como CURADORA, em caráter DEFINITIVO, a Sra. N. M. do N. T. 
O presente edital será publicado e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de novembro de 2015. 

Errata ao Edital publicado nos dias 30-9, 
01 e 04-10-2016 no jornal EMPRESAS

E NEGÓCIOS.
Faz saber em complementação ao edital re-

como Credor Fiduciário Banco Intermedium 
S/A e como Fiduciante Neide Coelho Boechat, 

-
OBSERVA-

ÇÕES: Tramita em desfavor do Credor Fiduci-
ário, Banco Intermedium S/A, a Ação Judicial 
sob o nº 1053203-92.2016.8.26.0002, perante 
a 11ª Vara Cível de São Paulo/SP, cujo pedido 
de suspensão de leilões foi julgado improce-
dente, em 21/10/2016, mediante a revogação 
expressa da liminar, autorizando, por conse-
guinte, a realização das hastas públicas.
Será a presente errata divulgada no site www.
zukerman.com.br e publicada na forma da lei, 
prevalecendo os demais termos dos editais 
publicados.

O BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, torna público, para conhecimento dos interessados, que os imóveis de sua propriedade e das empresas de mesmo grupo
econômico serão vendidos um a um, a quem maior lance oferecer, através de Leilão Online em 31 de Outubro de 2016 à partir das 11h30 horas pelo site www.sold.com.br,
sendo o Leiloeiro responsável: Fabio Zukerman, com escritório na Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar – São Paulo/SP, matricula JUNCESP n° 719 .O Leilão será
regido pelas normas e disposições (incluindo condições de pagamento) consignadas no Edital, disponível no site indicado, que os interessados aceitam por adesão
sem qualquer restrição ou ressalva e pela legislação aplicável. Listagem de imóveis a serem leiloados: Lote: 1 - Descrição: Gleba de Terras em Monte Mor/SP
- GLEBA DE TERRAS - CHÁCARA ENGENHO * Rodovia SP 101 - Km 25,5 sentido Leste - Rodovia Campinas a Tietê (in loco). * Área de terreno: 24.000,00m²
* Matrícula: 260 do CRI de Monte Mor/SP * Contribuinte: 4.885.149-3 (NIRF) e 000.035.371.904-1 (CCIR) Obs.: Imóvel registrado no INCRA, localizado em área
de expansão urbana. LOCALIZAÇÃO: Área rural, com margem para Rodovia, com indícios de urbanização - Valor Minimo de Venda: R$ 682.000,00; Lote: 2 -
Descrição: Terreno c/Galpão Comercial Desocupado em Belém/PA - TERRENO C/ GALPÃO COMERCIAL DESOCUPADO - BAIRRO MARACACUERA *
Estrada do Outeiro, s/nº * Área de terreno: 73.886,00m² (na Matrícula) e 34.661,46m² (na Prefeitura) * Área construída: 8.940,00m² (in loco) * Matrícula: 245 do 2º
CRI de Belém/PA * Contribuinte: 038.30884.24.53.1636.000.000.16 (SEQUECIAL 384958) - Prefeitura de Belém/PA . - Valor médio mensal IPTU: R$ 664,12 LOCA-
LIZAÇÃO: Distrito industrial do Icoaraci, em frente a Tramontina. - Valor Minimo de Venda: R$ 12.750.000,00; Lote: 3 - Descrição: Prédio Comercial, 25 vagas
em Recife/PE - PRÉDIO COMERCIAL - BAIRRO ARRUDA (ex-agência) * Avenida Beberibe, nº 1.435 * Área de terreno: 1.517,25m² (na Matrícula) e 1.470,69m²
(na Prefeitura) * Área construída: 1.127,47m² (na Prefeitura) * Matrícula: 4.714 do 2º CRI de Recife/PE * Contribuinte: 2.1345.065.02.0375.000-5 (Insc. do imóvel) e
2299275 (Seq. do Imóvel) - Prefeitura de Recife/PE. OBS.: Estacionamento com aprox. 25 vagas - Valor médio mensal IPTU: R$ 2.848,23 LOCALIZAÇÃO: O imóvel
está localizado em região de ocupação mista comercial/residencial, próximo ao Estádio Santa Cruz. - Valor Minimo de Venda: R$ 1.214.000,00; Lote: 4 - Descrição:
Sobrado, 5 suítes em Olímpia/SP - SOBRADO - BAIRRO JARDIM SÃO FRANCISCO DE ASSIS * Rua Caiapó, nº 65 * Área de terreno: 258,50m² * Área construída:
194,61m² * Matrícula: 5.123 do CRI de Olímpia/SP * Contribuinte: 209600-9 - Prefeitura de Olimpia/SP - Distribuição interna: Pavimento térreo: recepção, refeitório,
cozinha, três suítes e depósito. Pavimento superior: duas suítes. OBS.: O imóvel está sendo utilizado para fins comerciais (Pousada). LOCALIZAÇÃO: Bairro
residencial, com todos os melhoramentos públicos e comércio local. - Valor Minimo de Venda: R$ 318.000,00; Lote: 5 - Descrição: Galpão Industrial em Camaçari/
BA - GALPÃO INDUSTRIAL - DISTRITO DE ABRANTES * Rodovia BA 099 - Estrada do Coco Km 9,5 * Área de terreno: 10.850,00m² * Área construída: 3.744,00m²
(na Matrícula) e 4.197,95m² (in loco) * Matrícula: 13.300 do 1º CRI de Camaçaria/BA * Contribuinte: 94108 - Prefeitura de Camaçari/BA. OBS.:Unidade comercial
composta por 03 prédios: (i) Galpão 01 - Área construída de 1.911,36m² (in loco) (ii) Galpão 02 - Área construída de 244,42m² (in loco) (iii) Galpão 03 - Área construída
de 2.042,17m² (in loco) (iv) Pavimentação em paralelepípedo - 3.714,47m² (in loco) - Valor médio mensal IPTU: R$ 3.777,82 LOCALIZAÇÃO: Terreno com formato
irregular, topografia plana, estando no nível do greide da rua com um acesso pela Rodovia BA-099. - Valor Minimo de Venda: R$ 9.658.000,00; Lote: 6 - Descrição:
Gleba de Terras em Santa Cruz Cabrália/BA - GLEBAS I e II – BAIRRO PEDRINHAS * Estrada de acesso a Rod. BR367 (na Prefeitura) * Área de terreno: 290.000,00m²
(Gleba I: 200.000,00m² e Gleba II: 90.000,00m²). * Matrículas: 059 e 4.080 do CRI de Santa Cruz Cabrália/BA. * Contribuinte: 01.03.187.0790.001 (GLEBA I) e
01.03.187.0382.001 (GLEBA II) - Prefeitura de Santa Cruz Cabralia/BA. OBS.: Contribuinte distintos: 01.03.001.1606.001 (Gleba I) e 01.03.001.1336.001 (Gleba II) -
Valor médio mensal IPTU: R$ 749,07 LOCALIZAÇÃO: A região do entorno do imóvel é caracterizada por imóveis residenciais e comerciais nas margens da Rodovia
BR-367, com padrão de acabamento médio a inferior, e nas ruas internas por imóveis residenciais, apresentando uma baixa densidade ocupacional, com presença
de glebas urbanas. - Valor Minimo de Venda: R$ 6.730.000,00; Lote: 7 - Descrição: Terreno em Santa Cruz Cabrália/BA - TERRENO – BAIRRO TÂNIA * KM 03
da Estrada Santa Cruz Cabrália - denominado Sítio Primavera/Visgueiro * Área de terreno: 471.964,00m² * Matrícula: 1.537 do CRI de Santa Cruz Cabrália/BA. *
Contribuinte: 01.04.217.1462.001 - Prefeitura de Santa Cruz Cabralia/BA. - Valor médio mensal IPTU: R$ 5.868,09 LOCALIZAÇÃO: O imóvel possui acesso direto
pela Estrada da Tânia, distante 2,5km da BR-367, apresentando ocupação predominantemente de imóveis residencias. - Valor Minimo de Venda: R$ 3.685.000,00;
Lote: 8 - Descrição: Terreno com Galpão Comercial em Araraquara/SP - TERRENO COM GALPÃO COMERCIAL - BAIRRO PARQUE DO CARMO * Av. Antônio
de Pádua Correa, nº 897 * Área de terreno: 300,00m² * Área construída: 300,00m² (na Prefeitura) * Matrícula: 39.020 do 1º CRI de Araraquara/SP * Contribuinte:
11.0053.013.00 (37791-8) - Prefeitura de Araraquara/SP. OBS.: Na matrícula consta averbada a construção de “prédio residencial”, a qual não corresponde àquela
constatada in loco. - Valor médio mensal IPTU: R$ 35,62 LOCALIZAÇÃO: Bairro de uso misto (residencial/comercial), dotado de todos os melhoramentos públicos,
servido por transportes, comércio local, escolas, hospitais, bancos e recreação. - Valor Minimo de Venda: R$ 300.000,00; Lote: 9 - Descrição: Escritórios e Galpões
Industriais em Ananindeua/PA - ESCRITÓRIOS E GALPÕES INDUSTRIAIS - BAIRRO VILA DO COQUEIRO * Estrada do Quarenta Horas, nº 17 (in loco), na altura
do km 04 * Área de terreno: 328.935,30m² (na Matrícula) e 384.951,00m² (na Prefeitura) * Área construída: 25.215,33m² (na Matrícula) e 575,00m² (na Prefeitura)
* Matrícula: 1.626 do 1º CRI de Ananindeua/PA * Contribuinte: 751391 - Prefeitura de Ananindeua/PA. * Benfeitorias conforme Av.9/1626: Galpão das Linhas de Produção,
com área de 12.295,18m²; Itacotiara, com área de 3.481,51m²; Galpão das áreas cobertas, com área de 1.027,88m²; Galpões da Caldeira, com área de 1.229,67m²;
Galpões dos Tanques de Cozimento, com área de 2.714,40m²; Galpão de Acondicionamento, com área de 666,46m²; Galpão Pré-Secador, com área de 480,00m²;
Galpão Almoxarifado, com área de 1.967,85m²; Galpão Vestiário/Refeitório, com área de 600,94m²; Galpão Trevo, com área de 268,28m²; Sala do Médico/Ambu-
latório, com área de 33,98m²; Escritório, com área de 381,25m²; Banheiros, com área de 48,49m²; Segurança, com área de 19,44m². LOCALIZAÇÃO: Região
predominantemente industrial da grande Belém. O imóvel fica perto da Marina Porto Seguro. - Valor Minimo de Venda: R$ 20.445.000,00; Lote: 10 - Descrição:
Chácara no Bairro do Varejão em Mairinque/SP - CHÁCARA - BAIRRO DO VAREJÃO * Al. das Paineiras, s/nº - Chácara nº 17 - Qd. G - Loteamento Chácaras de
Recreio Vista Verde * Área de terreno: 2.910,59m² * Matrícula: 3.864 do CRI de Mairinque/SP * Contribuinte: 01-10-069-0324-001 - Prefeitura de Mairinque/SP. OBS.:
Não demarcado, sem benfeitorias - Valor médio mensal IPTU: R$ 39,71 LOCALIZAÇÃO: Bairro formado por chácaras, com infraestrutura e comércio local. - Valor
Minimo de Venda: R$ 113.000,00; Lote: 11 - Descrição: Apto. 2 dorms no Bairro Centro em Monte Mor/SP - APARTAMENTO C/ 2 DORMITÓRIOS – BAIRRO
CENTRO *Rua Mário Sproesser, nº 181 – Apto 31 – Bloco P – Conjunto Residencial Francisco Pontin * Área privativa: 53,84m² * Área construída: 109,73m² * Matrícula:
9.332 do CRI de Monte Mor/SP * Contribuinte: 19.42.62.0.100.05.013.0 - Prefeitura de Monte Mor/SP - Distribuição Interna: sala de estar, sala de jantar, área de
circulação interna, dois dormitórios, banheiro social, cozinha e área de serviço. OBS.: Com direito ao uso de garagem descoberta não determinada, conforme
Matrícula. - Valor médio mensal Condomínio: R$ 195,00 - Valor médio mensal IPTU: R$ 29,70 LOCALIZAÇÃO: Condomínio de apartamentos, bairro com infraestrutura
e comércio local. - Valor Minimo de Venda: R$ 107.000,00; Lote: 12 - Descrição: Terreno Rural em Jaborandi/BA - TERRENO RURAL - ZONA RURAL * Fazenda
Citygusa I * Área de terreno: 3.668.496,09m² (na Matrícula) e 25.978.325,19m² (no INCRA) * Benfeitorias reprodutivas: aprox. 1.770.000.00m² de eucaliptos e aprox.
1.888.999,93m² de brutas ou derrubadas. * Matrícula: 6.364 do CRI de Coribe/BA * Contribuinte: 5.078.575-3 000.019.914.150-3 (área maior) (CCIR) OBS.: O imóvel
possui acesso pelo 30km da Estrada que liga a Rodovia BR349 a Estrada Eixão da Soja. LOCALIZAÇÃO: Roteiro a partir do município de apoio: Partindo-se do Posto
Rosário sentido Luís Eduardo Magalhães (Rodovia BR 020 ) por 17,50 km vira-se à direita sentido Correntina (Rod. BR 349) por 57 km, vira-se à direita (próximo
sede da Faz. Talismã) sentido Eixão da Soja por 5.00 km (porteira) vira-se à direita por 1,50 km (Faz. Concordia e Santa Maria) vira-se esquerda por 10 km (Faz.
Santa Felicidade) continua-se em por mais 6,30 km (Faz. São Paulo) vira-se à direita por mais 7 km onde inicia-se as fazendas reunidas Citygusa. - Valor Minimo
de Venda: R$ 1.650.000,00; Lote: 13 - Descrição: Terreno Rural em Jaborandi/BA - TERRENO RURAL - ZONA RURAL * Fazenda Citygusa V * Área de terreno:
4.865.498,04m² (na Matrícula) e 25.798.325,19m² (no INCRA) * Benfeitorias reprodutivas: aprox. 1.469.799,95m² de eucaliptos e aprox. 2.203.200,07m² de brutas
ou derrubadas. * Matrícula: 6.368 do CRI de Coribe/BA * Contribuinte: 5.532.816-4 000.019.914.150-3 (área maior) (CCIR) OBS.: O imóvel possui acesso pelo 30km
da Estrada que liga a Rodovia BR349 a Estrada Eixão da Soja. LOCALIZAÇÃO: Roteiro a partir do município de apoio: Partindo-se do Posto Rosário sentido Luís
Eduardo Magalhães (Rodovia BR 020 ) por 17,50 km vira-se à direita sentido Correntina (Rod. BR 349) por 57 km, vira-se à direita (próximo sede da Faz. Talismã)
sentido Eixão da Soja por 5.00 km (porteira) vira-se à direita por 1,50 km (Faz. Concordia e Santa Maria) vira-se esquerda por 10 km (Faz. Santa Felicidade) continua-
se em por mais 6,30 km (Faz. São Paulo) vira-se à direita por mais 7 km onde inicia-se as fazendas reunidas Citygusa. - Valor Minimo de Venda: R$ 1.650.000,00;
Lote: 14 - Descrição: Terreno Rural em Ibotirama/BA - RURAL - FAZENDA PERIPERI * Área de terreno: 48.477.465,82m² (na Matrícula) e 48.862.998,05m² (na
Receita Federal) * Sem benfeitorias *Matrícula: 1.229 do CRI de Ibotirama/BA * Contribuinte: 5.946.669-3 (NIRF) Obs.: Saindo de Ibotirama, pela rodovia para Seabra
e Salvador, seguir até o Povoado de Canabrava do Asfalto, no km 591 + 800 metros à esquerda na estrada de terra Morro Pará e andar 7 km, dobrar a esquerda e
seguir mais 13 km até a entrada do imóvel, cruzando o assentamento Serra Dourada e a Fazenda Camila. LOCALIZAÇÃO: Imóvel localizado a 43 km de Ibotirama/
BA e a 10km do Vale do Rio São Francisco. - Valor Minimo de Venda: R$ 1.765.000,00; Lote: 15 - Descrição: Sala Comercial no Centro em Cascavel/PR - SALA
COMERCIAL - BAIRRO CENTRO * Rua Mato Grosso, nº 1544 - Edifício American Park * Área privativa: 92,29m² * Área construída: 92,35m² * Matrícula: 51.136 do
1º CRI de Cascavel/PR * Contribuinte: 1025360000 - Prefeitura de Cascavel/PR - Distribuição interna: Recepção, duas salas, copa, banheiro social arquivo. - Valor médio
mensal IPTU: R$ 48,63 LOCALIZAÇÃO: Rua com formação mista, ótima localização e com todos os melhoramentos públicos. - Valor Minimo de Venda: R$ 175.000,00;
Lote: 16 - Descrição: Sobrado, 5 suítes em Mairinque/SP - SOBRADO DESOCUPADO EM CONDOMÍNIO C/ PISCINA E CHURRASQUEIRA - BAIRRO FAZENDA
OLGA * Rua Pedro Alexandrino, nº 591 - Lt.129-E - Residencial Porta do Sol - Loteamento Parque Recreio Mirante * Área de terreno: 7.199,14m² * Área construída:
801,06m² * Matrícula: 417 do CRI de Mairinque/SP * Contribuinte: 01.07.031.0722.001- Prefeitura de Mairique/SP - Distribuição interna: Pavimento inferior: Sala com
três ambientes, cozinha, área de serviço, quarto de empregada com banheiro. Pavimento superior: Cinco suítes e hall interno. Área externa: Salão com churrasqueira,
forno a lenha, lareira, piscina, lago artificial, campo de futebol gramado. LOCALIZAÇÃO: Região próxima a Rod. Castelo Branco, com infraestrutura pública. - Valor
Minimo de Venda: R$ 831.000,00; Lote: 17 - Descrição: Sobrado no Jd Morada do Sol em Araraquara/SP - SOBRADO- BAIRRO JARDIM MORADA DO SOL
* Avenida Fortunato Bressan, nº 514 *Área de terreno: 133,91m² *Área construída: 87,19m² *Matrícula: 80.544 do 1º CRI de Araraquara/SP * Contribuinte: 021.005.027.00
(RED. 89267) - Prefeitura Municipal de Araraquara/SP - Valor médio mensal IPTU: R$ 20,15 Localização: Ótima localização, acesso fácil Avenida Manoel de Abreu,
com todos os melhoramentos públlicos e comercio local. - Valor Minimo de Venda: R$ 68.000,00; Lote: 18 - Descrição: Apto. Duplex em Brasília/DF - APARTA-
MENTO DUPLEX - BAIRRO SQNW311 * SHCNW,s/nº - Apto 605 - Bl. B vagas nºs 45/46 - Setor de Habitações Coletivas Noroeste * Área privativa: 173,82m² *
Área construída: 268,87m² * Matrícula: 109.866 do 2º CRI de Brasília/DF * Contribuinte: 51656329 - Secretária da Fazenda/DF Localização: Bairro residencial, com
todos os melhoramentos público, comércio local e acesso fácil a Via W7. - Valor Minimo de Venda: R$ 944.000,00; Lote: 19 - Descrição: Casa, 2 dorms no Jd.
Alvorada em Sertãozinho/SP - CASA C/02 DORMITÓRIOS - BAIRRO JARDIM ALVORADA * Rua Coronel Francisco Schmidt, nº 2.796 * Área de terreno : 240,00m²
* Área construída : 190,07m² * Matrícula : 25.100 do CRI de Sertãozinho/SP * Contribuinte: 01.0524.1.0017-000 - Prefeitura de Sertãozinho/SP - Distribuição Interna:
Sala de estar, sala de jantar, lavabo, uma suíte, um banheiro suíte, dois dormitórios, um banheiro social, cozinha, área de serviço e varanda. Localização: Bairro
residencial, com todos os melhoramentos públicos, comércio local e imóvel próximo ao Cemitério Papa Paulo VI. - Valor Minimo de Venda: R$ 189.000,00.

Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 24/10/2016
1. Data, Hora e Local das Assembleias: Aos 24/10/2016, às 10 horas, na sede social estabelecida na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, em São Paulo/SP. 2. Convocação e 
Presenças: Tendo sido os editais de convocação publicados no DOESP, em suas edições de 15, 18 e 19/10/2016 e no 
jornal “Empresas & Negócios” de São Paulo, jornal de grande circulação na localidade em que está situada a sede da 
sociedade, em suas edições de 15, 18 e 19/10/2016, a AGE foi instalada, em 1ª Convocação, com a presença de 
acionistas titulares de 99,12% das ações com direito a voto, representativas do capital social da companhia. 3. Mesa: 
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marcio Alaor de Araújo e secretariados pelo Sr. Marco Antonio Antunes. 4. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) redução do capital social da Companhia, sem cancelamento de ações ordinárias; 
(ii) alteração da cláusula 5º do Estatuto Social, em virtude da redução de capital, caso aprovada; e (iii) outros assuntos 
de interesse da sociedade. 5. Deliberações: Os acionistas presentes apreciaram as matérias constantes da ordem do 
dia e deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições ou reservas o que segue: (i) Aprovada a 
redução do capital social da Companhia, no montante de R$ 400.000.000,00, passando dos atuais R$ 2.904.477.365,91, 
para R$ 2.504.477.365,91, sem qualquer alteração do número de ações de emissão da Companhia. (ii) Deliberado que, 
em consequência da decisão acima, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 2.504.477.365,91, dividido em 
24.806 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, e o artigo 5º “caput”, do Estatuto Social, passará a assim se 
redigir: “Artigo 5º - O Capital Social é de R$ 2.504.477.365,91, representado por 24.806 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal”. (iii) A efetiva redução de capital social, com a consequente restituição aos acionistas, em moeda 
corrente nacional, está condicionada: (a) ao término do prazo para oposição de credores nos termos do artigo 174 da 
Lei 6.404/76; e (b) à aprovação do Banco Central do Brasil, nos termos da lei e da regulamentação aplicáveis. (iv) A 
Diretoria da Companhia fi ca autorizada a praticar todos e quaisquer atos e a fi rmar todos e quaisquer documentos 
necessários à execução destas deliberações ora tomadas. (v) Não havendo mais nenhuma matéria a ser discutida, os 
acionistas deliberaram pelo encerramento da presente AGE. (vi) A efi cácia das deliberações acima está condicionada a 
homologação do presente ato pelo Banco Central do Brasil. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata em forma de sumário, nos termos do artigo 130, §1º da Lei 
6.404/76, cuja original foi lavrada no Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais da Sociedade, lida e assinada por 
todos os acionistas presentes, fi cando autorizada a sua publicação. São Paulo, 24/10/2016. Flávio Pentagna Guimarães. 
Ricardo Annes Guimarães. Ângela Annes Guimarães. Regina Annes Guimarães. João Annes Guimarães. Márcio Alaor de 
Araújo. Antonio Mourão Guimarães Neto. BMG PARTICIPAÇÕES S/A, representada por seus Diretores Ricardo Annes 
Guimarães e Ângela Annes Guimarães. COEMP - COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS S/A, representada por seus 
Diretores Regina Annes Guimarães e Ricardo Annes Guimarães. COMERCIAL MINEIRA S/A, neste ato representada por 
seus Diretores Ricardo Annes Guimarães e Ângela Annes Guimarães. CSMG - CORRETORA DE SEGUROS LTDA, neste 
ato representada por seu Diretor, José Eduardo Gouveia Dominicale. ALGODÕES EMPREENDIMENTOS TURISTICOS 
LTDA, neste ato representada por seu administrador, Sr. Antonio Mourão Guimarães Neto. Confere com a original, 
lavrada em livro próprio. Marcio Alaor de Araújo - Presidente da Mesa, Marco Antonio Antunes - Secretário da Mesa.
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A ofensiva militar foi ini-
ciada no último dia 17, 
e não tem prazo para 

terminar. Entenda a situação 
em 7 pontos: 
 1) Onde fi ca Mosul? - Mosul 

é uma cidade no norte do 
Iraque que foi facilmente 
dominada em junho de 
2014 pelo Estado Islâ-
mico. O líder do grupo, 
Abu Bakr al-Baghdad, 
declarou Mosul a capital 
do califado. 

 2) O que é a ofensiva 

militar em Mosul? - É a 
tentativa do Exército do 
Iraque de tentar retirar o 
território em poder do Es-
tado Islâmico. A ofensiva 
ocorre após uma sucessão 
de derrotas e de enfra-
quecimento do EI, como 
a perda das cidades de 
Tikrit, Ramadi, Fallujah e 
Dabiq, no norte da Síria.

 3) Por que Mosul é impor-

tante? - Em 2014, Mosul 

Sete perguntas para entender
a ofensiva em Mosul

O primeiro-ministro do Iraque, Haider al-Abadi, afi rmou que a ofensiva militar para liberar a cidade de 
Mosul das mãos do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) tem avançado “rapidamente”
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Iraque e milícias xiitas ira-
quianas. Eles têm o apoio 
dos Estados Unidos e de 
outros países ocidentais. 
Mas essa aliança abriu uma 
crise com a Turquia, manti-
da à distância de toda ação 
em território iraquiano. 

 5) Quais os riscos desta 

ofensiva? - A batalha 
por Mosul deverá ser mais 
sangrenta e duradoura 
que as outras recon-
quistas. A preocupação 
maior é com o número 
de refugiados que podem 
sair de Mosul. As Nações 
Unidas falam em até 200 
mil pessoas e já preparou 
campos para abrigá-los 
no Iraque. Mas o Estado 
Islâmico quer que os mo-
radores de Mosul fi quem 
na cidade para usá-los em 
benefício próprio, como 
escudos humanos. 

 6) O que acontecerá de-

pois? - A eventual reto-
mada de Mosul e o recolhi-
mento do EI não representa 
o fi m do grupo terrorista. 
Para manter seu poder, é 
provável que o Estado Is-
lâmico retome seus planos 
de atentados contra países 
do Ocidente. Além disso, 
a instabilidade política na 
Síria contribui para criar 
um ambiente propício à 
sobrevivência do EI.   Se a 
reconquista de Mosul for 
bem-sucedida, será uma 
vitória para o governo do 
presidente dos EUA, Ba-
rack Obama, que insistiu 
em combater os terroristas 
à distância, sem enviar 
tropas em solo, o chamado 
“no boots on the ground”.

 7) Qual a situação do 

Estado Islâmico atual-

mente? - Com a sucessão 
de derrotas do Estado 
Islâmico, acredita-se que 
o grupo tenha perdido 
cerca de 25% de seu 
território dominado. Há 
uma semana, o governo 
norte-americano tmabém 
anunciou que 18 líderes do 
grupo haviam sido mortos 
nos últimos 30 dias. Essas 
informações apontam 
para uma percepção de 
enfraquecimento do EI, 
mas analistas falam muito 
na possibilidade do grupo 
se reinventar e adotar 
novas práticas através de 
“lobos solitários” espalha-
dos pelo Oriente Médio e 
Europa (ANSA).

foi a conquista determi-
nante para a ascensão do 
Estado Islâmico. É lá que 
se concentra boa parte da 
extração de petróleo, cujo 
contrabando sustenta 
fi nanceiramente os terro-
ristas. Mosul também é o 
ponto crucial para o fl uxo 
de pessoas e mercadorias 
na ao longo do rio Tigre. 

Caso o Iraque consiga 
retomá-la, prejudicaria o 
deslocamento de terroris-
tas, armas e contrabando 
pela região.

 4) Quem são os militares 

envolvidos nesta ofen-

siva? - Há uma coalizão de 
mais de 80 mil soldados, 
reunindo tropas curdas, 
divisões do Exército do 
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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: EZEQUIEL MANOEL DE PONTES, estado civil viúvo, profi ssão mo-
torista, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/01/1965), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Manoel de Pontes e de Maria Fernandes 
Pontes. A pretendente: MARINA DELFINO DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida em Franco da Rocha, SP, no dia (28/04/1973), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Amadeu Delfi no do Amaral e de 
Nair Borges.

O pretendente: DANIEL BATISTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de 
produção, nascido nesta Capital, SP, no dia (31/12/1984), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Damião Batista da Silva e de Maria Rosa da Silva. A 
pretendente: DANYVIA MOREIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão agente opera-
cional, nascida em Baixa Grande, BA, no dia (10/05/1985), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Moreira Alves.

O pretendente: LUCAS NASCIMENTO DOS ANJOS, estado civil solteiro, profi ssão aju-
dante geral, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (26/01/1998), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josevaldo José dos Anjos e de Marialva Vidal do 
Nascimento dos Anjos. A pretendente: KELLY INGRID OLTRAMARI FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Cachoeira Paulista, SP, no dia (21/07/1999), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcio José Ferreira e de 
Claudia Maria Oltramari Ferreira.

O pretendente: FERNANDO FERREIRA PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, 
nascido em Poções, BA, no dia (08/11/1961), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira Paiva e de Maria Joaquina do Espirito Santo. 
A pretendente: IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
arrumadeira, nascida em Iguaí, BA, no dia (22/02/1974), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Maximiano dos Santos e de Rosilia Ferreira 
da Costa.

O pretendente: GILDABERTO DA SILVA BOMFIM, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em São José do Egito, PE, no dia (27/03/1956), residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Sergio da Silva e de Maria 
Paulino da Silva. A pretendente: LUZINETE DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Umbuzeiro, PB, no dia (29/01/1974), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Severino Gonçalo da Silva e de Josefa Maria 
da Conceição.

O pretendente: KAUE FELIPE MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão contador, nascido 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (02/11/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Maria José Moreira. A pretendente: SIMONE VALADARES DE ARAUJO 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente de departamento pessoal, nascida em 
Caieiras, SP, no dia (17/06/1987), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Adilson Domingos da Silva e de Ivonete Valadares de Araujo Silva.

O pretendente: MANOEL MESSIAS SILVA FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
pedreiro, nascido em Malhadas de Pedras, BA, no dia (09/07/1969), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Nicanor Lisboa de Freitas e de Nilza Rosa 
da Silva. A pretendente: MARILU AGUIAR DE MENEZES, estado civil solteira, profi s-
são empregada doméstica, nascida em Brumado, BA, no dia (14/06/1976), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Firmino José de Menezes e de Rosa 
Aguiar de Menezes.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
de armazém, nascido nesta Capital, SP, no dia (27/09/1991), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Geraldo Moreira e de Maria das Dores Cardozo da Silva. A 
pretendente: JUSSARA PEREIRA NAZARIO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
nesta Capital, Pirituba, SP, no dia (14/10/2000), residente e domiciliada nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Clovis Baptista Nazario e de Adriana Pereira Nazario.

O pretendente: JOÃO FELIX DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão vigia, 
nascido em Caiçara, PB, no dia (08/03/1969), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Felix da Silva e de Margarida Rita da Conceição. A pretendente: 
RITA DE CASSIA CORREIA DE FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em João Pessoa, PB, no dia (20/01/1970), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Monteiro de Figueiredo e de Maria das Dores 
Correia de Figueiredo.

O pretendente: RICARDO SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquinas, nascido em Ilhéus, BA, no dia (05/04/1976), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Caciano Cardoso de Souza e de Maria José Barbosa 
dos Santos. A pretendente: JOSEILTA NOVAES SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são empregada doméstica, nascida em Itambé, BA, no dia (05/10/1979), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de José Novaes dos Santos e de Maria 
Senhora Novaes Santos.

O pretendente: DIEGO OSÓRIO MESSIAS, estado civil divorciado, profi ssão enfermeiro, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (27/01/1988), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Daniel Messias e de Lidia Osório Messias. A pretendente: JACQUE-
LINE FERRER LOPES, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida nesta Capital, 
Consolação, SP, no dia (24/09/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Mario Alberto Lopes e de Rosely Ferrer Lopes.

O pretendente: MARCELO GOMES DE SIQUEIRA E SILVA, estado civil solteiro, pro-
fi ssão mecânico, nascido em Ferraz de Vasconcelos, SP, no dia (27/05/1989), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luciano Paulo de Siqueira e Silva e 
de Claudete Neves Gomes. A pretendente: JESSICA GABRIELE SANTOS DA ROSA, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Franco da Rocha, SP, no 
dia (09/03/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Tadeu 
Gabriel da Rosa e de Lorice Soares dos Santos Rosa.

O pretendente: DANIEL LUZ PIRES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de materiais, 
nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (12/11/1992), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Valter Lima Pires e de Marina Souza Luz Pires. A pretendente: 
BEATRIZ MOURA GABRIEL, estado civil solteira, profi ssão bailarina, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (09/12/1995), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ademir Alves Gabriel e de Rosana Alves Moura.

O pretendente: FERNANDO CHAGAS DE MORAES, estado civil solteiro, profi ssão 
torneiro mecânico, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/04/1974), residente e domici-
liado neste Distrito, Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Chagas de Moraes e de Ieda 
da Silva Moraes. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão comerciante, nascida em Medina, MG, no dia (30/03/1973), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Cláudio dos Santos Costa e de Maria 
Rodrigues Costa.

O pretendente: RAFAEL CUNHA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão líder de 
logística, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/10/1986), residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson de Lima e de Neusa da Cunha. A 
pretendente: RENATA FERREIRA DE JESUS, estado civil solteira, profi ssão promo-
tora de vendas, nascida em Francisco Morato, SP, no dia (19/08/1986), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manuel Gonçalves de Jesus e de 
Izabel Ferreira de Jesus.

O pretendente: RODRIGO ELIAS CANTERO, estado civil solteiro, profi ssão recepcionista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (17/12/1982), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Maria Evangelina Cantero. A pretendente: KARINE BARBOSA 
QUINA, estado civil solteira, profi ssão assitente administrativo, nascida nesta Capital, 
Perus, SP, no dia (02/03/1991), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Mizael Oliveira Quina e de Sandra Barbosa Quina.

O pretendente: SANDRO APARECIDO FERREIRA CORRÊA, estado civil solteiro, 
profi ssão ferramenteiro, nascido em Santo André, SP, no dia (29/05/1975), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Corrêa Alves e de Zilda 
Maria Ferreira Corrêa. A pretendente: ILMA CONCEIÇÃO ANDRADE, estado civil sol-
teira, profi ssão confeiteira, nascida em Ribeirão das Neves, MG, no dia (15/02/1984), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Amancio de Andrade 
e de Terezinha dos Santos Pena Andrade.

O pretendente: CRISTIANO LEITE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de 
empilhadeira, nascido em Águas Belas, PE, no dia (29/03/1986), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jurandir Francisco da Silva e de Zilda Leite da 
Silva. A pretendente: ÉLIDA DAIANE RAMOS DE DEUS, estado civil solteira, profi ssão 
leiturista, nascida em Paratinga, BA, no dia (09/01/1988), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marinete Ramos de Deus.

O pretendente: ADAILTON CRUZ MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão escolhedor 
II, nascido nesta Capital, SP, no dia (02/08/1993), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Francisco da Silva Morais e de Maria Divina da Cruz. A pre-
tendente: RENATA MACIEL DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão operadora de 
monitor, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (06/01/1987), residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gelson Lazaro de Souza e de Mariazinha Maciel 
Brandão de Souza.

O pretendente: EDUARDO LIMA GOMES PADILHA, estado civil solteiro, profi ssão 
tapeceiro, nascido nesta Capital, Casa Verde, SP, no dia (12/05/1964), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Natal Gomes Padilha e de Luzia 
Lima Gomes Padilha. A pretendente: CARMEN DOMINGOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/05/1964), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Pedro Domingos e de Maria 
Azevedo de Sousa Domingos.

O pretendente: CEDNUIR APARECIDO VAZ, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, 
nascido em Boa Esperança, PR, no dia (22/04/1970), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Vaz Neto e de Maria Flauzina Margarida da 
Rosa. A pretendente: MARIANA ARCANJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi s-
são assistente administrativo, nascida em Mamborê, PR, no dia (25/03/1976), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Germino Arcanjo dos Santos e de 
Maria Izabel dos Santos.

O pretendente: ADHEMAR PENHA FILHO, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (28/12/1968), residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Adhemar Penha e de Aparecida Antunes de Oliveira Penha. 
A pretendente: SIMONE DE OLIVEIRA NUNES, estado civil divorciada, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida nesta Capital, SP, no dia (19/05/1972), residente 
e domiciliada em Caieiras, neste Estado, fi lha de Luiz Antonio Nunes e de Neci de 
Oliveira Nunes. 

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:
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O pretendente: RAFAEL DOS SANTOS FARIAS, brasileiro, solteiro, balconista, nascido 
em Osasco - SP, aos 18/09/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Gomes Farias e de Maria Lina Silva dos Santos; A pretendente: ANA 
CAROLINE PEREIRA MEDINA, brasileira, solteira, professora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 26/04/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião 
Honorato Medina e de Edite Pereira Medina.
 
O pretendente: LEONARDO BARBOSA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 14/08/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carina Barbosa de Oliveira; A pretendente: DEBORA SCACHETTI, 
brasileira, solteira, auxiliar administrativa, nascida em São Paulo - SP, aos 05/02/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Scachetti 
e de Maria Teresa Hypolito.
 
O pretendente: JOÃO LISBOA FILHO, brasileiro, divorciado, porteiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 16/05/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de João Lisboa e de Aparecida Flaviana Lisboa; A pretendente: COSMIRA LIMA SAN-
TOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Itapetinga - BA, aos 11/12/1983, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vivaldo Conceição dos Santos e de 
Raimunda de Jesus Lima.
 
O pretendente: VALDECI DE PAULA GOMES, brasileiro, divorciado, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 11/08/1973, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Milton de Paula Gomes e de Sebastiana Maria Gomes; A pretendente: GIZELE 
ARAUJO VALADÃO, brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, nascida em Taboão 
da Serra - SP, aos 31/07/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Oswaldo Belarmino Valadão e de Eliada Araujo Valadão.
 
O pretendente: ANDERSON LUIS PEREIRA DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, 
motorista, nascido em São Paulo - SP, aos 19/07/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Rodrigues de Carvalho e de Maria das Graças 
Pereira de Carvalho; A pretendente: JULIANA FARIA DA PAIXÃO, brasileira, solteira, 
gerente adjunto, nascida em São Paulo - SP, aos 12/07/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose de Fatima da Paixão e de Esmeralda Batista 
Pena Faria da Paixão.
 
O pretendente: FRANCISCO SERGIO DE MEDEIROS, brasileiro, solteiro, auxiliar 
de limpeza, nascido em Guarulhos - SP, aos 25/11/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor Moreira de Medeiros e de Francisca 
Etelvina de Medeiros; A pretendente: ÂNGELA KAMILA DA SILVA MOURA, brasi-
leira, solteira, cozinheira, nascida em Santa Cruz - RN, aos 01/05/1988, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Agapto Plácido de Moura Filho e 
de Maria Ednalva da Silva.
 
O pretendente: JONAS CARLOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, administrador, nascido 
em São Paulo - SP, aos 29/01/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Sebastião Manoel da Silva e de Jucelia Carolina de Jesus Silva; A pretendente: 
UIARA MORAIS DA SILVA, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 25/08/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro da 
Silva e de Maria D Ajuda Morais Silva.
 
O pretendente: BRENO GUEDES DA SILVA, brasileiro, solteiro, garçom, nascido em 
Moreno - PE, aos 02/02/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Reginaldo José Alves da Silva e de Cicera Maria Silva Guedes; A pretendente: RUTE 
BRITO GONÇALVES, brasileira, solteira, comerciária, nascida em Vitória da Conquista 
- BA, aos 10/11/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis 
dos Santos Gonçalves e de Zilma Souza Brito Gonçalves.
 
O pretendente: MAURO SILVA DA ROCHA brasileiro, solteiro, montador, nascido em 
São Paulo - SP, aos 29/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Flora da Rocha e de Maria Lucia da Silva Medeiros; A pretendente: LETICIA 
MIRANDA DOS SANTOS, brasileira, solteiro, atendente, nascida em São Paulo - SP, 
aos 17/11/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Denilson 
Silva Santos e de Selma Pereira de Miranda Santos.
 
O pretendente: MARCOS DOS REIS SANTOS, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 04/10/1977, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose dos Reis Santos e de Marinelha dos Reis Santos; A pretendente: JANAINA 
NARANJO, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, aos 
14/07/1975, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Heriberto 
Naranjo Filho e de Creuza Garcia Naranjo.
 
O pretendente: CRISTIANO DE SOUSA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 20/01/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, filho de Cicero Antonio da Silva e de Raimunda Carmen 
Lucia de Sousa Silva; A pretendente: ROBERTA DA SILVA SANTOS, brasileira, 
solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, aos 14/04/1991, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Roberto Rodrigues dos Santos e 
de Vera Lucia da Silva.
 
O pretendente: JULIO CESAR DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, empresário, nascido 
em São Paulo - SP, aos 29/03/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José dos Santos e de Marlene dos Santos; A pretendente: TALITA CAROLÍNE 
COELHO DOS SANTOS, brasileira, solteira, analista de laboratório, nascida em Muriaé 
- MG, aos 13/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Darcy Coelho dos Santos e de Lucileía Ferreira dos Santos.
 
O pretendente: CARLOS VINICIUS GOMES, brasileiro, solteiro, arquiteto, nascido em 
São Paulo - SP, aos 31/03/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Carlos Gomes e de Célia Regina Gomes; A pretendente: CRISTINY SOARES 
SCHMITZ, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em Vila Rica - MT, aos 28/04/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Luiz Schmitz e de 
Cleude Soares Campos.
 
O pretendente: MOIZES GOMES DE OLIVEIRA, brasileiro, divorciado, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 16/06/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Moizes de Oliveira e de Maria do Socorro Gomes de Figueredo; 
A pretendente: LUANA MARTINS ARAUJO, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 01/02/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francivaldo dos Anjos Araujo e de Ana Lucia de Cassia Martins.
 
O pretendente: EDER SANTOS PINHEIRO, brasileiro, solteiro, chefe de cozinha, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/08/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Pinheiro e de Ednalva Maria Santos Pinheiro; A pretendente: PALOMA 
MALAQUIAS DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Saloá - PE, aos 
17/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Rogerio 
dos Santos e de Rosinete Malaquias da Rocha.
 
O pretendente: MARCOS DIAS MACEDO LULA, brasileiro, solteiro, analista fi scal, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Jeremias Macedo Lula e de Maria Aparecida Dias Macedo 
Lula; A pretendente: STEPHANY BEATRIZ DA SILVA, brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 30/11/1994, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Cipriano da Silva Filho e de Rosângela Francisca 
Dinésio Silva.
 
O pretendente: FÁBIO TEIXEIRA MENDES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, nas-
cido em São Paulo - SP, aos 09/06/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Luís, São Paulo - SP, fi lho de Milton Cardoso Mendes e de Alice Teixeira Mendes; A 
pretendente: THATIANI LUNA LIMA, brasileira, solteira, contadora, nascida em Campo 
Grande - MS, aos 21/04/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Joselito Barros Lima e de Madalena Pereira Luna Lima.
 
O pretendente: JOSÉ RODRIGUES LIMA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
Imperatriz - MA, aos 23/01/1981, residente e domiciliado neste distrito, Jardim Ibirapuera, 
São Paulo - SP, fi lho de Delcides Rodrigues Lima e de Ana Pereira de Lima; A pretendente: 
MONICA DOS SANTOS LIMA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 30/05/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Vicente de Lima e de Joselita Maria dos Santos Lima.
 
O pretendente: LAURO MILITÃO JUNIOR, brasileiro, solteiro, analista logistico, 
nascido em São Paulo - SP, aos 30/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, filho de Lauro Militão e de Renilda Maria de Lima e Silva; A preten-
dente: PÂMERA APARECIDA DE SOUZA, brasileira, solteira, cirurgião dentista, 
nascida em São Paulo - SP, aos 14/04/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, filha de José Pereira de Souza e de Adriana Aparecida de Oliveira 
de Souza.
 
O pretendente: CRISTIANO SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, bombeiro civil, nascido 
em Itabuna - BA, aos 19/12/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Venceslau Jesus Silva e de Luzinete Batista dos Santos; A pretendente: NEILA 
ALVES PINTO, brasileira, solteiro, babá, nascida em Jequié - BA, aos 25/08/1986, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Narciso de Souza Pinto 
e de Maria Cruz Alves.
 
O pretendente: NEURIVAN JANUÁRIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, garagista, 
nascido em Arapiraca - AL, aos 05/02/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Manoel Januário e de Maria Januário dos Santos; A pretendente: 
ÉRICA NASCIMENTO DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - 
SP, aos 05/06/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jonas 
de Jesus Oliveira e de Rosália Gonzaga Nascimento.
 
O pretendente: EDSON MAXIMINO FIGUEIRA, brasileiro, solteiro, jardineiro, nascido em 
São Paulo - SP, aos 21/02/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Elias Maximino Figueira e de Maria das Dores Bacelar; A pretendente: TÉRCIA 
APARECIDA SANTOS, brasileira, divorciada, de serviços domésticos, nascida em Aiu-
ruoca - MG, aos 14/02/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Luis dos Santos e de Maria das Dores dos Santos.
 
O pretendente: FRANCISCO JOSÉ SOUZA LOPES, brasileiro, solteiro, operador de má-
quinas, nascido em Mucambo - CE, aos 16/01/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Ferreira Lopes e de Raimunda Nonata Souza Lopes; A 
pretendente: ENEIDA EUGENIA DOS SANTOS, brasileira, solteira, analista de receitas, 
nascida em São Paulo - SP, aos 24/09/1972, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Protasio José dos Santos e de Maria Aparecida dos Santos.
 
O pretendente: LUCAS DE SOUZA CINTRA, brasileiro, solteiro, manobrista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 26/02/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Jeconias Lucas da Silva Cintra e de Marileide Cristina de Souza Cintra; A 
pretendente: AMANDA MIGUEL SALES, brasileira, solteira, professora, nascida em São 
Paulo - SP, aos 17/04/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Ermanio Rodrigues Sales e de Edith Miguel Sales.
 

O pretendente: CLEMESON MÁCHADO DA SILVA, brasileiro, solteiro, cobrador, nascido 
em Salvador - BA, aos 01/05/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Maurino da Silva e de Maria Lucia Machado de Souza; A pretendente: SAN-
DRA SOUZA DOS SANTOS, brasileira, solteiro, do lar, nascida em Ubaitaba - BA, aos 
18/12/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Souza 
Pereira dos Santos e de Maria José dos Santos.
 
O pretendente: LEANDRO DIAS DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 04/02/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Valdemar de Madureira de Oliveira e de Maria da Conceição de Jesus Dias; 
A pretendente: LILIA MENDES FERREIRA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 01/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Francisco Ferreira e de Ideni Mendes Ferreira.
 
O pretendente: ALAN RAFAEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
Carapicuiba - SP, aos 03/06/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Cleusa Rafael da Silva; A pretendente: ALEXANDRA SOARES SANTOS, brasi-
leira, solteiro, administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, aos 08/12/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Estevão Lino dos Santos 
e de Josefa Dejanira Soares dos Santos.
 
O pretendente: ROMARIO CARLOS SILVA DA ROCHA, brasileiro, solteiro, pintor de 
construção civil, nascido em São Roque - SP, aos 26/06/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Carlos da Rocha e de Marcelina da Silva 
dos Anjos; A pretendente: VANESSA REGINA SOPRAN DA SILVA, brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Palmeiras das Missões - RS, aos 16/04/1987, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Haroldo Mendes da Silva e de Carmem 
Solange Carvalho Sopran.
 
O pretendente: WILLIAM ALMEIDA SANTOS, brasileiro, solteiro, atendente de telema-
rketing, nascido em Jussari - BA, aos 13/08/1995, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Souza Santos e de Eliene Soares de Almeida; 
A pretendente: MAIZA DA SILVA FRANCISCO, brasileira, solteiro, operadora de caixa, 
nascida em São Paulo - SP, aos 19/09/1993, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Mario Antonio Francisco e de Simone da Silva Conceição.
 
O pretendente: RUBENS LUIZ BARBOSA, brasileiro, solteiro, assistente de logística, 
nascido em Osasco - SP, aos 29/09/1984, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Nelcínio Luiz Barbosa e de Maria Lúcia Barbosa; A pretendente: LIDIA 
NAYANE CAPISTRANO LOPES, brasileira, solteira, assistente administrativo, nascida 
em Itapipoca - CE, aos 04/05/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Narcelio Ribeiro Lopes e de Maria José Capistrano Lopes.
 
O pretendente: ALAN FERREIRA DE LIMA, brasileiro, solteiro, carpinteiro, nascido em 
Triunfo - PB, aos 06/07/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Raimundo Ferreira e de Verônica Isaura de Lima Ferreira; A pretendente: 
ARLEIDE ALVES DOS SANTOS, brasileira, solteira, atendente, nascida em Olindina - BA, 
aos 10/11/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo 
Alves dos Santos e de Josefa Maria Alves dos Santos.
 
O pretendente: GILSON NERY DE ARAUJO, brasileiro, solteiro, pintor de autos, nascido 
em Porteirinha - MG, aos 03/05/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Valdir Xavier de Araujo e de Durvalina Nery de Araujo; A pretendente: JAR-
DELLY LUCAS SILVA, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 
14/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos 
da Silva e de Rosania Lucas Cabral.
 
O pretendente: MAURICIO DANIEL TORRENS OJEDA, brasileiro, solteiro, agente de 
atendimento, nascido em São Paulo - SP, aos 08/01/1990, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ricardo Daniel Ojeda Irribarra e de Mabel Beatriz Torrens 
Soria Ojeda; A pretendente: DENISE SIQUEIRA DA SILVA, brasileira, solteira, educadora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 26/12/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Alves da Silva e de Aparecida de Siqueira.
 
O pretendente: MARCOS DE ARAUJO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, au-
xiliar de pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 24/08/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alexander Ferreira da Silva e de Ireni de Araujo; 
A pretendente: ALINE NUNES DE FRANÇA, brasileira, solteira, atendente, nascida em 
Guarulhos - SP, aos 31/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Luciano Florencio de França e de Conceição de Maria Nunes de França.
 
O pretendente: DIEGO SPINDOLA DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, músico, nascido em 
São Paulo - SP, aos 06/12/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Dorival Correia de Oliveira e de Sonia Maria Spindola da Silva; A pretendente: 
DEBORA DE BARROS CANDIDO, brasileira, solteira, analista de benefi cios, nascida em 
São Paulo - SP, aos 25/07/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Adelson Candido e de Maria Edijani Cardoso de Barros Candido.
 
O pretendente: MIGUEL EUSTÁQUIO PESSÔA NETO, brasileiro, solteiro, fi sioterapeuta, 
nascido em Uberlândia - MG, aos 23/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Miguel Eustáquio Pessôa Filho e de Analuzia de Paula Diniz Pessôa; A 
pretendente: ERIKA APARECIDA DOS SANTOS MOREIRA, brasileira, solteira, fi siotera-
peuta, nascida em São Paulo - SP, aos 12/11/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Moreira Viana e de Marlene Soares dos Santos.
 
O pretendente: ISAQUE JUSTINO DE SOUZA, brasileiro, divorciado, comerciante, nascido 
em Recife - PE, aos 22/07/1960, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Gedeão Justino de Souza e de Benedita Severina de Souza; A pretendente: 
MARIA JULIETH BARBOSA BEZERRA, brasileira, divorciada, secretária, nascida em 
Araripina - PE, aos 28/02/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Sebastião José Bezerra e de Maria do Socorro Barbosa Bezerra.
 
O pretendente: DOUGLAS NUNES DA SILVA, brasileiro, solteiro, contador, nascido em 
São Paulo - SP, aos 13/06/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Walter da Silva e de Roseli Aparecida Nunes da Silva; A pretendente: JULIANA 
GOMES CANDIDO, brasileira, solteira, psicologa, nascida em São Paulo - SP, aos 
05/04/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Israel Candido 
e de Magna Gomes dos Santos Candido.
 
O pretendente: PAULO HENRIQUE ALMEIDA PEREIRA, brasileiro, solteiro, agente de 
segurança, nascido em São Paulo - SP, aos 12/02/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo Delfi no Pereira e de Celia Regina de Almeida 
Pereira; A pretendente: TALINE SANTANA BARBOSA, brasileira, solteira, professora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 18/06/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Israel Dias Barbosa e de Cleusa Vanice Santana Barbosa.

O pretendente: THIAGO BAZÍLIO DA SILVA, brasileiro, solteiro, educador físico, nascido 
em Distrito Loanda, Município Serra Talhada - PE, aos 09/04/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Zacarias Ferreira da Silva e de Roza Maria Bazílio 
da Silva; A pretendente: MÔNICA OLIVEIRA RODRIGUES, brasileira, solteira, enfermeira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 07/01/1988, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Gaudino Lima Rodrigues e de Zenilda Ferreira de Oliveira.
 
O pretendente: GUSTAVO DAVI ALMEIDA SANTOS brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em Diadema - SP, aos 14/03/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jorge Antonio Santos e de Eliana de Almeida Viana; A pretendente: 
CAROL QUEIROZ VIEIRA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 04/01/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ismael Vieira da Silva Filho e de Cilene Anunciada Queiroz.
 
O pretendente: EDER NUNES DE ALMEIDA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido em 
São Paulo - SP, aos 13/11/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Silvio Nunes de Almeida e de Eva Maria de Almeida; A pretendente: CARINE 
DOS SANTOS DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Aporá - BA, aos 
29/10/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Hélio Cardoso 
dos Santos e de Ana Bispo dos Santos dos Santos.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1027538-11.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Carlos Guilherme Garcia, CPF. 055.091.648-24, que CONDOMÍNIO PROVENCE 
APPARTEMENTS, ajuizou-lhe uma ação de PRESTAÇÃO DE CONTAS objetivando seja a 
mesma julgada procedente, condenando o réu a prestar contas do período de Fevereiro de 2013 
até Abril de 2014, cujas quais, não foram aprovadas em Assembleia, gerando várias 
irregularidades junto ao Condomínio autor, e ainda, a condenação do réu ao pagamento de 
custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais, Encontrando-se o 
requerido em local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 05 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta, sob pena de serem aceitas como verdadeiras as alegações 
da inicial (artigo 915 § 2º), sendo as contas julgadas como oferecidas. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito.. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 15 de agosto 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: MATHEUS DE OLIVEIRA CHAGAS, solteiro, cobrador, nascido em 
16/06/1997, natural de Itapecerica da Serra - SP, residente e domiciliado em São Pau-
lo - SP, fi lho de Raimundo de Sousa Chagas e de Maria Luiza de Oliveira Chagas; A 
pretendente: CAROLINE SANTOS DA SILVA, solteira, do lar, nascida em 25/11/1996, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Nonato da Silva e de Gecilia da Silva Santos.

O pretendente: CRISTIANO ANTONIO DA COSTA, solteiro, ajudante, nascido em 
29/03/1991, natural de Cuité - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Francisco da Costa e de Lindalva Ferreira da Costa; A pretendente: ELIANE DA 
SILVA BARROS, solteira, atendente, nascida em 12/11/1995, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Espedito Alves de Barros e de Maria 
Nazare Ferreira da Silva Barros.

O pretendente: ROBSON RIBEIRO, solteiro, atendente, nascido em 02/10/1979, natural 
de Carapicuiba - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Irene Ribeiro; A 
pretendente: ANA PAULA SOUZA NASCIMENTO, solteira, recepcionista, nascida em 
17/08/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Paulo Antonio do Nascimento e de Iêda Souza Borges.

O pretendente: HEROITO BRASIL DA SILVA, divorciado, porteiro, nascido em 17/04/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Ve-
rissimo da Silva e de Raimunda Brasil da Silva; A pretendente: KAROLINE ORNELAS 
ANDRADE SILVA, solteira, telefonista, nascida em 04/02/1991, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ademir Cardoso de Andrade Silva e 
de Elisabeth Ornelas Francisco.

O pretendente: RYCHARD DA SILVA BATISTA SANTANA, solteiro, porteiro, nascido em 
14/07/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Cristiano Batista de Santana e de Alecsandra Costa da Silva; A pretendente: PAULINA 
FARIAS DOMINGOS, solteira, do lar, nascida em 21/09/2000, natural de Ibicuí - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Walquiria Farias Domingos.

O pretendente: ALEXSANDRO SANTOS DE ASSIS, solteiro, gesseiro, nascido em 31/05/1975, 
natural de Guarulhos - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Eloy de Assis 
e de Olinda dos Santos de Assis; A pretendente: MARCIA APARECIDA GANGÁ, solteira, 
do lar, nascida em 23/06/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Derneval Rodrigues Gangá e de Ermantina Aparecida Gangá.

O pretendente: EZIQUIEL DA SILVA SOUZA, divorciado, vendedor, nascido em 
09/04/1990, natural de Euclides da Cunha - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Lauro Ferreira de Souza e de Eva Cardoso da Silva Souza; A pretendente: 
MARIA CRISTIANE NUNES DA MOTA, solteira, do lar, nascida em 14/03/1982, natural 
de Monte Santo - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Dantas 
da Mota e de Maria José Nunes.

O pretendente: JOELSON SANTOS DA SILVA, solteiro, ajudante de cozinha, nascido em 
01/07/1993, natural de Itiúba - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José 
Mendes da Silva e de Francisca da Silva Santos; A pretendente: DAIANE DOS SANTOS 
REIS, divorciada, balconista, nascida em 01/10/1987, natural de Cansanção - BA, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Evaldo Reis e de Marlene dos Santos Reis.

O pretendente: JOSÉ CIDINALDO FERREIRA AVELINO, solteiro, motoboy, nascido em 
19/12/1989, natural de Pedra - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Ionas Gomes Avelino e de Maria de Fátima Ferreira Avelino; A pretendente: ADRIANA 
CARNEIRO DA SILVA, solteira, atendente, nascida em 05/06/1993, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Basilio da Silva e 
de Edilene Carneiro da Silva.

O pretendente: ROGÉRIO DIAS JACINTO LOPES, solteiro, assistente fi nanceiro, nascido 
em 04/07/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Jacinto Lopes e de Maria Neusa Dias Barros; A pretendente: ERIKA 
MIRNA SANTOS DA SILVA, solteira, vendedora, nascida em 31/10/1995, natural de 
Cuite - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Erivan da Silva e 
de Maria Ednalva Santos da Silva.

O pretendente: ANDRÉ LUIS MATIAS SUTERO, divorciado, subgerente, nascido em 
16/04/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Matias Sutero e de Maria Nilde dos Santos; A pretendente: CRISTINA PE-
REIRA SILVA DE SOUZA, divorciada, ajudante geral, nascida em 22/03/1981, natural 
de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Pereira de 
Souza e de Natalina Pereira Silva de Souza.

O pretendente: EDER GANDRA FERREIRA, solteiro, manobrista, nascido em 28/07/1984, 
natural de Dionísio - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo 
Teodorico Ferreira e de Elvira Rosa Gandra; A pretendente: LUCIANA MONTEIRO, solteira, 
doméstica, nascida em 18/12/1983, natural de Baturité - CE, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Dulce Monteiro da Silva.

O pretendente: ANTONIO CARLOS MUNDURUCA FILHO, solteiro, cobrador, nascido 
em 19/12/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Carlos Munduruca e de Sonia Maria Honorio da Silva Munduruca; A 
pretendente: ROBERTA BEATRIZ SANTOS NEVES, solteira, teleoperadora, nascida 
em 14/05/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de João Rodrigues das Neves e de Alzemi Jesus dos Santos.

O pretendente: NILSON MARINHO DE SANTANA, divorciado, motorista, nascido em 
15/04/1957, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Valter Marinho de Santana e de Maria Florentina de Santana; A pretendente: ELENICE 
GOIS DOS SANTOS, solteira, doméstica, nascida em 14/04/1962, natural de Ibicarai - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Estelita Gois dos Santos.

O pretendente: ADOLFO JOSE RAINCHE, divorciado, médico, nascido em 22/04/1958, 
natural de Campo Grande - MS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose 
Rainche e de Maria Martins Rainche; A pretendente: MARCIA RAIMUNDA CARNEIRO, 
divorciada, enfermeira, nascida em 20/02/1973, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ribamar Carneiro e de Maria Gonçalves.

O pretendente: LEANDRO DE OLIVEIRA CARA, solteiro, cumin, nascido em 27/02/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marcos 
Antonio Cara e de Alzení de Oliveira Cara; A pretendente: JULIANA DOS SANTOS, 
solteira, auxiliar administrativo, nascida em 18/10/1993, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Gonçalves dos Santos e de 
Vanuza dos Santos.

O pretendente: SERGIO ROBERTO PICCOLI JUNIOR, divorciado, publicitário, nascido 
em 23/02/1960, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Sergio Roberto Piccoli e de Maria Neuza Piccoli; A pretendente: CELLY ROSMA-
ERY MOREIRA AZUAGA, solteira, autônoma, nascida em 22/11/1976, natural de Pedro 
Juan Caballero/Paraguai residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aldair José 
Moreira e de Elza Lourdes Azuaga Moreira.

O pretendente: ALEXSANDRO MARIANO, divorciado, porteiro, nascido em 11/07/1978, 
natural de Maceió - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria do 
Socorro Mariano; A pretendente: ROSILENE DE JESUS, solteira, secretária, nascida em 
11/11/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Roque de Jesus e de Maria Elita Ribeiro de Jesus.

O pretendente: EVERALDO DE JESUS, divorciado, cozinheiro, nascido em 14/01/1961, 
natural de Alagoinhas - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria 
Francisca de Jesus; A pretendente: VERA LUCIA ARAUJO, solteira, costureira, nascida 
em 09/09/1962, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de José da Silva Araújo e de Izaura Neves da Costa Araújo.

O pretendente: JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA, divorciado, aposentado, nascido em 
31/07/1962, natural de Rio de Janeiro - RJ, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Roque Almeida de Araujo e de Joana Santos Almeida; A pretendente: EDNA 
PEDRO DOS SANTOS, divorciada, enfermeira, nascida em 23/04/1966, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Elpidio dos Santos 
e de Claricinda Pedro dos Santos.

O pretendente: LEANDRO ANTONIO FERREIRA PENITENTE, solteiro, professor, nas-
cido em 08/09/1994, natural de São Gabriel da Palha - ES, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Alvair Penitente e de Maria da Conceição Ferreira Penitente; A 
pretendente: DÉBORA DIZARRO SANTOS, solteira, professora, nascida em 31/08/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em Taboão da Serra - SP, fi lha de Gilvã 
José dos Santos e de Isabel Cristina Dizarro Santos.

O pretendente: LEANDRO SARAGOÇA PEREIRA, solteiro, promotor de merchandising, 
nascido em 19/08/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Pereira e de Silvia Saragoça Pereira; A pretendente: ALINE 
BARBOSA OLIVEIRA, solteira, esteticista, nascida em 09/09/1994, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Jose de Oliveira 
e de Alaide Barbosa de Oliveira.

O pretendente: LAERCIO FONSECA MARQUES, divorciado, autônomo, nascido em 17/10/1977, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Urçulino Marques 
e de Maria de Fatima Fonseca Marques; A pretendente: EDNALVA DOS SANTOS SILVA, 
divorciada, do lar, nascida em 21/03/1979, natural de Picui - PB, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Cicero Gomes da Silva e de Maria do Carmo dos Santos.

O pretendente: BRUNO ALVES, solteiro, farmacêutico, nascido em 07/04/1989, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Angelo Alves e de 
Rejane Aparecida Catharino Alves; A pretendente: DIANY CORTÊZ ESPRICIGO, solteira, 
professora, nascida em 27/02/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Valteir Espricigo e de Rosinéia Cortêz Espricigo.

O pretendente: JOHN ALLEF ARAUJO DE OLIVEIRA, solteiro, promotor de vendas, 
nascido em 01/04/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Claudio Donizete de Oliveira e de Marinalva Araujo da Silva Oliveira; 
A pretendente: HELLEN VICTORIA DE AMORIM FREITAS, solteira, estudante, nascida 
em 16/02/2000, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Allan Silva Ferreira de Freitas e de Josiane Aparecida de Amorim Pedroso.

O pretendente: LUÍS ALVES NETO, solteiro, líder de hidráulica, nascido em 01/12/1992, 
natural de Icó - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Francisco 
Rodrigues de Sousa e de Francisca Alves da Silva de Sousa; A pretendente: JOSEANE 
PEREIRA DA SILVA, solteira, massoterapeuta, nascida em 07/06/1991, natural de Altos 
- PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José de Ribamar Cardoso da 
Silva e de Carmelita Pereira da Silva.

O pretendente: EDIMAR GOMES DE NOVAIS, solteiro, auxiliar de almoxarifado, nascido 
em 09/05/1986, natural de Francisco Morato - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Ademar Cruz Novais e de Rivalda Gomes de Sá; A pretendente: LAIMARA 
CAPOVILA DE CARVALHO, solteira, atendente, nascida em 17/12/1997, natural de São 
Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luis Carlos Maximo de 
Carvalho e de Claudia Helena Capovila Carvalho.

O pretendente: CARLOS ELI MATSUMOTO, divorciado, representante de negócios, 
nascido em 31/03/1972, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Shigueru Matsumoto e de Francisca da Silva Matsumoto; A pretendente: 
RAQUEL NICIA ALVES SANTOS, solteira, do lar, nascida em 04/03/1975, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Joaquim Alves Santos e 
de Maria José Ferreira Santos.

O pretendente: JUNIOR RICARDO RUTZ, solteiro, pedreiro, nascido em 04/04/1985, 
natural de Ortigueira - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos 
Ilmam Rutz e de Cleonice Bueno Rutz; A pretendente: ALINE SANTOS PINHEIRO 
FERRAZ, solteira, representante comercial, nascida em 09/06/1989, natural de Osasco 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues Ferraz e de 
Ana Lucia Santos Pinheiro.

O pretendente: RODRIGO DA COSTA VIEIRA, solteiro, técnico de segurança do trabalho, 
nascido em 27/09/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Pedro Vieira Neto e de Maria de Lourdes da Costa Vieira; A pretendente: 
ANDRÉA SOUSA BRITO, solteira, assistente administrativo, nascida em 04/10/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Leordino 
Brito Neto e de Jaci de Jesus Sousa.

O pretendente: EDMILSON LUIZ DE OLIVEIRA LIMA DOS SANTOS, divorciado, profes-
sor, nascido em 25/03/1961, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Edivaldo Souza dos Santos e de Maria Amélia de Oliveira Santos; 
A pretendente: KÁTIA ROSANGELA VIEIRA CUNHA, solteira, monitora, nascida em 
02/07/1974, natural de Carauari - AM, residente e domiciliada em Itacoatiara - AM, fi lha 
de Sebastião Pereira Cunha e de Maria Socorro Vieira Martins.

O pretendente: SERAPIÃO FERNANDES DE ALMEIDA, divorciado, cobrador de ônibus, 
nascido em 05/06/1961, natural de Cansanção - BA, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de José Fernandes de Almeida e de Marcina Alves de Santana; A pretendente: 
JOSILEDA VIEIRA BRITO, divorciada, do lar, nascida em 14/07/1970, natural de Ibicaraí 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Noemia Vieira Brito.

O pretendente: ADILSON PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, comerciante, nascido em 
01/05/1978, natural de Desterro - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Francisco dos Santos e de Maria Salete Pereira; A pretendente: MÁRCIA 
CAVALCANTI ENEAS MARTINS, solteira, diretora, nascida em 22/01/1974, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valter Eneas Martins 
e de Euridice Cavalcanti Martins.

O pretendente: NIDEVAL AGORRETA, solteiro, operador de estacionamento, nascido em 
06/01/1968, natural de Douradina - PR, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Valdomiro Agorreta e de Dirce Cavinatti Agorreta; A pretendente: LUCIENE BATISTA DE JESUS, 
divorciada, do lar, nascida em 21/07/1968, natural de Paulistas - MG, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Mateus de Jesus e de Marcelina Batista de Oliveira.

O pretendente: OTÁVIO CARLOS RODRIGUES, solteiro, motorista, nascido em 
22/08/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Juvenato Carlos Rodrigues e de Ceni de Souza Rodrigues; A pretendente: DAYANE 
DE SOUSA FARIAS, solteira, operadora de loja, nascida em 11/09/1987, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cordeiro de Farias 
e de Maria da Conceição Ferreira de Sousa.

O pretendente: JOSÉ FERREIRA, divorciado, aposentado, nascido em 29/09/1947, natural 
de Aquidauana - MS, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Ferreira e 
de Josefa dos Santos Ferreira; A pretendente: ROSA SOARES OLIVEIRA, viúva, do lar, 
nascida em 06/12/1942, natural de Rio do Antonio - BA, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Miguel de Deus Soares e de Antonia Rosa Soares.

O pretendente: CARLOS BRITO ALMEIDA, solteiro, técnico de enfermagem, nascido em 
29/11/1990, natural de Belo Campo - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Roberto Costa Almeida e de Maria José Brito Almeida; A pretendente: ELAINE 
DA SILVA MATOS LEMOS, solteira, técnico de enfermagem, nascida em 09/11/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Manoel de Lemos e de Iracema da Silva Matos Lemos.

O pretendente: NERIVALDO BASTOS DOS SANTOS, solteiro, operador de estaciona-
mento, nascido em 02/03/1985, natural de Apuarema - BA, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Dorival dos Santos e de Cleusa Bastos Barbosa; A pretendente: 
JANAINA MENDES MARINHO, divorciada, cabeleireira, nascida em 01/01/1976, natural 
de Serraria - PB, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Marinho de 
Medeiros e de Maria das Graças Mendes.

O pretendente: GERALDO MANOEL DE LEMOS JUNIOR, solteiro, segurança, nascido 
em 27/12/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Geraldo Manoel de Lemos e de Iracema da Silva Matos Lemos; A pretendente: 
MELISSA LIMA RESENDE, solteira, operadora de telemarketing, nascida em 11/07/1995, 
natural de São Roque - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Resende Silva e de Luzania Lima Muniz.

O pretendente: JEFERSON GOMES DA SILVA, solteiro, auxiliar administrativo, nascido 
em 07/12/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Adivaldo Gomes da Silva e de Maria do Socorro Gomes; A pretendente: NATHALIA 
DE MELO BEZERRA, solteira, recepcionista, nascida em 20/02/1993, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Bezerra e de 
Jacira Ferreira de Melo.

O pretendente: ANTONIO CHARLES LOPES DA SILVA, solteiro, promotor de vendas, 
nascido em 13/06/1996, natural de Capitão Poço - PA, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Maria Nogueira da Silva e de Maria Clenilda da Silva Lopes; A 
pretendente: SOLANGE DE PAULO GOMES, solteira, cozinheiro, nascida em 02/02/1990, 
natural de Garrafão do Norte - PA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Antonio Ferreira Gomes e de Francisca Joese de Paula Gomes.

O pretendente: JOSÉ NIVALDO FERREIRA SOARES, solteiro, motorista, nascido em 
11/03/1976, natural de Mar Vermelho - AL, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Fernando Ferreira Soares e de Severina Ana da Conceição; A pretendente: AL-
DIRENE MARTINS, divorciada, copeira, nascida em 28/02/1974, natural de Arapiraca 
- AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Martins da Silva e de 
Maria José de Souza e Silva.

O pretendente: ELIEZER KENNEDY SOARES DA SILVA, solteiro, analista de T.I., nascido 
em 20/01/1993, natural de Fortaleza - CE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Francisco Soares da Silva e de Ivania Cristina da Silva; A pretendente: SHAIANA 
GABRIELA DE VASCONCELOS DUARTE, solteira, estudante, nascida em 27/01/1994, 
natural de Cosmopolis - SP, residente e domiciliada em Foz do Iguaçu - PR, fi lha de Jorge 
Duarte Ferreira e de Rosely de Vasconcelos Duarte.

O pretendente: IVANILSON MOREIRA DE JESUS, solteiro, pedreiro, nascido em 
08/04/1987, natural de Santo Estevão - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Geraldo Antonio de Jesus e de Ines Moura Moreira de Jesus; A pretendente: 
GEISA DA COSTA MOURA, solteira, doméstica, nascida em 04/04/1987, natural de Feira 
de Santana - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Virgilio Manuel de 
Moura e de Edelzuita Gomes da Costa.

O pretendente: CLÉCIO APARECIDO AMORIM DE SOUZA, solteiro, autônomo, nascido 
em 21/07/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Inacio Djanir de Souza e de Damiana Amorim de Souza; A pretendente: CAMI-
LA SILVA LIMA, solteira, analista de garantias, nascida em 30/05/1990, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Helio Lins Lima e 
de Josefa Aldomira Silva Lima.

O pretendente: LUIZ MÁRIO DA SILVA, solteiro, operador de motossera, nascido em 
11/10/1980, natural de Águas Belas - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Adelson Costa da Silva e de Valdeci Tenório da Silva; A pretendente: DÉBORA 
CRISTIANE APARECIDA DA SILVA JUSTINO, solteira, do lar, nascida em 24/06/1989, 
natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Braz 
José Justino e de Maria Aparecida da Silva.

A pretendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, solteira, professora, nascida em 20/11/1980, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos 
Antonio da Silva e de Vera Lucia da Silva; A pretendente: JULIANA PEREIRA DA SIL-
VA, solteira, professora, nascida em 14/04/1984, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Angelino Pereira da Silva e de Manoelina 
Pereira da Silva.

O pretendente: ANGELO FERREIRA DA SILVA, solteiro, professor de educação física, 
nascido em 05/04/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Eugenio Ferreira da Silva e de Rosalia Ferreira da Silva; A pretendente: 
LUCIANA CRUZ DE SOUZA, solteira, marketeira, nascida em 22/03/1987, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Oliveira de 
Souza e de Anizia Sabina da Cruz e Souza.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ MOREIRA, solteiro, analista, nascido em 29/12/1974, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco 
da Trindade Moreira e de Maria Helena Asprino Moreira; A pretendente: ELIANE APA-
RECIDA FERREIRA, solteira, analista pedagógica, nascida em 15/02/1977, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Nonato Ferreira 
e de Jovilina da Conceição Ferreira.

O pretendente: VINICIUS ANSELMO PEREIRA, solteiro, coordenador de contas a 
pagar, nascido em 21/02/1983, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de José Anselmo Francisco Pereira e de Raimunda 
Alice Pereira; A pretendente: SHEILA MARY ANNE MAXIMO, solteira, gerente 
comercial, nascida em 24/05/1982, natural de São Paulo - SP, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, filha de Edwards Maximo e de Maria de Lourdes 
Ferreira Maximo.

O pretendente: TIAGO DIAS DE FREITAS, solteiro, gerente de projetos, nascido em 
27/02/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Osvaldo Lemes de Freitas e de Jeusa Pereira Dias de Freitas; A pretendente: ALINE 
CRISTINA NOVAIS SANTOS, solteira, recepcionista, nascida em 07/09/1989, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Dias dos 
Santos e de Maria Lina Novais Santos.

O pretendente: LINEKER RIBEIRO DA SILVA, solteiro, auxiliar de escritório, nascido em 
16/09/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de João Aparecido da Silva e de Deusdalia Ribeiro da Silva; A pretendente: FABIANA 
VIEIRA DE SOUSA, solteira, assistente administrativo, nascida em 15/07/1985, natural 
de Piquet Carneiro - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Osmano 
Lira de Sousa e de Eva Vieira de Sousa.

O pretendente: FELIPE BAGOLLIM DE ARAUJO, solteiro, fresador mecânico, nascido 
em 31/10/1992, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Amarildo Alves de Araujo e de Cilene Bagollim; A pretendente: ENDDY SANNY 
MARQUES LEITE, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 18/07/1993, natural de 
Aracaju - SE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Evaldo Silva Leite e de 
Nadilza Marques de Oliveira Leite.

O pretendente: IVAN LOPES MACEDO, divorciado, técnico de enfermagem, nascido 
em 16/09/1965, natural de Água Branca - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Adonias Lopes Macedo e de Maria Josefa de Macedo; A pretendente: UEIDIANY 
MÜLLER DE JESUS, divorciada, do lar, nascida em 04/07/1988, natural de Campinorte 
- GO, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Francisco de Jesus e de 
Maria Sônia Müller de Jesus.

O pretendente: LUAN HENRIQUE SIMÃO DA SILVA, solteiro, líder de logística, nascido 
em 29/10/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Helio José da Silva e de Elenice Simão da Silva; A pretendente: SUELI DE JE-
SUS LADEIRA, solteira, secretária, nascida em 11/11/1982, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Alves Ladeira e de Cleusa de 
Jesus Ladeira.

O pretendente: RODRIGO VINICIUS DOS SANTOS PEREIRA, solteiro, policial 
militar, nascido em 13/09/1986, natural de Campo Grande - MS, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, filho de João Pereira de Lima e de Célia Cleide Araujo 
dos Santos Pereira; A pretendente: RAQUEL PRADO SOUZA VIEIRA, divorciada, 
analista, nascida em 26/06/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domicilia-
da em São Paulo - SP, filha de José Narciso Souza Vieira e de Maria de Lourdes 
Souza Vieira.

O pretendente: ROGERIO JOSÉ DA SILVA, solteiro, auxiliar de logística, nascido em 
16/03/1985, natural de Palmares - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Cicero José da Silva e de Maria Francisca da Silva; A pretendente: CREUZA CAROLINE 
FREITAS DA SILVA, solteira, analista de compras, nascida em 18/10/1988, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Benedito Barboza 
da Silva e de Joana Ramalho de Freitas da Silva.

O pretendente: LUIZ MIGUEL MORAES, solteiro, pintor automotivo, nascido em 
14/05/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Julio Messias de Moraes e de Maria Rosa de Moraes; A pretendente: AMANDA KEL-
THIA ALVES DOS SANTOS, solteira, recepcionista, nascida em 03/07/1994, natural de 
Maceió - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Mauro José dos Santos 
e de Maria José Alves de Lima.

O pretendente: REGINALDO NASCIMENTO DA SILVA FILHO, solteiro, garçom, nascido 
em 22/02/1988, natural de Recife - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Reginaldo Nascimento da Silva e de Sônia Maria do Nascimento Silva; A pretendente: 
RAQUEL BARBOSA DE OLIVEIRA, solteira, publicitária, nascida em 23/02/1989, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato 
Costa de Oliveira e de Josefa Barbosa de Oliveira.

O pretendente: HIGO CABRAL PEREIRA, solteiro, vendedor, nascido em 01/04/1981, 
natural de Itapetinga - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adivaldo 
Marcos Pereira e de Ozenite Cabral Pereira; A pretendente: JULIANA GONZAGA DA 
SILVA, solteira, atendente, nascida em 10/03/1986, natural de São Paulo - SP, residen-
te e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Antonio da Silva e de Angela Maria 
Gonzaga da Silva.

O pretendente: ALEXANDRO MOREIRA DOS SANTOS, solteiro, operador de torno 
CNC, nascido em 05/04/1986, natural de Lagoa - PB, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Aluizio Freire dos Santos e de Rita Moreira da Silva; A pretendente: 
ALINE RODRIGUES DUARTE, solteira, analista administrativa, nascida em 16/11/1990, 
natural de Osasco - SP, residente e domiciliado em Osasco - SP, fi lha de Avelino José 
Duarte e de Rosilda Rodrigues Duarte.

O pretendente: RICARDO APARECIDO CUSTODIO, solteiro, inspetor de qualidade, 
nascido em 22/07/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Paulo Celestino Custodio e de Maria das Graças Custodio; A pretendente: 
MARIA CLAUDIA DE MELO, solteira, auxiliar fi nanceiro, nascida em 22/12/1984, natural 
de Inajá - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Cícero Rodrigues de 
Melo e de Valdeci Maria de Melo.

O pretendente: ROBSON DE OLIVEIRA, solteiro, assistente administrativo, nascido em 
03/04/1991, natural de Santo André - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Carlos Macario de Oliveira e de Silvia Regina de Oliveira; A pretendente: 
GISELLY OLIVEIRA FURTADO, solteira, auxiliar de professora, nascida em 29/08/1994, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vanderlei 
Pires Furtado e de Marlene Rosa de Oliveira Furtado.
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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: MARCEL RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
contabil, nascido em São Paulo, SP, no dia (27/11/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Alfredo Gomes de Oliveira e de Marli Ribeiro de Oliveira. A pretendente: 
GISELE PEREIRA LEITE, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (22/05/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ademir 
Pereira Leite e de Maria do Carmo Queiroz Leite.

O pretendente: JAIRO CESAR DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1984), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Paulo Augusto de Souza e de Cleonice Almeida de Souza. A pretendente: KARINA 
CRISTINA FRANÇA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão cozinheira, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (28/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Alveri 
da Silva e de Ester França da Silva.

O pretendente: MARCELO PEDROSO, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (03/04/1973), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Duilio Pedroso e de Rosa Maria da Silva Pedroso. A pretendente: REBECA LEONARDO 
LINO, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Santo André, SP, no dia 
(08/07/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Walter Bezerra Lino e de 
Silvana Leonardo Sobrinho Lino.

O pretendente: CARLOS EDUARDO SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Paulo Afonso, BA, no dia (11/08/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Reginaldo Correia de Lima e de Angela Lopes da Silva Lima. 
A pretendente: MAÍRA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (12/02/1993), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Adriano Nasiosino Ferreira e de Cicera da Silva Ferreira.

O pretendente: IGOR PETERSON PHILIPOWSKI, estado civil divorciado, profi ssão 
porteiro, nascido em Santo André, SP, no dia (22/11/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Marcelo Philipowski e de Adriana Peres Philipowski. A pretendente: 
GABRIELA NERIS SOARES, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (05/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Luis Carlos 
Soares e de Maria Jose Salgado Neris Soares.

O pretendente: MARCELO RICARDO RODRIGUES, estado civil divorciado, profi ssão 
autônomo, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (18/01/1976), residente e 
domiciliado em São Bernardo do Campo, fi lho de Richard dos Prazeres Rodrigues e de 
Otilia Maria Rodrigues. A pretendente: CRISTIANE BARBOSA DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em São Paulo, SP, no dia (19/11/1983), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Jose Pereira da Silva e de Elsa Barbosa 
da Silva.

O pretendente: CAÍQUE AUGUSTO QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão comprador 
junior, nascido em São Bernardo do Campo, SP, no dia (22/04/1994), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Divaldo Queiroz e de Cecilia Augusto da Silva Queiroz. A 
pretendente: ZILAINE APARECIDA GARCIA RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Peabiru, PR, no dia (20/11/1991), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Valdemar Garcia Rodrigues e de Keila Patricia da Silva.

O pretendente: SAULO SAMPAIO ARAUJO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em Itambé, BA, no dia (23/11/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Everaldo Nery Araujo e de Maria Sampaio Araujo. A pretendente: TCHELLY 
PANTOJA MONTEIRO, estado civil solteira, profi ssão babá, nascida em Belém, PA, no 
dia (08/08/1982), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Elias Pinheiro Monteiro 
e de Zenair Pantoja Monteiro.

O pretendente: RAPHAEL DOS SANTOS REBECHI, estado civil divorciado, profi ssão 
funileiro, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (20/11/1993), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Fernando Guedes Rebechi e de Rosa Maria dos Santos Rebechi. 
A pretendente: MIGUILÂNE DA SILVA CIPRIANO, estado civil divorciada, profi ssão ma-
nicure, nascida em Caetés, PE, no dia (11/07/1992), residente e domiciliada em Diadema, 
fi lha de Paulo Cipriano da Silva e de Maria José da Silva Cipriano.

O pretendente: GILSON SOUZA PRAXEDES, estado civil solteiro, profissão monta-
dor, nascido em Itaberaba, BA, no dia (28/03/1967), residente e domiciliado em São 
Paulo, filho de Almira Sousa. A pretendente: MARIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA, 
estado civil solteira, profissão do lar, nascida em Salvador, BA, no dia (23/03/1973), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Antonio Luiz Nogueira e de Maria 
de Lourdes Nogueira.

O pretendente: KAIQUE DUQUE GOBBI, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (29/10/1994), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Vagner Rogerio Gobbi e de Andrea Aparecida Duque. A pretendente: AMANDA NUNES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (23/02/1995), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Severino 
Nunes da Silva e de Maria Rosiete Nunes da Silva.

O pretendente: ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA, estado civil solteiro, 
profi ssão mestre de obra, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/11/1968), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Cicero Eleuterio da Silva e de Helena Maria Dias da 
Silva. A pretendente: RAQUEL PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/05/1973), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de David Pereira dos Santos e de Santina Dias dos Santos.

O pretendente: JOSE CARLOS DE SOUZA FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
eletricista, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1966), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Valter Ferreira e de Denil de Souza Ferreira. A pretendente: MARIA 
ENEIDE SENHORINHA BATISTA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em 
Peabiru, PR, no dia (12/12/1972), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João 
Antonio Batista e de Outilha Senhorinha Batista.

O pretendente: DAVID HENRIQUE PARRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de almoxarifado, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1995), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de Clodoaldo Fernandes da Silva e de Andreia Milene 
Parra. A pretendente: ARIANNY NASCIMENTO MAIA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1997), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Pedro Pelbart Sousa Maia e de Rita Santos Nascimento.

O pretendente: RENAN VIEIRA DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar admi-
nistrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (02/10/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Jair dos Reis e de Rosalina Vieira da Silva Reis. A pretendente: GLEICE 
KELLY FERREIRA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Santo André, SP, no dia (13/12/1993), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
João Mendes de Sousa Neto e de Veronica Ferreira Alves de Sousa.

O pretendente: JOSÉ FELIPE DE LUCENA NETTO, estado civil solteiro, profi ssão 
professor, nascido em Catanduva, SP, no dia (19/08/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Luis Felipe de Lucena e de Rita Margarete Bizarro de Lucena. A pre-
tendente: JULIANA AFONSO COUTO, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em Santo André, SP, no dia (28/11/1989), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Francisco Afonso Couto e de Cristina Riso Couto.

O pretendente: RONALDO RIBEIRO DE MAGALHÃES, estado civil divorciado, 
profi ssão micro empresário, nascido em Santo André, SP, no dia (02/12/1982), resi-
dente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Camilo Ribeiro de Magalhães e de Marina 
Dionilia Magalhães. A pretendente: ADRIANA RODRIGUES ARAUJO PAIVA, estado 
civil solteira, profi ssão farmeuceutica, nascida em Osasco, SP, no dia (21/12/1977), 
residente e domiciliada em Cotia, fi lha de Francisco Manoel Lacerda Paiva e de Rita 
de Cassia Araujo Paiva.

O pretendente: RAFAEL SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
TV a cabo, nascido em São Paulo, SP, no dia (23/05/1990), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Vagner Rodrigues de Oliveira e de Regina da Silva. A pretendente: 
DAMARIS FERREIRA ÇOMA, estado civil solteira, profi ssão caixa, nascida em Mauá, 
SP, no dia (30/07/1993), residente e domiciliada em Mauá, fi lha de José Ferreira Lima e 
de Maria Socorro Ferreira Lima.

O pretendente: VALMIR MACHADO DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar mecânico, 
nascido em Mauá, SP, no dia (14/08/1971), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Valdomiro Dias e de Eurides Machado Dias. A pretendente: ALEKSANDRA CRISTINO 
FREIRE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (18/08/1978), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Nilton Antunes Freire 
e de Maria Tereza Cristino Freire.

O pretendente: JOSEVAL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
porteiro, nascido em Salinas da Margarida, BA, no dia (09/08/1987), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Joseval Rocha dos Santos e de Maria de Fatima Rodrigues 
dos Santos. A pretendente: ANA CAROLINE LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Itabuna, BA, no dia (27/05/1994), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Adinilson Oliveira dos Santos e de Jacqueline Lima 
dos Santos.

O pretendente: ROBSON ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão cuidador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (17/06/1980), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Arnaldo Benedito de Oliveira e de Maria Regina Rosa. A pretendente: TAMIRIS 
ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão educador, nascida em Santo André, SP, no dia 
(01/07/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Devanir Araujo e de Rosemari 
Aparecida Femenias Araujo.

O pretendente: ISLEY SALES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão garçon, 
nascido em Cedro, CE, no dia (29/08/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de José Ivan de Oliveira e de Maria Solange Lemos Sales de Oliveira. A preten-
dente: FRANCISCA ROBERLÂNIA VIEIRA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Várzea Alegre, CE, no dia (26/02/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de José Paulo do Nascimento e de Aparecida Vieira 
do Nascimento.

O pretendente: DOUVICK VIEIRA ROBERTO, estado civil solteiro, profi ssão tapeceiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (19/11/1975), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Manoel Alves Roberto e de Valdeni Vieira Roberto. A pretendente: ALESSANDRA 
PASSOS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Caetano do 
Sul, SP, no dia (15/06/1982), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Passos 
da Silva Filho e de Marlene Passos da Silva.

O pretendente: GETULIO MARINHO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jose Rodrigues dos Santos e de Francisca Marinho dos Santos. A 
pretendente: PAULA CRISTINA DE SOUSA ALVES, estado civil solteira, profi ssão aju-
dante geral, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/01/1988), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Paulo Alves da Silva e de Josefa Alaide de Sousa Alves.

O pretendente: JAIRO JACOB DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profissão 
gesseiro, nascido em Recife, PE, no dia (03/10/1976), residente e domiciliado 
em São Paulo, filho de Joab Jacob do Nascimento e de Laurinete Ferreira do 
Nascimento. A pretendente: ANGELA PÊGO DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profissão assistente de compras, nascida em São Paulo, SP, no dia (29/06/1974), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Valdimiro Gomes dos Santos e de 
Suzana Pêgo dos Santos.

O pretendente: JOÃO FELIPE MENDES PASSOS, estado civil solteiro, profi ssão loca-
dor de carro, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/03/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Pedro Paulo Neto Passos e de Claudia Maria Mendes Passos. 
A pretendente: MARIANA MAYARA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (28/07/1994), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Ana Maria Correa da Silva.

O pretendente: PIETRO BELLESSO SOARES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de escritório, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/11/1990), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de José David Soares e de Fatima Aparecida Bellesso Soares. A 
pretendente: VALÉRIA DIAS SOUSA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (30/03/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Valdeci de Oliveira Sousa e de Andreia Cruz Dias.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DE MIRANDA, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/03/1965), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de José Pedro de Miranda e de Zaide Guimarães de Miranda. A 
pretendente: ALZIRA BARBIERI, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (15/01/1968), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Cláudio 
Barbieri Junior e de Ivone Barbieri.

O pretendente: MARCEL SÃO FELIX SONARO, estado civil solteiro, profi ssão estudante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (23/09/1996), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Dorival Sonaro Junior e de Patricia São Felix. A pretendente: ANA PAULA MON-
TEIRO DE MELLO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, 
no dia (07/05/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Aparecido Sabino 
de Mello e de Maria Luzinete Monteiro Ventura de Mello.

O pretendente: KAUÊ HENRIQUE DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão entregador, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/09/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Sergio Eduardo da Silva e de Eliane Aparecida da Silva. A pretendente: ANA 
CARLA GUISARDI DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (17/12/1998), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Nacir 
Pereira da Silva e de Clementina de Jesus Guisardi.

O pretendente: PAULO EDUARDO PEREIRA MARQUES FILHO, estado civil sol-
teiro, profi ssão técnico mecânico, nascido em Santo André, SP, no dia (06/04/1994), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Paulo Eduardo Pereira Marques e de 
Devanira Malta de Alencar Pereira Marques. A pretendente: FERNANDA BORGES 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (02/09/1993), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Vingre Felix da 
Silva e de Geny Borges da Silva.

O pretendente: DIEGO DOS SANTOS OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Santo André, SP, no dia (15/11/1997), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Jesus Elias de Oliveira e de Marleide dos Santos. A pretendente: BIANCA 
SANTIAGO GARCIA PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo 
André, SP, no dia (20/05/1996), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco 
Garcia Pereira e de Iraneide Santiago do Nascimento.

O pretendente: VINICIUS MOTA MESQUITA, estado civil solteiro, profissão 
motorista, nascido em Santo André, SP, no dia (01/09/1989), residente e domici-
liado em São Paulo, filho de Manoel Alves Mesquita e de Edna Carmos da Mota 
Mesquita. A pretendente: MICHELLE TICIANELLI SOBRAL, estado civil solteira, 
profissão dentista, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1992), residente e 
domiciliada em São Paulo, filha de José Antonio Lemos Sobral Junior e de Eliana 
Ticianelli Sobral.

O pretendente: PAULO FERNANDO DE SANTANA CARDOSO, estado civil solteiro, 
profi ssão vendedor, nascido em Santo André, SP, no dia (16/07/1981), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Paulo Cardoso e de Elisabete de Santana. A pretendente: 
JANAINA CABRAL VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (14/11/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João Batista Vieira 
e de Maria Aparecida Cabral Vieira.

O pretendente: RAFAEL SALES CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (20/10/1988), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Dernival Ribeiro Cardoso e de Isabel dos Santos Sales Cardoso. A pretendente: 
ARIANE CRISTINE BARBOSA DA SILVA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
projetista, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (22/12/1990), residente e do-
miciliada em São Paulo, fi lha de Roberto Davi Bezerra de Lima e de Maria do Socorro 
Barbosa da Silva.

O pretendente: CESAR DOS REIS, estado civil solteiro, profi ssão analista de fraude, 
nascido em Jandira, SP, no dia (08/07/1977), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Paulina dos Reis. A pretendente: ANA CRISTINA BORGES NOGUEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão agente operacional, nascida em São Paulo, SP, no dia (22/04/1985), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Luiz Cassimiro Nogueira e de Terezinha 
Santos Borges.

O pretendente: LUCAS RODOVALHO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/04/1991), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Eraldo Gonsalves da Silva e de Adriana da Silva Rodovalho. A preten-
dente: JANAINA HILARIO, estado civil solteira, profi ssão atendente de telemarketing, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (01/05/1995), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Neide Hilario.

O pretendente: JOSÉ MACIEL DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
preparador de máquina, nascido em Junqueira, AL, no dia (05/05/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de João Roberto da Silva e de Ilza dos Santos Silva. 
A pretendente: MICHELLE SANTANA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (25/03/1984), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Raimundo Santana da Silva e de Neci Maria da Silva.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão encarrega-
do de usinagem, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (15/01/1992), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Anastácio Antonio da Silva e de Ivone Pereira do 
Nascimento. A pretendente: GABRIELLE FEITOZA LOPES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/05/1993), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Hilzevan Feitoza Lopes da Silva e de 
Elaine Alves da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão coletor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (07/12/1993), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Ednalva Maria da Silva. A pretendente: SUELEN ERNICA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de acabamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (17/02/1993), resi-
dente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Elpidio Ernica e de Maria Mercedes 
Zara Ernica.

O pretendente: LEONARDO TEOBALDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido em São Paulo, SP, no dia (26/05/1994), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de José Adeilto da Silva e de Iranilda Teobaldo da Silva. A 
pretendente: LINDIANE AMARAL BORGES ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de lanchonete, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/05/1994), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Ailton Conceição Alves e de Maria Lucineide 
Amaral Nunes Alves.

O pretendente: RODRIGO ALMEIDA DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
operador de máquina II, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (11/03/1979), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Luiz Gonzaga de Oliveira e de Maria de 
Almeida Oliveira. A pretendente: ALINE MENDES DO BONFIM, estado civil solteira, 
profi ssão psicóloga, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (17/01/1985), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Nivaldo Mendes do Bonfi m e de Elisabete Maria 
Santos do Bonfi m.

O pretendente: RAFAEL FELIPE FERASSINI, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (01/02/1987), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Dilce Margarida Ferassini. A pretendente: MAYARA CAROLINE DAGANI, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Mangueirinha, PR, no dia (12/09/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Maristela Dagani.

O pretendente: ÍGOR LUIZ MORENO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de telecomunicação, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1983), residente e domi-
ciliado em São Paulo, fi lho de Durvalino Francisco de Souza e de Terezinha do Rosario 
Alves Moreno de Souza. A pretendente: ERIKA PATRIELLY BARBOSA SANTOS, estado 
civil divorciada, profi ssão agente de cobrança, nascida em Vitoria da Conquista, BA, no 
dia (23/06/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Wiélio Barbosa e de 
Eliete Bispo dos Santos.

O pretendente: LEANDRO SANTOS MACIEL, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistema, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/1986), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Nelson Santos Maciel e de Dalva Santos Maciel. A pretendente: KESIA 
DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de eventos, nascida em 
São Paulo, SP, no dia (27/04/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Valdir 
Dias da Silva e de Maria José Dias da Silva.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (10/08/1990), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Paulo José de Lima e de Solange da Silva de Lima. A pretendente: DANIELLY 
GUTIERREZ SILVA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (24/09/1995), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Carlos Alberto 
da Silva e de Vania Aparecida Gutierrez Cavalcante.

O pretendente: WESLEI ARAUJO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
montagem, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/10/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Milton Braz da Silva e de Neusa Ferreira de Araujo da Silva. A preten-
dente: LUZINEIDE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Santo andré, SP, no dia (10/12/1982), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Maria Nazaré dos Santos.

O pretendente: MARCELO BRAVO HENRIQUES, estado civil solteiro, profissão 
operador de caixa, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/03/1989), residente e 
domiciliado em São Paulo, filho de Adilson Gomes Henriques e de Rosangela 
Aparecida Bravo Henriques. A pretendente: KÁTIA CARLA DA COSTA, estado 
civil solteira, profissão ajudante geral, nascida em Juquiá, SP, no dia (22/12/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Luis Marcelino da Costa e de Eli-
zabete Oliveira da Costa.

O pretendente: DANILO DA SILVA ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão construtor de 
pneus, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/11/1987), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Josias Jose da Rocha e de Zilma da Silva Rocha. A pretendente: ALINE 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de escritório, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (07/02/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio da Costa e 
de Maria de Lourdes da Silva Costa.

O pretendente: WANDERSON OLIVEIRA DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de torno revólver, nascido em São Paulo, SP, no dia (29/06/1987), residente e 
domiciliado em São Paulo, fi lho de José Ademar Oliveira de Jesus e de Maria de Fatima 
José. A pretendente: ADRIANA APARECIDA FIGUEIREDO, estado civil solteira, profi s-
são auxiliar de faturamento, nascida em São Paulo, SP, no dia (26/03/1987), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Nelson Antonio Figueiredo e de Aparecida Maria 
de Jesus Figueiredo.

O pretendente: MARCELO POLIDO DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
assistente administrativo, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/07/1986), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Marco Antonio de Souza e de Maria Aparecida 
Polido Lopes de Souza. A pretendente: GISELE MONZANI, estado civil solteira, pro-
fi ssão manicure, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (01/11/1982), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Carlos Monzani e de Maria de Lourdes 
Monzani.

O pretendente: ANDRÉ AZEVEDO DA COSTA, estado civil solteiro, profissão 
meio oficial, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/01/1991), residente e do-
miciliado em São Paulo, filho de Lourival da Costa e de Rosangela Nunes de 
Azevedo Costa. A pretendente: FERNANDA FERREIRA RICARDO, estado civil 
solteira, profissão auxiliar de embalagem, nascida em São Paulo, SP, no dia 
(01/06/1993), residente e domiciliada em São Paulo, filha de Valdir Henrique 
Ricardo e de Shirlei Ferreira.

O pretendente: ANDERSON SANCHES ESCUDEIRO, estado civil solteiro, pro-
fissão almoxarife, nascido em São Paulo, SP, no dia (17/11/1985), residente e 
domiciliado em São Paulo, filho de Alvaro Escudeiro e de Rosana Sanches Es-
cudeiro. A pretendente: MIDIÃ DA SILVA SOUSA, estado civil solteira, profissão 
estudante, nascida em Guaraciaba do Norte, CE, no dia (11/09/1992), residente 
e domiciliada em São Paulo, filha de Francisco Ribeiro de Sousa e de Maria 
Delurdes da Silva Sousa.

O pretendente: LUCAS ALEXANDRINO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquinas, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1995), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Ricardo Santos Souza e de Sebastiana Ale-
xandrina dos Santos Souza. A pretendente: SILVANA MAURI CEVADA, estado civil 
divorciada, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo, SP, no dia (05/08/1978), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Raphael Cevada Ribeiro e de Laurinda 
Mauri Cevada.

O pretendente: DANIEL DA SILVA CATURANI, estado civil solteiro, profi ssão tu-
rismólogo, nascido em São Paulo, SP, no dia (28/05/1983), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Arlindo Caturani e de Dalva Raimunda da Silva Caturani. 
A pretendente: ANDRESSA JUSTUS RAYMUNDO, estado civil solteira, profi ssão 
administradora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/03/1992), residente e domici-
liada em São Caetano do Sul, fi lha de Antonio Carlos Garcia Raymundo e de Debora 
Cesar Justus Raymundo.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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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:

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

O pretendente: JOSÉ CAMILO GOMES JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
analista fi nanceiro, nascido em Conchas - SP, no dia 28/06/1985, residente e domi-
ciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Camilo Gomes e de Marisa 
de Oliveira Gomes. A pretendente: MARIANA COLDIBELI BIACHI, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Fartura - SP, no dia 17/10/1987, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bianchi e de Marisete 
Sileide Coldibeli Bianchi.

O pretendente: MARCELO DOS SANTOS BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
gerente, nascido em Catanduva - SP, no dia 03/12/1973, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gerson dos Santos Barbosa e de Sebastiana 
Jesus Santos. A pretendente: MARCIA MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi s-
são técnica de enfermagem, nascida Rancharia - SP, no dia 24/08/1982, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario da Silva e de Aguimalda 
de Lima Silva.

O pretendente: MARCOS CHRISPIM, estado civil divorciado, profi ssão consultor, 
nascido nesta Capital, Lapa - SP, no dia 23/11/1958, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Chrispim e de Maria Aparecida Vicente 
Chrispim. A pretendente: FRANCELINA VENTURA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de escritório, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 22/07/1965, resi-
dente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Apparecido Ventura e 
de Joselita Santos Ventura.

O pretendente: YO HWAN HWANG, estado civil solteiro, profissão empresário, 
nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 11/10/1988, residente e 
domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Dong Cheol Hwang e de Mi 
Hyung Hwang Kim. A pretendente: VERÔNICA KIM, estado civil solteira, profissão 
comerciante, nascida nesta Capital, Lapa - SP, no dia 29/10/1988, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Byung Chun Kim e de Eun 
Yong Kim Chung.

O pretendente: MARCIO XAVIER KOMATSUBARA, estado civil solteiro, profi ssão 
coordenador comercial, nascido nesta Capital, Jardim América - SP, no dia 08/09/1987, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Hiroshi Komatsubara 
e de Edinalva Macedo Xavier. A pretendente: THAMIRES DOMINGOS SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão fi scal de caixa, nascida nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia 
10/07/1992, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Domingos da Silva e de Ires do Carmo Targino da Silva.

O pretendente: GIORGIO VITO ANTONIO, estado civil divorciado, profissão ta-
tuador, nascido em Acquaviva, Itália, no dia 04/03/1983, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Vincenzo Giorgio e de Rosa Raccano. A 
pretendente: MARINA CABRAL DA SILVA, estado civil solteira, profissão estudante, 
nascida nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia 24/12/1994, residente e domiciliada 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filha de Elzimar Cabral da Silva e de Vanessa 
Elias dos Santos.

O pretendente: GABRIEL PEINADO LOPRETO, estado civil solteiro, profi ssão admi-
nistrador de empresas, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia 06/11/1992, residente 
e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Odelson Lopreto e de Marcia 
Leme Peinado Lopreto. A pretendente: LIVIA MENESES FALANGA, estado civil solteira, 
profi ssão arquiteta, nascida nesta Capital, Jardim Paulista - SP, no dia 25/09/1996, 
residente e domiciliada em Aruja - SP, fi lha de Marcos Falanga e de Rosana Nicolau 
de Meneses Falanga.

O pretendente: ARNALDO SALDIVAR CABRERA, estado civil solteiro, profissão 
estampador, nascido no Paraguai, no dia 18/06/1987, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, filho de Teresio Saldivar e de Teresa Cabrera. 
A pretendente: MARIA TERESA ACHO TRONCOSO, estado civil solteira, profis-
são do lar, nascida na Bolivia, no dia 15/10/1984, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, filha de Eduardo Acho Quispe e de Nelly Aurelia 
Troncoso Pari.


