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“Infi delidade é como 
apanhar o seu sócio 
roubando dinheiro 
do caixa”.
Fernando Sabino (1923/2004)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: +0,96% Pontos: 
64.924,51 Máxima de +1,16% 
: 65.054 pontos Mínima de 
+0,01% : 64.312 pontos Volu-
me: 8,49 bilhões Variação em 
2016: 49,77% Variação no mês: 
11,23% Dow Jones: -0,1% Pon-
tos: 18.142,42 Nasdaq: -0,02% 
Pontos: 5.189,14 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,1896 Venda: R$ 3,1905 
Variação: -0,12% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,25 Venda: R$ 3,35 
Variação: -0,5% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1805 Venda: R$ 
3,1811 Variação: -0,01% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,1770 
Venda: R$ 3,3270 Variação: 
-0,3% - Dólar Futuro (novembro) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,88% ao 
ano. - Capital de giro, 15,13% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.273,10 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: -0,28% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 129,500 
Variação: -0,38%.

Cotação: R$ 3,1815 Variação: 
-0,76% - Euro (18h30) Compra: 
US$ 1,0978 Venda: US$ 1,098 
Variação: -0,01% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,4990 Venda: R$ 
3,5010 Variação: -0,2% - Euro tu-
rismo Compra: R$ 3,4530 Venda: 
R$ 3,6500 Variação: -0,63%.

Futuro: +0,95% Pontos: 65.920 
Máxima (pontos): 66.010 Míni-
ma (pontos): 65.250. Global 40 
Cotação: 944,515 centavos de 
dólar Variação: +0,02%.

O presidente Michel 
Temer aproveitou a 
abertura da XI Confe-

rência de Chefes de Estado 
e de Governo da Comuni-
dade dos Países da Língua 
Portuguesa (CPLP), no Ita-
maraty, para saudar mais de 
uma vez a presença do novo 
secretário-geral da ONU, An-
tonio Guterres, que estava na 
cerimônia. 

Após uma fala de Guterres 
na cerimônia, Temer ressaltou 
o fato de ele ser português e 
disse esperar que isso pudesse 
ajudá-lo a disseminar a língua 
na ONU. “Quem sabe não faze-
mos com que no seu período 

     

Temer saúda Guterres como 
secretário da ONU e ressalta 
fato de ele ser português

o português seja a língua ofi cial 
da ONU”, disse. 

Temer destacou novamente 
o fato de o Brasil ser o novo 
presidente da CPLP e lembrou 
o seu discurso na ONU, em 
setembro, e disse que o mundo 
precisa de equilíbrio para er-
radicar confl itos. “Como disse 
na ONU, temos que ter os pés 
no chão e sede de mudanças”, 
afi rmou.

Temer disse ainda que ape-
nas com a abertura ao diálogo 
e a vocação de liderança é 
que será possível resolver os 
confl itos. “Sem essas virtudes 
não daremos cabo aos focos de 
tensão que atingem diferente 

países, com violações de direi-
tos humanos. Não venceremos 
a carência econômica e social 
que continuam a afetar (os 
países)”, afi rmou, ressaltando 
que o êxito de Guterres na ONU 
“será um êxito de todos nós”.

Temer destacou ainda que 
mais de 250 milhões de pessoas 
falam português e são “unidas 
por fortes laços culturais”. 
Segundo ele, na presidência 
do órgão, o Brasil terá a visão 
de defender “uma CPLP que 
responda as demandas de 
nossas populações”. “Propó-
sito da presidência brasileira 
é contribuir com uma CPLP 
moderna e afinada com as 

Presidente Michel Temer recebe o secretário-geral eleito da Organização das Nações Unidas,

o português Antonio Guterres.

nossas realidades.”
O presidente brasileiro citou 

ainda a ex-primeira-ministra 
britânica Margaret Thatcher e 
disse que leu recentemente um 

discurso dela que é bastante 
atual. Segundo ele, a britânica 
falava que não existia diferen-
ça entre o dinheiro público e 
privado. Sem citar a PEC do 

teto dos gastos, o presidente 
voltou a dizer que “é preciso 
conter a despesa pública, 
porque só pode gastar aquilo 
que arrecada” (AE).

O Índice de Confi ança da 
Indústria (ICI) teve queda de 
1,6 ponto no trimestre encer-
rado em outubro.  Setembro 
registrou alta de 2,1 pontos, 
ao atingir 86,6 pontos. Quinze 
dos 19 segmentos pesquisados 
apresentaram retração. A pes-
quisa Sondagem da Indústria 
de Transformação foi feita pelo 
Ibre da FGV em 1.121 empresas, 
entre os últimos dias 3 e 27. 

Para 12,7% das empresas 
consultadas, os estoques estão 
excessivos. O índice é o mais 
baixo desde janeiro do ano pas-
sado, quando a taxa oscilou em 
11,5%. A parcela de empresas 
que apontaram a existência de 
estoques insufi cientes dimi-
nuiu de 7,1% para 4,8% do total. 
O superintendente de Estatís-
ticas Públicas da FGV, Aloisio 
Campelo Junior, afi rmou que 
a retomada do crescimento 
econômico deve ocorrer, mas 
em ritmo mais lento.

“O tombo da produção física 
em agosto, não representou 
uma reversão da tendência de 
recuperação da economia, mas 
mostrou que o ritmo de retoma-
da será bem mais lento do que o 

O ritmo de retomada está

mais lento.

Concluído o processo eleito-
ral, 146 dos 5.568 municípios 
brasileiros ainda não sabem 
quem assumirá o cargo de 
prefeito no ano que vem. São 
as cidades em que os candida-
tos mais votados continuam 
com registro de candidatura 
pendente de decisão fi nal na 
Justiça Eleitoral. É o caso, por 
exemplo, do prefeito reeleito 
de Niterói, Rodrigo Neves (PV), 
que obteve mais de 58,59% 
do votos válidos (130.473), 
no segundo turno, mas espera 
o julgamento de um recurso 
contra o registro de sua can-
didatura no TSE.

O estado com o maior número 
de municípios cujo candidato 
vencedor corre o risco de 
ser cassado, antes mesmo de 
assumir, é São Paulo, com 26 
cidades nessa situação. O TSE 
tem até o dia 19 de dezembro, 

Presidente do TSE, Gilmar Mendes.

Os gastos crescentes com a 
Previdência Social superam os 
investimentos em infraestrutu-
ra, de acordo com o economista 
Paulo Tafner, ex-pesquisador 
do Ipea e ex-diretor do IBGE. 
Os custos com o pagamento 
de aposentadoria por tempo 
de serviço, por exemplo, equi-
valem a 13 vezes o gasto com 
infraestrutura de transporte 
no Brasil, considerando dados 
deste ano.

Já os pagamentos das apo-
sentadorias por idade, segundo 
o economista, equivalem a sete 
vezes o investimento no Progra-
ma Minha Casa, Minha Vida; o 
gasto com a aposentadoria rural 
é 50 vezes maior a despesa com 
saneamento; e o valor total das 
pensões por morte é igual a todo 
o gasto com saúde no país, de 
acordo com Tafner.

Em palestra ontem (31) 
na Associação Comercial, o 
economista defendeu mudan-

Economista Paulo Tafner.
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Adiado prazo do Fies
O prazo para a renovação de con-

tratos do Fies foi prorrogado para o 
dia 15 de dezembro. Inicialmente, 
o processo seria encerrado ontem 
(31). Dos cerca de 1,5 milhão de 
estudantes que devem renovar o 
fi nanciameno, 980 mil já o fi zeram. 
Os contratos do Fies precisam ser 
renovados todo semestre. Feito ini-
cialmente pelas faculdades, os estu-
dantes devem validar as informações 
inseridas pelas instituições. 

São Paulo - A Embraer apresentou ontem 
(31), uma nova versão do jato executivo 
Legacy 650, o Legacy 650E. A entrada em 
serviço da aeronave está prevista para 2017 
ao preço de lista de US$ 25,9 milhões. Com 
atualizações tecnológicas e de automação, 
a aeronave tem a maior cabine de passa-
geiros da sua classe e contará com uma 
garantia de 10 anos ou 10 mil horas de voo, 
algo sem precedentes na indústria. Com 

assentos reestilizados, o Legacy 650E tem uma 
cabine dividida em três ambientes para maior 
privacidade, além de uma opção exclusiva de 
um toalete dedicado para a tripulação na parte 
dianteira da cabine. No cockpit está o Sistema 
de Visão Sintética como parte da última versão 
do pacote da aviônica Primus Elite Advanced 
Features, da Honeywell, que também conta 
com a simbologia do sistema anticolisão de 
tráfego e informação meteorológica de solo 

XM sobrepostos ao mapa móvel, aumentando 
o alerta situacional dos pilotos. 

O Legacy 650E também terá autothrottle 
(acelerador automático) como item de série, 
elevando o nível de automação e reduzindo 
a carga de trabalho da tripulação. Essas 
tecnologias complementam o comprovado 
sistema aviônico do Legacy 650E, compatível 
com os mais rígidos requisitos da próxima 
geração de controle do espaço aéreo (AE).

São Paulo - O secretário-
executivo do Programa de Par-
cerias de Investimento (PPI), 
Wellington Moreira Franco, 
afi rmou ontem (31), que exis-
tem contratos de concessões, 
especialmente em rodovias e 
ferrovias, que podem ser pror-
rogados e gerar investimentos e 
empregos já, isso sem a necessi-
dade de mudanças contratuais. 
A declaração foi dada durante 
o Fórum Brasileiro Especial de 
Infraestrutura, em São Paulo.

“Além dos 34 projetos que 
listamos inicialmente, estamos 
estudando outros. Em rodovias 
e ferrovias temos possibili-
dade de fazer prorrogações 
e ampliações, respeitando os 
contratos, sem mudanças de 
natureza contratual”, afi rmou. 
Ele também disse que o Minis-
tério do Planejamento trabalha 
junto com o TCU, a CGU e a 
AGU para resolver a questão 
de concessões anteriores que 
enfrentam difi culdades fi nan-
ceiras e operacionais. 

“Se queremos segurança ju-
rídica, precisamos resolver os 
problemas que foram criados 
pelo governo passado e que 
estão gerando relações tensas, 

Secretário-executivo do PP, 

Wellington Moreira Franco.

Antônio Cruz/ABr
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Gastos com a Previdência superam 
investimentos em infraestrutura

governadores são vencidos, não 
podem fazer nada”, criticou.

Tafner também defendeu 
a desconstitucionalização da 
Previdência, para tornar mais 
fácil mudar as regras, e citou 
o caso do Japão, que, segundo 
ele, estabelece a idade para a 
aposentadoria em uma lei que 
varia a cada cinco anos de acor-
do com a mudança da expecta-
tiva de vida da população.

Para o economista, o cálculo 
da idade para aposentadoria do 
trabalhador deve considerar a 
esperança de vida aos 60 anos 
e não a expectativa de vida ao 
nascer. Em 2010, de acordo 
com o economista, a esperança 
de vida aos 60 subiu para mais 
21,9 anos (chegando a 80,1 
para homens e 83,6 anos para 
mulheres). Tafner também é a 
favor do fi m da diferenciação 
entre homens e mulheres na 
defi nição da idade mínima para 
se aposentar (ABr).

ças drásticas e polêmicas na 
Previdência, como a redução e 
até extinção de aposentadorias 
especiais para professores e 
policiais militares, que têm 
regras diferentes das demais 
categorias. “Eles estão impac-
tando enormemente a despesa 
previdenciária nos estados. Só 
que a legislação é federal e os 

Rodovias e ferrovias: contratos 
podem ser prorrogados

fi nanceiras e operacionais nos 
consórcios. Precisamos ter so-
luções que estejam de acordo 
com o ambiente de segurança 
jurídica, com transparência, 
concorrência. Como vai ser 
enfrentado, ainda não se sabe, 
mas só será se tiver segurança 
jurídica, transparência”. 

Moreira Franco deixou claro 
que os investimentos não se 
fazem por “voluntarismo” e 
que, no passado, essa postura 
ajudou a levar à situação atual, 
na qual o governo tem um défi -
cit primário de R$ 170 bilhões 
esperado para este ano e não 
há recursos para investimen-
tos públicos (AE).

Quadro de 
Romero Britto 
na Prefeitura 

São Paulo - A partir de janeiro 
de 2017, o Edifício Matarazzo, 
sede da Prefeitura de São Pau-
lo, na região central da capital 
paulista, terá um quadro do 
artista plástico Romero Britto, 
que fi cará exposto no gabinete 
do prefeito. Estão represen-
tados na obra, de 2 metros 
de largura por 1 de altura, o 
Parque Ibirapuera e o skyline 
da cidade.

O prefeito eleito, João Doria 
(PSDB), recebeu o presente 
em nome da cidade em en-
contro com o artista no último 
domingo (30), em Miami, nos 
Estados Unidos. Após quase 
um mês de visitas e reuniões 
de transição, Doria viajou de 
férias para os Estados Unidos 
na última semana. O tucano 
voltará às atividades no próxi-
mo dia 7 (AE).

Eleição para prefeito segue indefi nida
em 146 cidades

conseguiu manter seu nome nas 
urnas e acabou eleito no primei-
ro turno, antes da decisão fi nal 
do TSE. Na última quinta-feira 
(27), o órgão cassou o registro 
do candidato, dando a vitória ao 
segundo colocado, Nico (PP).

“Esse caso é um exemplo de 
como talvez o Congresso Nacio-
nal tenha que repensar o prazo 
do julgamento dos recursos de 
registro de candidatura. Essa 
hipótese é, nitidamente, a de 
uma pessoa que não poderia ter 
concorrido às eleições”, afi rmou 
o ministro relator do caso no 
TSE, Henrique Neve. A situação 
se repete a cada eleição munici-
pal, mas este ano foi agravada, 
segundo o presidente do TSE, 
Gilmar Mendes, pela redução do 
tempo de campanha de 90 para 
45 dias, o que afetou também 
os prazos para o registro das 
candidaturas (ABr).

data da diplomação dos can-
didatos eleitos, para proferir 
uma decisão sobre todos esses 
casos. Segundo a assessoria do 
tribunal, tal prazo será cumpri-
do, de modo a não provocar 
insegurança jurídica a respeito 
de quem de fato assumirá as 
prefeituras.

Se o candidato vencedor da 
eleição tiver sua candidatura 
impugnada, os votos recebidos 
por ele são computados como 
nulos e assume o segundo 
mais votado. É o caso de Salto 
de Jacuí (RS), onde Lindomar 
Elias (PDT), apesar de ser alvo 
de três condenações judiciais, 

Confi ança da indústria caiu 
no último trimestre

setor industrial previa no início 
deste semestre”. A sondagem 
mostrou recrudescimento tan-
to em relação ao momento atual 
quanto ao desempenho para os 
próximos seis meses. No Índice 
da Situação Atual (ISA), houve 
queda de 1,8 ponto, para 84,9 
pontos, o menor desde junho e 
no Índice de Expectativas (IE), 
recuo de 1,4 ponto, para 88,4 
pontos (ABr).

Embraer lança Legacy 650E, com preço de US$ 25,9 milhões



OPINIÃO
Sete estratégias para

lidar com os erros

Muitas pessoas têm 

dúvidas a respeito 

do que fazer quando 

cometem um erro

Geralmente, essas falhas 
estão ligadas a decisões 
ruins tomadas dentro 

da empresa, na vida pessoal, 
como a falta de cuidados com 
a saúde, ou até mesmo com 
a forma como gerenciamos o 
tempo. Independentemente de 
qual seja o erro, a dúvida mais 
comum é saber o que fazer 
quando isso acontece e como 
consertar o problema. 

Acredito que o melhor remé-
dio para isso é o tempo, pois, 
para corrigir qualquer coisa, 
é necessário um período de 
refl exão, que ajudará a enten-
der o que foi feito e esclarecer 
as ideias. Porém, mais do que 
tempo, acredito que existem 
sete pontos básicos que que 
nos ajudam a refl etir a respeito 
dos erros que cometemos e 
corrigi-los. São eles:

1 – Tome posse do seu 

erro: Existem pessoas que 
preferem ignorar o erro, 
porém, o primeiro passo é 
assumir a falha e aceitar. Aliás, 
tem um livro muito bom sobre 
essa questão, o “Better under 
pressure”, do Justin Menkes, 
no qual ele destaca que os 
melhores líderes são aqueles 
que assumem os erros, não 
aqueles que tentam esconder. 
Afi nal, sem aceitação não é 
possível mudar;

2 – Conserte de alguma 

maneira: Busque formas 
de corrigir o erro. Para isso, 
avalie o que você fez e busque 
caminhos para realizar tudo 
de maneira diferente. Tente 
conversar com as pessoas e 
pedir desculpas pelo o mal que 
cometeu;

3 – Perdoe a si mesmo: 

Algumas pessoas ficam se 
martirizando e não conseguem 
achar uma saída para resolver 
o problema. Na maioria dos 
casos, a solução está ao seu 
lado, basta pedir perdão a 
quem você magoou e para você 
mesmo, por ter negligenciado 
algo importante dentro do seu 
dia. Os erros estão aí para gerar 
aprendizados;

4 – Refl ita sobre o erro: 

Tente entender o que causou 
o erro. Por que aconteceu? 

Aprenda a refl etir sobre ele 
e usar isso para evitar novas 
falhas. Afi nal, será inevitável 
não cometer novos erros, pois 
isso faz parte da humanidade. 
O importante é entender que 
esses deslizes são os responsá-
veis pelas grandes descobertas 
do mundo, que transformaram 
pessoas e fi zeram com que 
elas aprendessem. É nisso 
que devemos acreditar, sem 
cobranças excessivas, apenas 
com um sentimento de acei-
tação e a vontade de mudar 
em mente;

5 – Entenda a origem: Por 
que o erro foi gerado, o que 
te levou a fazer e o que pode 
ser modifi cado? Ao entender 
a raiz do problema, é muito 
mais simples corrigir, pois é 
possível enxergar as razões 
que levam ao erro;

6 – Esteja comprometido 

a mudar: Seja honesto com 
as pessoas que você gosta e 
magoou. Crie um compromisso 
com a mudança, empenhado 
em provar o contrário com 
ações, mesmo que para isso 
seja necessário tempo para 
resgatar a confi ança e o com-
panheirismo;

7 – Compartilhe o seu 

aprendizado: Nesse sentido, 
tem uma pesquisa interessante 
feita pela Amy Edmondson, da 
Universidade de Harvard, que 
avaliou o trabalho de um gru-
po de enfermeiras e apontou 
que as melhores profi ssionais 
são aquelas que reportaram 
o maior número de erros no 
trabalho. Ou seja, quanto mais 
elas compartilham as falhas, 
mais aprendizado é gerado. 
Além disso, quem não com-
partilha a falha com ninguém, 
continua errando.

Claro que essas ações não 
vão acabar com os erros em 
nossas vidas, isso seria im-
possível. Faz parte da nossa 
natureza cometer alguns des-
lizes. O importante é ressaltar 
que o erro deve ser visto como 
um grande aliado, responsável 
pelo amadurecimento, nunca 
como um inimigo.

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO 
da TriadPS, especializada na área 

de produtividade, colaboração e 
administração do tempo. Autor dos 

livros A Tríade do Tempo; Você, Dona 
do Seu Tempo; Estou em Reunião. 

Sua mais recente obra: 60 Estratégias 
práticas para ganhar mais tempo 

(www.triadps.com.br).

Christian Barbosa (*)
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Desde ontem (31), está com nova rou-
pagem, o programa A Voz do Brasil, da 
Empresa Brasil de Comunicação (EBC). 
Em seu novo formato, o programa de rádio 
mais antigo do Brasil está mais interativo e 
próximo do cidadão. Com novos quadros, 
com jornalismo, prestação de serviço e 
diálogo com os ouvintes. Uma das grandes 
foi a maior participação da audiência.

A ideia foi a de oferecer um programa 
que lembre menos o formato solene e 

distante de décadas anteriores e tenha 
uma linguagem menos formal, mais pró-
xima do cidadão. O programa conta com 
novos apresentadores - Airton Medeiros 
e Gláucia Gomes. “A ideia da nova Voz 
do Brasil é aproximar o cidadão, trazê-lo 
mais para perto da notícia, da informação. 
Fazer com que o cidadão interaja com o 
que fazemos aqui na EBC. A gente não 
pode estar distante”, disse Gláucia.

Os ouvintes poderão tirar dúvidas so-

bre programas sociais, sobre o trabalho 
do presidente da República e ministros 
ou esclarecer informações, como tirar 
documentos, por exemplo, além de fazer 
perguntas para os integrantes do Poder 
Executivo. O programa abre canais de 
e-mail e telefone, além de um número de 
WhatsApp para interagir com o público. 
Pelo aplicativo, os ouvintes poderão enviar 
mensagens para a produção pelo tel. (61) 
99862-7345 (ABr).

Foi nas provas de mate-
mática, física e química 
que os candidatos mais 

erraram questões entre os anos 
de 2009 e 2014. O levantamen-
to foi feito pela plataforma 
AppProva a partir da análise 
de microdados do exame e o 
objetivo é auxiliar professores 
e estudantes para aprimorarem 
o desempenho nas provas. 

A taxa de acertos nestas três 
disciplinas foram as menores no 
período analisado. Em matemá-
tica, o índice de acerto foi de 
29%. Tanto em química quanto 
em física, de 26%. Levando em 
conta apenas o exame de 2014, 
a taxa de acerto em química 
foi de 27% e em matemática e 
física, de 25%. Dentro da ma-
temática, os conteúdos que os 
estudantes mais erraram foram 
sistema de equações, funções 
do segundo grau e escala. Em 
física, o conteúdo campeão de 
erros é a dinâmica e em quími-
ca há empate entre equilíbrio 

Professores aconselham estudantes pesquisarem os conteúdos de 

matemática que mais têm caído nas provas do Enem.

A Itália não para de tremer. 
Mais de 700 réplicas foram 
registradas desde o terremoto 
de 6,5 graus de magnitude que 
atingiu ontem (31) a região 
central do país, informou o 
Instituto Nacional de Geofísi-
ca e Vulcanologia (INGV). As 
principais réplicas ocorreram 
entre as regiões de Marcas e 
Umbria. Apesar de constantes, 
apenas um tremor ultrapassou 
os 5 graus na escala Richter, 
disse o sismólogo Alberto 
Michelini, do INGV. 

Os especialistas calculam 
que 18 réplicas tiveram in-
tensidade de 4 a 5 graus, 
enquanto 301 tremores de 
terra foram enquadrados na 
categoria de 3 a 4 graus. Mais 
403 sismos fi caram abaixo 
dos 3 graus de magnitude na 
escala Richter. O terremoto 
que atingiu Marcas e Umbria 
nesse domingo foi o quarto 
de grande magnitude que 
sacudiu a Itália nos últimos 
dois meses. 

No dia 24 de agosto, um 
terremoto de 6 gaus devastou 
cidades inteiras da região do 
Lazio. Várias réplicas foram 
sentidas nos dias posteriores, 

Os danos ao patrimônio doméstico, econômico, cultural e 

religioso são impressionantes.

Para Bocelli, 
Nobel para 

Dylan é 
‘pecado’

O tenor italiano Andrea 
Bocelli lamentou que o 
prêmio Nobel de Literatura 
tenha sido dado para o 
músico Bob Dylan. Em uma 
cerimônia na Universidade 
de Macerata, onde recebeu 
a ‘laurea ad honorem’ em 
filologia moderna, o artista 
destacou a importância 
da leitura na vida das 
pessoas.

“Foi um pecado porque 
a literatura é algo impor-
tante na vida de qualquer 
um de nós. É um problema 
filho dos nossos tempos. 
Premia-se aquilo que rece-
be mais atenção de todos 
e, como a mídia premia so-
bretudo artistas do gênero, 
e os cantores em primeiro 
plano, acontece que a 
atenção das pessoas leva 
a essas escolhas”, disse o 
tenor aos jornalistas que 
estavam no local no último 
sábado (29).

Ao falar sobre o que pensa 
da literatura, Bocelli ainda 
deu um conselho para os 
mais jovens. “Não abusem 
da música porque senão 
ela perde o grande poder 
terapêutico que ela pode ter 
sobre nós. Voltem a pegar os 
livros em suas mãos. Serão 
os seus companheiros de 
viagem, importantes para 
entender e julgar e analisar 
a realidade uma maneira 
mais crítica”, disse o tenor 
(ANSA).

Bocelli: “Não abusem da 

música”.

To
m

az
 S

ilv
a/

A
B

r

R
ep

ro
du

çã
o

Divulgação

A ex-presidente argentina 
Cristina Kirchner compareceu 
em uma audiência perante 
ao juiz federal Julián Ercolini 
ontem (31), em um processo 
que investiga um suposto fa-
vorecimento dos Kirchner ao 
empresário Lázaro Baez em 
licitações públicas. Como havia 
sido anunciado por sua defesa, 
a ex-mandatária não respondeu 
às perguntas formuladas por 
Ercolini. Porém, após se apre-
sentar à Justiça, ela falou com 
os jornalistas e disse que a ação 
contra ela é um “disparate”.

“É um disparate maiúsculo 
achar que eu tive uma asso-
ciação ilícita liderada pelo 
Executivo com diferentes 
funcionários públicos. É uma 
manobra formidável de per-
seguição política que não é 
original, que também aconte-
ce no Brasil e tem como foco 
o ex-presidente Lula. É uma 
manobra em nível regional”, 

Ex-presidente argentina Cristina Kirchner. 
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ENEM: candidatos erram mais nas 
provas de matemática, física e química
As disciplinas da área de exatas são as vilãs para muitos estudantes nas provas do Enem, como mostra 
um levantamento sobre erros e acertos

res taxas de acerto no Enem 
entre 2009 e 2014 são língua 
portuguesa (44%), história 
(38%) e biologia (36%). A 
prova do Enem é dividida em 
quatro áreas de conhecimento: 
ciências humanas; ciências da 
natureza; linguagens e códigos; 
e matemática. O levantamento 
também analisou os conteúdos 
que os candidatos mais acerta-
ram dentro dessas áreas.

Em ciências humanas, houve 
mais acertos nos temas que 
envolvem ética e política, em 
ciências da natureza nos con-
teúdos de anatomia e fi losofi a. 
Na matemática, os estudantes 
acertaram mais progressões 
aritméticas e, em linguagens, a 
interpretação de propagandas. 
A partir dos microdados do 
Enem divulgados pelo Inep, a 
plataforma AppProva analisou 
as taxas de acertos dos alunos 
por grandes áreas, disciplinas, 
conteúdos, habilidades e ques-
tões (ABr).

químico e estequiometria.
O diretor do colégio e curso 

SEI, no Rio de Janeiro, Daniel 
Vitor Noleto, lembra que a pro-
va de matemática é a maior do 
Enem, com 45 questões, e apon-
ta algumas dicas para o candi-
dato se sair bem. Ele aconselha 
os estudantes pesquisarem os 

conteúdos de matemática que 
mais têm caído nas provas do 
Enem para dedicar atenção a 
eles. Outra sugestão é também 
direcionar mais tempo de estu-
do para as áreas da matemática 
onde o estudante tem mais 
difi culdade.

Já as disciplinas com as maio-

Itália sofre 700 réplicas de 
terremoto em um dia

mas nenhuma tinha passado 
de 5 graus. Porém, na última 
semana, outros dois terremotos 
assustaram a população. On-
tem, a terra voltou a tremer. A 
Defesa Civil italiana estima que 
entre 25 mil e 40 mil pessoas 
estejam desabrigadas. Os danos 
ainda não foram calculados, 
mas centenas de construções, 
inclusive igrejas, ruíram com os 
terremotos.

O primeiro-ministro da Itália, 
Matteo Renzi, disse que não 
houve mortos nesse último 
terremoto, mas que o tremor 

“devastou o coração” do país, 
com danos “impressionan-
tes”. “A alma da Itália está 
inquieta. O terremoto mais 
forte desde 1980 devastou o 
coração da nossa península. 
Não há mortos desta vez e 
isso nos dá grande alívio. 
Mas os danos ao patrimônio 
doméstico, econômico, cultu-
ral e religioso são impressio-
nantes. Essas cidades são a 
identidade da Itália, devemos 
reconstruí-las por completo 
e rapidamente”, disse Renzi 
(ANSA).

Cristina Kirchner se diz 
perseguida como Lula

disse Cristina aos repórteres. A 
ex-líder do governo argentino 
acusou ainda o atual presi-
dente, Mauricio Macri, de dar 
andamento a esses processos 
para “esconder o desastre que 
está acontecendo” no país. 

“Os preços nos supermerca-
dos aumentam, os salários não 
sobem e não se convocam as 
paritárias [como são chamadas 

as negociações entre governo 
e sindicatos na Argentina]. É 
claro que o dinheiro não chega 
para alguns, mas sobra para 
outros”, disse ainda. Cristina 
é acusada de receber propina 
de Báez, que está preso por 
lavagem de dinheiro, por meio 
de aluguel de quartos em hotéis 
que não estavam sendo usados 
(ANSA).

A Voz do Brasil recomeçou em novo formato
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Where are you from?

Todos que já viajaram 

para fora do Brasil, 

muito provavelmente, 

já ouviram a famosa 

pergunta “Where are 

you from?”

E também já devem ter 
percebido que o in-
terlocutor geralmente 

reage com uma cara boa após 
ouvir a resposta: Brasil. Depois 
de viajar para muitos lugares, 
percebi que isso só ocorre 
porque todos gostam do nosso 
país, ao contrário do que dizem  
muitos brasileiros (da boca pra 
fora) – por mais incrível que 
isso possa parecer;

Quanto mais viajo pelo nosso 
país, mais me apaixono por ele. 
Recentemente, fi quei oito dias 
em uma tribo Huni Kuin, isola-
da no Acre, mergulhei em seus 
costumes, conheci a função de 
cada um e explorei a maneira 
de como vivem bem. Esse 
momento foi muito precioso 
na minha volta, quando passei 
a ter uma percepção diferente 
sobre o meio que vivemos, 
sobre a rotina urbana. 

Resolvi analisar e falar so-
bre esse assunto em minhas 
palestras. Como podemos ser 
melhor para o meio em que 
estamos inseridos e para a 
sociedade? O Brasil é um lugar 
sem guerras, sem acidentes 
naturais, rico em beleza e 
natureza, com um povo ale-
gre, sensível e hospitaleiro. 
Um povo capaz de construir 
em apenas 200 anos cidades 
modernas e maiores que as 
da Europa. 

Encaramos com naturalida-
de o fato de muitas de nossos 
municípios possuírem 700 mil 
habitantes ou mais, a mesma 
população de Oslo, capital da 
Noruega, e Amsterdam, capital 
da Holanda. Nossas capitais 
estaduais, então, como Rio de 
Janeiro, Belo Horizonte, Porto 
Alegre e Recife, são muito 
maiores que a grande parte 
das mais famosas cidades eu-
ropeias. O Brasil é um enorme 
sucesso! É um “país-bebê”, que 

cresce nesse mundo contur-
bado e cheio de disputas, que 
sofre com a invasão midiática e 
o constante ataque de descons-
trução de nossa cultura em 
troca de vantagens fi nanceiras 
e descaso pela diversidade 
cultural. 

Continuaremos seguindo 
sem perder nossa natureza 
essencialmente boa e nosso 
jeito irreverente de enxergar 
o amanhã com bom humor. 
Penso que estamos vivendo 
um momento em que a auto-
estima é de grande relevância 
para o alcance individual da 
felicidade. Este artigo não 
tem um apelo missionário ou 
pedido de adesão a qualquer 
comportamento, mas sim de 
uma refl exão sobre aquilo que 
pensamos ser ou signifi car. 

Não tomarei o caminho de 
exibir estatísticas e pesquisas 
que mostram o sucesso da-
quilo que alcançamos, como 
ser um exemplo ao planeta no 
combate à Aids, o único país 
do mundo onde o tratamento 
é 100% gratuito e acessível a 
todos, o único país do mundo 
que anuncia o resultado de 
suas eleições no mesmo dia, 
mas gostaria de salientar que 
todo tipo de pesquisa sem um 
pingo de credibilidade cos-
tuma desvalorizar o Brasil a 
todo instante. Não caia nessa! 
Conecte-se com aquilo que 
temos de maravilhoso.

A percepção positiva sobre 
o seu país é fonte de grande 
inspiração e vontade de viver. 
É um bem que fazemos a nós 
mesmos dentro de nossa indivi-
dualidade, na busca de nossos 
desejos particulares por uma 
vida que valha a pena. 

E se você, assim como eu, 
responde Brasil quando ouve 
um “Where are you from?”, 
aproveite! A vida é uma só.

(*) - É especialista em habilidades 
conversacionais e em comunicação 

e persuasão; compositor de trilha 
sonora; vencedor de três leões em 

Cannes, duas medalhas no New York 
Festival e três estatuetas

no London Festival 
(www.alvarofernando.com.br).

Alvaro Fernando (*) (*)

A - Laser e sua Utilização
Nas áreas médicas, o laser é usado na Oftalmologia, na Cardiologia, na 
Urologia, na Ginecologia, na Oncologia, entre outras aplicações. Utilizado 
também para ajudar na cicatrização de feridas, por exemplo, em pés de 
pacientes diabéticos. No caso da Dermatologia o laser está amplamente 
difundido, além do uso em cirurgias plásticas de correção, remoção de 
tatuagens, etc. Por isso, o X Congresso Brasileiro de Laser, que começa 
nesta quinta-feira (3) e vai até sábado (5), no Bourbon Convention 
Ibirapuera Hotel, é mais do que oportuno. O evento conta com experts 
nacionais e internacionais na área, propiciando troca de conhecimento. 
Saiba mais em (www.congressolaser.com.br).

B - Produção de Açúcar
A tendência mundial é de contínuo crescimento no consumo de açúcar, 
e quem irá suprir essa demanda. Entender melhor o que acontecerá com 
os preços, a produção e as transações mundiais de açúcar nos próximos 
três anos, assim como projetar os efeitos dessas transformações sobre 
os principais países produtores: Brasil, Tailândia, Índia, China e União 
Europeia. Essa será a principal pauta de discussões do Seminário In-
ternacional do Açúcar, no próximo dia 7, no Hotel Renaissance, e que 
reunirá as mais importantes lideranças mundiais na produção dessa 
commodity, que é uma das mais importantes das transações comerciais 
em todo o mundo. Saiba mais: (www.sugarseminar2016.com).

C - Mais Presentes
As marcas Arno e Rochedo celebram o fi m do ano com uma campanha 
especial. Intitulada “Mais Presentes na Sua Vida”, a promoção sorteará 
R$ 30 mil e 20 máquinas multibebidas Nescafé Dolce Gusto. Participar 
é simples: basta acessar o site (www.promocaoarnoerochedo.com.br), 
cadastrar o cupom ou nota fi scal do produto participante e o sistema 
indicará quantos números da sorte foram gerados. O participante 
poderá compartilhar em sua rede social uma foto especial e marcar o 
amigo que estava presente naquele momento da sua vida, que, por sua 
vez, receberá um e-mail com link para cadastro e, se ele confi rmar a 
foto participante, ganhará mais um número da sorte para concorrer aos 
prêmios. A promoção vai até 15 de janeiro de 2017.

D - Inteligência Emocional
O Carreira Bistrô promove no próximo dia 26 (sábado), como parte 
da programação do Bistrô Academy do Rio de Janeiro, a Ofi cina de 
Inteligência Emocional. O encontro é voltado para pessoas que desejam 
entender o conceito e o impacto da inteligência emocional nas relações 
pessoais e profi ssionais, refl etir sobre a adoção de hábitos e estratégias 
que auxiliem o equilíbrio e o controle emocional, promover o bem-estar 
e praticar a empatia. Acontece das 9h00 às 17h30 e inclui coffee-break 
e brunch, na Rua Indiana 90, Cosme Velho, Rio. Mais informações tel. 
(21) 2544-6203.

E - PPPs em Debate
A Lei das PPPs, foi criada para estimular essa modalidade de parceria 
entre o setor público e a iniciativa privada. A FecomercioSP acredita 
que as Parcerias Público-Privadas podem ser uma boa ferramenta para 

ajudar a desenvolver o Brasil em diversos setores, pois possibilitam 
a união do Governo e das empresas na realização de grandes obras, 
como rodovias, ferrovias, hospitais, etc. Para esclarecer e promover o 
debate sobre a necessidade de aprimoramento da Lei, a Entidade ouviu 
especialistas em PPP, empresários e representantes do Poder Público e 
Judiciário e disponibilizou o conteúdo em um especial digital, que pode 
ser acessado pelo link: (http://www.fecomercio.com.br/ppp).

F - Fórum Franqueados
No próximo dia 17, a Associação Brasileira de Franchising Rio, promove 
o 1º Fórum Executivo de Franqueados, no auditório da ACRio. O evento 
visa promover o sistema de rede de franquias, a fi m de compartilhar con-
ceitos, capacitar e ampliar o conhecimento do franqueado. Com assuntos 
atuais e rico em conteúdo, o evento contará com especialistas do sistema 
que irão debater durante todo o dia os aspectos empresariais da gestão 
de franquias além da profi ssionalização, atendimento e estruturação do 
franqueado. Interessados poderão se inscrever pelo link: (https://goo.gl/
forms/Ola8M1iG7KhhTViw1) e obter mais informações através do tel. 
(21) 2504-7573 ou pelo e-mail: (cursos@abfrj.com.br).  

G - Seleção de Estagiários 
A Companhia de Estágios abre processo seletivo para mais de 500 vagas 
de estágio em grandes empresas. Podem se candidatar estudantes do 
ensino técnico e superior das mais diversas áreas do conhecimento. 
Há vagas em todas as regiões do país, especialmente em cidades como 
São Paulo, Campinas, São Bernardo do Campo, Santana de Parnaíba, 
Salvador, Manaus e Rio de Janeiro. Os contratados receberão bolsa au-
xílio no valor de até R$1.700 mais benefícios, dependendo da empresa 
e do perfi l do candidato. As oportunidades abrangem grandes empresas 
do setor tecnológico, digital, industrial e construção civil. Interessados 
devem se inscrever no site (www.ciadeestagios.com.br).

H - Aulas em Tempo Integral
Professores efetivos e estáveis da rede estadual interessados em dar 
aulas em unidades de tempo integral poderão se inscrever no siste-
ma de reservas. No modelo da Secretaria da Educação do Estado, os 
educadores atuam em regime de dedicação exclusiva e têm direito à 
gratifi cação de 75% sobre o salário. A inscrição é online e vai até o pró-
ximo dia 8. O processo é composto por duas fases e é aberta também 
a titulares de cargo de diretor. Na primeira, pela internet, o candidato 
deve acessar a página da Secretaria Escolar Digital (sed.educacao.
sp.gov.br) e preencher o formulário com dados pessoais e dados sobre 
a experiência e formação. A segunda etapa é dedicada a entrevistas na 
Diretoria Regional de Ensino. 

I - Calendário Pet
No próximo sábado (5), das 14h00 às 20h00, no Guest Urban Hotel (rua 
Lisboa, 493, Pinheiros), o instituto Santo Pet lança seu Calendário 2017 
para arrecadar fundos para o cuidado de mais de 400 animais abandona-
dos. Na data, os convidados poderão conhecer o trabalho da ong, ajudar 
os peludos comprando os calendários e ainda provar um dos pratos do 
foodtruck Holly Pasta. São 12 lindas fotos que retratam 12 fi nais felizes, 
uma história por mês de famílias que disseram não ao preconceito e 

adotaram um pet. Cem por cento da venda destes calendários é revertida 
para o cuidado destes animaizinhos. Siga as redes (insta @santo_pet) e 
(face @institutosantopet) e ajude a divulgar esta campanha.

J - Medicina Nuclear
O 30º Congresso Brasileiro de Medicina Nuclear, com o tema “A medicina 
nuclear em rede”, será realizado entre os próximos dias 12 e 14, no Hotel 
Caesar Business Faria Lima. O evento reunirá especialistas na área do 
Brasil e exterior, bem como de sociedades de especialidades correlatas 
e representantes de esferas governamentais. “Epidemiologia atual, obe-
sidade e risco do câncer de tireoide”; “Visão do paciente oncológico - O 
que eu preciso saber?”; “Importância da medicina nuclear no câncer de 
próstata”; e “Aspectos regulatórios importantes para o comissionamento de 
serviços de Medicina Nuclear” são alguns dos temas programados para as 
apresentações. Mais informações: (www.sbmn.org.br/congresso2016). 

K - Customização de Carros 
A forte procura por novas técnicas de customização impulsionou a Water 
Print Store – empresa especializada em pintura hidrográfi ca e insumos – a 
criar uma nova divisão em seus negócios: a WPS Customs. Entre os setores 
que mais cresce a procura está o de carros e motocicletas. A customização 
é uma tendência que valoriza a personalidade, a autenticidade e o estilo 
do comprador. Dessa forma, as técnicas empregadas com alta qualidade 
de acabamento e que apresentam maior durabilidade, além da possibili-
dade de trabalhar com estampas exclusivas, chamam mais a atenção do 
público. É o caso da pintura por transferência em água, ou water transfer 
printing. Mais informações: (http://waterprint.com.br/).

L - Coworking Europeu 
Primeiro espaço de coworking europeu a ingressar no Brasil abre suas 
portas para os empreendedores. Todas as sextas-feiras de novembro, a 
Ahoy! Berlin disponibiliza estações de trabalho para empreendedores, 
que poderão conhecer melhor o espaço. A ação objetiva promover a 
experiência de um dia de trabalho em um centro de inovação, além de 
reafi rmar o  apoio ao mercado empreendedor. O objetico é promover 
a troca entre empreendedores num lugar para quem tem interesse em 
tecnologia e inovação. Para cadastro, enviar e-mail para (contato@
ahoyberlin.com.br) com o assunto “Portas abertas Ahoy!” sinalizando 
a data de interesse (4, 11, 18 ou 25 de novembro). 

M - Jornada de Aceleração
O Fiemg Lab, voltado para o desenvolvimento de startups, vem para transfor-
mar sonhos em realidade. Além de startups, a iniciativa também é direcionada 
para spin-offs corporativas e/ou projetos aplicados de base tecnológica de 
origem universitária. O Fiemg Lab trabalha com a proposta de transformar 
tecnologia em negócio e promove uma aproximação das cadeias industriais 
com esse modelo de empresas. Essa união pode gerar benefícios como inova-
ção disruptiva, vantagens competitivas, atração de investimentos, aquisição 
de mercado e novas tecnologias. Nessa primeira fase, 100 projetos serão 
selecionados.  As inscrições estão abertas até o dia 4 de dezembro e podem 
ser feitas gratuitamente pelo site (www.fundacity.com/fi emglab). 

N - Pacto Global 
Com a proposta de disseminar os valores da sustentabilidade empresarial no 
País, a Rede Brasil do Pacto Global da ONU promove, no próximo dia 9, no 
auditório do MASP, o Fórum Pacto Global – setor privado rumo aos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). O evento será aberto para represen-
tantes de empresas, signatárias ou não, e pretende conscientizar a comunidade 
empresarial sobre a importância, cumprimento e implementação dos ODS. O 
Fórum dará chance às organizações que ainda não implementaram os ODS 
de ajustarem suas estratégias, de modo a contribuírem para o alcance das 
metas globais. Mais informações e inscrições: (http://bit.ly/2deJ04z).

A - Laser e sua Utilização
Nas áreas médicas, o laser é usado na Oftalmologia, na Cardiologia, na 

ajudar a desenvolver o Brasil em diversos setores, pois possibilitam
a união do Governo e das empresas na realização de grandes obras,
como rodovias ferrovias hospitais etc Para esclarecer e promover o

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 A CAMPANHA NOVEMBRO 
AZUL CONTRA O CÂNCER DE PRÓSTATA

O CRCSP apoia a campanha Novembro Azul, cujo objetivo 
é chamar a atenção dos homens em relação ao câncer de 
próstata. A divulgação está sendo feita na sede do Conselho em 
São Paulo e nas delegacias da entidade espalhadas por todo o 
Estado de São Paulo.

A data 17 de novembro é considerada o Dia Mundial 
de Combate ao Câncer de Próstata, porém, as ações de 
conscientização são realizadas ao longo do mês.

De acordo com uma pesquisa sobre incidência de câncer no 
Brasil, realizada pelo Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva (Inca), estima-se que haverá 61.200 novos 
casos de câncer de próstata, somente em 2016. Este é o tipo 
de câncer mais comum entre homens no país, sendo superado 
apenas pelos tumores de pele não melanoma.

A Sociedade Brasileira de Urologia (SBU) alerta que 51% 
dos homens nunca foram ao urologista. Esse dado é alarmante 
se considerarmos que o diagnóstico precoce do câncer de 
próstata é essencial para o tratamento curativo. Se o caso for 

de 90%. Por isso, o ideal é que sejam realizados exames anuais 
a partir dos 50 anos de idade.

A SBU menciona como fatores de risco a obesidade, 
sedentarismo, histórico familiar, alimentação inadequada 

legumes e grãos), raça (maior incidência em negros) e idade 
(62% dos casos aparecem em homens a partir dos 65 anos de 
idade). Embora não bastem, a prática de atividade física e uma 
alimentação saudável ajudam na prevenção.

Alguns sintomas de câncer de próstata são: vontade de urinar 

e dores fortes no corpo. Como esses sintomas só 
aparecem nos casos avançados, os exames anuais, 
como o do toque, e ultrassom, são fundamentais 
para diagnóstico precoce. 

O setor público 
consolidado, formado 
por União, estados e 
municípios, registrou 
défi cit primário, receitas 
menos despesas, sem 
considerar os gastos 
com juros, de R$ 
26,643 bilhões, em 
setembro, informou 
ontem (31) o Banco 
Central

Esse foi o pior resultado 
para o mês na série 
histórica, iniciada em 

dezembro de 2001. O resultado 
do mês superou o défi cit pri-
mário de R$ 7,318 bilhões de 
setembro de 2015.

Nos nove meses do ano, o 
resultado negativo chegou a R$ 
85,501 bilhões, contra défi cit 
de R$ 8,423 bilhão, em igual 

período de 2015. Em 12 meses, 
encerrados em agosto, o défi cit 
primário fi cou em R$ 188,327 
bilhões, o que corresponde a 
3,08% do PIB. Em setembro, 
o Governo Central registrou 
défi cit primário de R$ 26,499 
bilhões. Os governos esta-
duais também apresentaram 
resultado negativo, com défi cit 
primário de R$ 157 milhões, e 
os municipais, défi cit de R$ 141 
milhões. 

A dívida líquida do setor 
público - balanço entre o to-
tal de créditos e débitos dos 
governos federal, estaduais e 
municipais – somou R$ 2,699 
trilhões em setembro, o que 
corresponde a 44,1% do PIB, 
contra 43,3% em agosto. A dívi-
da bruta (contabiliza apenas os 
passivos dos governos federal, 
estaduais e municipais) chegou 
a R$ 4,329 trilhões ou 70,7% 
do PIB, com elevação de 0,6 
ponto percentual em relação a 
agosto (ABr).

A dívida líquida do setor público corresponde a 44,1% do PIB.

Instituições fi nanceiras consul-
tadas pelo Banco Central (BC) 
esperam por infl ação menor nes-
te ano. De acordo com a pesquisa 
Focus, a projeção para a infl ação, 
medida pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), caiu pela sétima vez 
seguida, ao passar de 6,89% para 
6,88%. Para 2017, a estimativa 
segue em 5%. As projeções ul-
trapassam 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 quarta piora seguida, 
ao ser ajustada de 3,22% para 
3,30%. Para 2017, a expectativa 

de crescimento foi reduzida 
de 1,23% para 1,21%. Com 
a expectativa de retração da 
economia e infl ação menor, as 
instituições fi nanceiras espe-
ram que a taxa básica de juros, 
a Selic, encerre 2017 em 13,50% 
ao ano. Atualmente, a Selic está 
em 14% ao ano.

Para as instituições fi nanceiras, 
o BC dará continuidade ao ciclo 
de redução da Selic no próximo 
ano. A expectativa é que a taxa 
básica termine 2017 em 10,75% 
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).

Marcos Santos/USP Imagens

Défi cit em 
contas públicas 
é o maior já 
registrado em 
setembro

Mercado espera que 
infl ação feche o ano 

em 6,88%
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A sustentabilidade 

vai muito além da 

Responsabilidade 

Social corporativa, 

da fi lantropia ou do 

altruísmo

A Agenda de Desenvolvi-
mento 2030 foi ofi cial-
mente adotada pelos 

Chefes de Estado e de Governo 
do mundo todo na “Cúpula das 
Nações Unidas para o Desen-
volvimento Sustentável 2015”, 
que teve lugar na sede da ONU, 
em Nova York, de 25 a 27 de 
setembro. Tem como objetivo 
principal a implementação no 
período de 2016 a 2030 dos 17 
Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS).

A Agenda 2030 compreende 
um conjunto de programas, 
ações e diretrizes que orien-
tarão a todos – governos, ins-
tituições, empresas e pessoas 
de modo geral – em trabalhos 
que contribuam para que se 
caminhe rumo ao desenvolvi-
mento sustentável.

A nova agenda abre a opor-
tunidade para que as empresas 
agreguem valor ao seu negócio 
e ao mesmo tempo contribuam 
ao bem comum compartilhan-
do sua geração de riqueza. Ao 
assumir essa responsabilidade 
social, as empresas estarão as-
segurando um lugar no futuro, 
valorizando socialmente sua 
marca e estabelecendo uma 
relação mais amigável com a 
sociedade. 

Para as empresas, a sus-
tentabilidade vai muito além 
da Responsabilidade Social 
corporativa, da filantropia 
ou do altruísmo. Inclui temas 
como produção e consumo, 
ecossistemas, a paz, a justiça, 
água potável e saneamento, 
energia renovável entre ou-
tros. Todos estão relacionados 
com o que fazer das empresas e 
sua adoção é fundamental para 
a agregação de valor.

A questão da sustentabi-
lidade não envolve somente 
temas verdes, mas inclui os 
padrões trabalhistas adotados, 
a inexistência de trabalho 
infantil, a não ocorrência de 
discriminação da mulher, que 
a empresa não seja cúmplice 
de fornecedores que violem os 
direitos humanos. Ao assumir 
os 17 ODS a empresa deve 
reduzir os riscos operacionais 
e que afetem sua reputação 
para que desse modo adquira 
uma imagem empresarial mais 
positiva.

A agregação de valor ao as-
sumir os ODS tem na utilização 

energética uma questão cen-
tral, como um dos temas mais 
relevantes e no topo da agenda 
nos próximos anos. A busca 
incessante pela utilização de 
energias alternativas deve se 
um objetivo permanente das 
empresas, mesmo porque a 
tendência é que a regulação 
governamental se acentue 
nessa questão com o estabe-
lecimento de incentivos, mas 
também penalidades aos que 
não cumprirem os objetivos 
estabelecidos pelos diversos 
níveis de regulação governa-
mental. 

De importância tão signifi ca-
tiva quanto a energia está a uti-
lização da água, que deverá se 
tornar um problema cada vez 
maior em função dos períodos 
de seca mais constantes devido 
à elevação da temperatura 
global.  O desperdício de água 
deve ser evitado e a sua reu-
tilização constante devem ser 
metas a serem atingidas com 
rapidez pelas organizações.

As alianças estratégicas 
entre o setor privado e o setor 
público e o terceiro setor de-
verão ser intensifi cadas, pois 
cada um tem um papel a con-
tribuir na geração de riqueza. 
As empresas devem perder o 
temor de estabelecer parcerias 
estratégicas com as organi-
zações não-governamentais, 
pois estas têm expertise no 
âmbito social e ambiental que 
supera ao das empresas. Isto 
porque as empresas que não 
se envolverem nos próximos 
anos na solução de problemas 
sociais e ambientais deverão 
perder competitividade.

O combate às mudanças 
climáticas deve impactar 
fortemente nos processos 
produtivos que contribuem 
para o aquecimento global, 
a produção mais limpa deve 
ser meta a ser alcançada na 
produção industrial. O pro-
cesso de inovação deverá ser 
incrementado para mudar os 
padrões de produção e gerar 
novas tecnologias e processos 
mais sustentáveis do ponto de 
vista ambiental.

A sustentabilidade deve ser 
alcançada, também, evitando a 
corrupção e assegurando qua-
lidade de vida aos funcionários. 
Operar dentro dos parâmetros 
da sustentabilidade signifi ca, 
portanto, que o princípio do 
negócio é que deve ser um 
negócio de princípios.

(*) - É professor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, campus 

Campinas. Doutor em Ciências 
Sociais e Mestre em Ciência Política 

pela Unicamp. É especialista em 
Ciências Ambientais.

Reinaldo Dias (*)

Empresas e a agenda 2030 para 
o desenvolvimento sustentável

Além de consolidar tendên-
cia apontada no primeiro tur-
no de crescimento do PSDB 
e enfraquecimento do PT, o 
segundo turno das eleições 
municipais revela a fragmen-
tação do sistema partidário 
exemplifi cado na conquista 
de cidades por legendas de 
pouca representatividade. O 
cientista político e professor 
do curso de relações inter-
nacionais da Uerj, Maurício 
Santoro, acredita que, se por 
um lado as eleições municipais 
fortalecem a base do governo 
do presidente Michel Temer, o 
pleito também mostra um país 
mais fragmentado em termos 
partidários.

“Essa fragmentação fi cou 
como uma marca desse se-
gundo turno. É um fenôme-
no dessa década de 2010. A 
gente pode inferir que isso 
é uma consequência da crise 
política, uma bagunça maior 
nos partidos políticos majo-
ritários na mira da Operação 
Lava Jato, que estão sofrendo 
o impacto das investigações. 
Isso abre espaço para outras 
legendas”, disse Santoro.

Para o cientista político 
Carlos Ranulfo, coordenador 
do Centro de Estudos Legis-

Alckmin: asfaltando o caminho para 2018.

Patriota vira 
embaixador 
em Roma

Após três anos à frente da 
representação brasileira nas 
Nações Unidas, o ex-ministro 
das Relações Exteriores, Anto-
nio Patriota, deixou Nova York 
há quatro dias para se mudar 
para Roma, onde assume o 
posto de embaixador no pró-
ximo dia 11. 

Líder do Itamaraty durante 
a primeira fase do governo de 
Dilma Rousseff, de 2011 a 2013, 
Patriota enfrentou a missão 
de conduzir as relações entre 
Brasil e Itália durante a crise ge-
rada pelo asilo concedido pelo 
ex-presidente Lula ao italiano 
Cesare Battisti, condenado à 
prisão perpétua por quatro 
assassinatos na Itália, quando 
era militante político. 

Patriota disse que atualmente 
os dois países mantêm um “nível 
e confi ança” capaz de lidar com 
qualquer questão judiciária e 
que um dos focos de sua ges-
tão em Roma será o comércio, 
aproveitando o vácuo aberto 
pelo Brexit e as negociações 
de livre-comércio com a União 
Europeia. No entanto, o novo 
embaixador também pretende 
promover a cooperação cultural 
e estreitar os laços de Brasil e 
Itália em questões humanitá-
rias, dada sua experiência na 
ONU (ANSA).

O segundo turno das eleições 
municipais no país, que aconte-
ceu neste domingo, último dia 
30, confi rmou a histórica perda 
de poder, de infl uência e de 
espaço do Partido dos Trabalha-
dores (PT) no cenário político 
brasileiro. Há cerca de dois 
meses do impeachment da ex-
presidente Dilma Rousseff, sua 
legenda sofreu duras derrotas 
neste domingo, principalmente 
no ABC paulista, região onde o 
partido nasceu.

Na cidade de Santo André, 
por exemplo, o candidato do 
PSDB, Paulo Serra, venceu o do 
PT, o atual prefeito do municí-
pio, Carlos Grana, que obteve 
apenas 21,79% dos votos. Já em 
São Bernardo do Campo, onde 
a legenda do ex-presidente Lula 
nem chegou a ir para o segundo 
turno, Orlando Morando, do 
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Carrinho de compra 
adaptado para 
cadeirante

A Comissão de Defesa dos Di-
reitos das Pessoas com Defi ciência 
aprovou o projeto do deputado 
Alberto Fraga (DEM-DF), que 
obriga centros comerciais disponi-
bilizarem, no mínimo, 5% do total 
de carrinhos de compras adaptados 
para usuários de cadeiras de rodas. 
A relatora na comissão, deputada 
Conceição Sampaio (PP-AM), 
incluiu emenda para restringir 
a exigência para comércio com 
área construída superior a 500 
m2 ou pelo menos 20 carrinhos 
de compras. 

Na prática, a mudança tira a 
obrigatoriedade de pequenos mer-
cados. “Estabelecimentos comer-
ciais de pequeno porte não teriam 
como comportar a espacialização 
necessária para o uso de carri-
nhos com esta fi nalidade”, disse 
a deputada. O texto acrescenta 
dispositivo à Lei de Acessibilidade, 
que estabelece normas gerais para 
a promoção da acessibilidade das 
pessoas portadoras de defi ciência 
ou com mobilidade reduzida.

Hoje a lei já prevê que os cen-
tros comerciais forneçam carros 
e cadeiras de rodas, motorizados 
ou não, para o atendimento da 
pessoa com defi ciência ou com 
mobilidade reduzida. Segundo 
Conceição, a proposta melhora 
a legislação, permitindo que um 
importante segmento econômico 
possa cumprir suas obrigações de 
acessibilidade de forma mais clara e 
precisa. A proposta ainda será ana-
lisada, em caráter conclusivo, pelas 
comissões de Desenvolvimento 
Econômico; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

A Comissão de Indústria e 
Comércio da Câmara apro-
vou o projeto do deputado 
licenciado Veneziano Vital do 
Rêgo (PMDB-PB), que reduz a 
tributação para os fabricantes 
artesanais de cervejas e chopes 
especiais.

Pela proposta, a redução 
pode chegar a 60% da alíquota 
total de 19% sobre o preço de 
venda (6% de IPI, 2,32% de 
PIS/Pasep e 10,68% de Cofi ns) 
para produção anual de até 50 
mil litros. A redução mínima é 
de 10% da alíquota em produ-
ção de 5 milhões e 10 milhões 
de litros.

Atualmente, a Lei 13.097/15 
defi ne redução máxima de 20% 
da alíquota para produção anual 
de até 5 milhões de litros e míni-
ma de 10% no caso de produção 
entre 5 milhões e 10 milhões de 
litros. Para o relator, deputado 
Mauro Pereira (PMDB-RS), a 
aprovação da proposta pode 
formalizar as nanocervejarias, a 
versão minúscula e normalmen-
te informal da microcervejaria, 
que justifi cam a não formaliza-
ção por causa dos impostos ele-
vados. “Uma aparente renúncia 
de receitas pode signifi car, na 
verdade, aumento de receitas,” 

Pereira: Será um tratamento tributário mais justo.

Os projetos de maior 
destaque são a medida 
provisória que permite 

a integração de militares da 
reserva à Força de Segurança 
Nacional e proposta de emenda 
à Constituição que promove a 
reforma político-eleitoral.

A MP permite que policiais 
e bombeiros militares que te-
nham passado para a reserva 
há menos de cinco anos pos-
sam desempenhar atividades 
de cooperação federativa no 
âmbito da Força Nacional de 
Segurança Pública. O militar, 
no desempenho das atividades, 
terá direito ao recebimento 
de diária. Se for vitimado em 
serviço, terá direito a uma 
indenização de R$ 100 mil, em 
caso de invalidez incapacitante 
para o trabalho. Em caso de 
morte, seus dependentes terão 
direito a uma indenização no 
mesmo valor.

Até a edição da proposta, a 
Força Nacional era composta 
apenas por militares da ativa 
e servidores da área de se-
gurança pública dos estados 
– policiais civis e peritos. O 

O Plenário do Senado terá hoje (1º) sua primeira sessão deliberativa.
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MP da segurança e reforma política 
dominam a pauta do Senado

O Plenário do Senado terá hoje (1º) sua primeira sessão deliberativa depois do segundo turno das 
eleições municipais

governo federal alega que a 
alteração legislativa permite o 
aumento do efetivo da Força 
Nacional sem que as polícias 
militares estaduais sejam 
desfalcadas. A MP precisa ser 
votada pelo Senado até o dia 
3 de novembro. Do contrário, 
perde a efi cácia e deixa de 
produzir efeitos.

Também consta na pauta a 
PEC que trata de temas rela-

cionados à reforma política. 
De iniciativa dos senadores 
Ricardo Ferraço (PSDB-SP) 
e Aécio Neves (PSDB-MG), 
determina a perda do mandato 
de políticos que se desfi liarem 
dos partidos pelos quais foram 
eleitos, extingue as coligações 
nas eleições proporcionais a 
partir de 2022 e estabelece um 
percentual mínimo de votos, 
nacionalmente, para que um 

partido tenha representação 
parlamentar.

O presidente do Senado, Re-
nan Calheiros, vem defendendo 
uma reforma política e eleitoral 
profunda no país, opinião com-
partilhada por vários senado-
res. Renan disse que buscará 
acordos sobre outras medidas 
a serem votadas, inclusive com 
a Câmara dos Deputados (Ag.
Senado).

Analistas destacam fragmentação do 
sistema partidário após segundo turno

lativos da UFMG, a vitória de 
Marcelo Crivella (PRB) no Rio 
de Janeiro, de Alexandre Kalil 
(PHS) em Belo Horizonte e de 
Rafael Greca (PMN) em Curi-
tiba demonstra uma dispersão 
do poder de pequenos partidos. 
“Basta pegar as capitais: temos 
13 ou 14 partidos à frente das 
capitais. É muito, se levar em 
conta que, até 2014, sempre 
trabalhamos com três partidos 
mais fortes: PT, PSDB e PMDB. 
É uma fragmentação do sistema 
partidário que é fruto da queda 
do PT”, avaliou Ranulfo.

Segundo o professor da 
UFMG, houve um fortaleci-
mento da ala mais à direita do 

PSDB, que conquistou capi-
tais e cidades importantes. 
“Isso está bem expresso na 
hegemonia que Alckmin vai 
alcançando nesse processo. 
Ele se sai bem em São Paulo 
enquanto o Aécio Neves se sai 
muito mal em Minas Gerais. 
Outros partidos começam a 
gravitar em torno dessa ala 
do Alckmin do PSDB”, afi r-
mou Ranulfo. Na avaliação 
de Santoro, o segundo turno 
consolida o crescimento do 
PSDB registrado no primeiro 
turno. “A vitória do PSDB é 
uma vitória do Alckmin, que 
dá mais força a ele concorrer à 
presidência em 2018” (ABr).

Tributação menor para cerveja
e chope artesanal

destacou o parlamentar.
Segundo relatório de inteli-

gência de mercado do Sebrae 
de 2013, citado por Pereira, 
as pequenas fabricantes de 
cerveja empregam 18% dos 
trabalhadores do setor, apesar 
de deter 1,4% da produção. 
“Só isso já seria sufi ciente para 
considerar meritória a proposi-
ção”, disse. Pereira ressaltou 
que as regiões de produção 
cervejeira, sobretudo de Santa 
Catarina, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro, têm recebido o turismo 
cervejeiro para proporcionar 
uma “experiência completa em 
torno da bebida”.

Para o deputado Jorge Côrte 
Real (PTB-PE), o incentivo 
fi scal é muito importante. “Gera 
um novo negócio, porque agre-
ga valor em turismo, alimenta-
ção em si e formaliza o emprego 
e melhora a renda”, disse. Ele 
citou que as microcervejarias 
significam 10% da cerveja 
consumida na Europa. A nova 
lei também vale para pequenos 
produtores de cachaças, licores 
e vinhos. A proposta tramita 
em caráter conclusivo e ainda 
será analisada pelas comissões 
de Finanças e Tributação; e 
de Constituição e Justiça (Ag.
Câmara).

Resultados comprovam 
derrota histórica do PT

PSDB, venceu, com 59,94% dos 
votos, Alex Manete, do PPS. 

Por não apoiar nenhum dos 
candidatos, Lula, que já tem mais 
de 70 anos e, por isso, não precisa 
votar, não compareceu a nenhum 
cartório eleitoral neste domingo. 
Além disso, o PT só foi para o 
segundo turno em Recife, no que 
se refere às capitais brasileiras, e 
também não venceu. João Paulo 
Lima (PT) perdeu para Geraldo 
Julio (PSB). Das capitais venci-
das pela legenda em 2012, só 
uma foi mantida em 2016: a de 
Rio Branco, no Acre. 

Os resultados deste domingo 
foram os piores para o Partido 
dos Trabalhadores em 20 anos. 
Enquanto a legenda não conse-
guiu nenhuma vitória ontem, o 
PSDB ganhou 5 das 18 capitais 
que disputavam o segundo 
turno (ANSA).
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43ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1041057-
84.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr. Miguel Ferrari Junior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DLPM - DISTRIBUIDORA DE MATERIA 
PRIMA LTDA., CNPJ 11.261.014/0001-85, e EZIBOR COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 
05.154.525/0001-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de 
NASSIMUS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA, alegando em síntese que os executados firmaram, 
com a exequente, um contrato de prestação de serviços jurídicos, sendo que não foram quitadas parcelas 
do contrato, totalizando o valor atualizado de R$ 19.493,41 (equivalente a 50% do valor contratado). 
Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e (i) para, no prazo de 03 (três) dias, contados da expiração do 
prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização monetária e juros, ou nomear bens à 
penhora suficientes para assegurar o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens 
quantos necessários forem para a satisfação da dívida e (ii) para, no prazo de 15 dias, que fluirá após o 
decurso do prazo do presente edital, apresentar resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 22 de março de 2016. 

1ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1049225-
78.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carolina Nabarro Munhoz Rossi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CONSTREC CONSTRUCÕES LTDA, CNPJ 47.428.511/0001-72, na pessoa de seus representantes 
legais, que lhe foi proposta uma ação de Adjudicação Compulsória, de procedimento comum, por parte 
de FRANCISCO BENJAMIN NETO, bem como contra a R Reid Construções Ltda, objetivando formalizar 
a Escritura Definitiva do imóvel situado à Rua Aglae Reis, 330 - Campo Limpo, em São Paulo - SP, com 
área total de 126,00m², conforme Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado entre 
as partes em 20/10/1990. Encontrando-se a correquerida CONSTREC CONSTRUÇÕES LTDA. 
atualmente em local incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por edital, para os atos e 
termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2016. 

Agrovera-Agro Industrial  Vera Cruz S.A.
CNPJ 04.986.188/0001-40 - NIRE 35300175794

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
 REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2016- EM LIQUIDAÇÃO

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2016, ás 12:00 horas, na sede social localizada na Praça
Wendel Wikie, nº 151, Sala C, Pacaembu, em São Paulo-SP, atendendo à convocação realizada por
meio de editais publicados sucessivamente nos dias 17,18 e 19 de março de 2016, no Diário Oficial do
Estado de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios, compareceram os acionistas representando
88,49% (oitenta e oito virgula quarenta e nove por cento) do capital votante da AGROVERA-AGRO
INDUSTRIAL VERA CRUZ S.A.-EM LIQUIDAÇÃO, conforme assinaturas lançadas no Livro de Pre-
senças. Assumiu a presidência da mesa a Liquidante, Sra. Valquíria Josália Contiero, que convidou a
Dra. Juliana Vale Vernaschi para secretariá-la. Foram tomadas as seguintes deliberações pela unani-
midade dos presentes, em atenção á ordem do dia: (a) Aprovação, sem ressalvas, das demonstrações
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, publicadas, respectivamente, no Diá-
rio Oficial do Estado de São Paulo em 04 de março de 2016 e no Jornal Empresas & Negócios em 03
de março de 2016. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, da qual se lavrou a presente
ata, que vai assinada por todos os presentes. A presente ata é cópia fiel da arquivada em livro próprio.
Valquíria Josália Contiero-Presidente; Juliana Valle Vernaschi-Secretário; Indústrias Reunidas de
Bebiadas Tatuzinho 3 Fazendas Ltda. Valquíria Josália Contiero; Djalma Francisco Wetten. JUCESP
Nº 308.817/16-3 em 12.07.16. Flávia R. Brito - Secretária Geral.

SIKA AUTOMOTIVE LTDA., torna púb lico que recebeu da  CETESB a Licença de Operação
Nº 32008542, válida até 28/10/2018, para Impermeabilizantes, solventes e produtos afins, fabricação de,
sito à Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, 1525, Parte, Industrial Anhanguera, Osasco/SP.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29/04/2016

Data e Hora: Aos 29/04/2016, às 9 horas. Local: sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, 
nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Presença: Conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas compareceram acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia. Presente também o Diretor da Companhia, Sr. José Roberto Meister Müssnich, bem como 
o Sr. Guilherme Roslindo Nunes, representante da KPMG Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. Publicações: O Edital de 
Convocação foi devidamente publicado nas edições de 20, 21 a 25 e 26 de abril de 2016, do Jornal Empresas & Negócios, páginas 6, 5 e 5, respectivamente 
e de 20, 21 e 26 de abril de 2016, do Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo, páginas 157, 110 e 106, respectivamente. As Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2015, incluindo as correspondentes notas explicativas e o parecer dos auditores inde-
pendentes, foram devidamente publicadas no Jornal Empresas & Negócios, edição de 21 a 25 de abril de 2016, página 6 e no Diário Ofi cial Empresarial 
do Estado de São Paulo, edição de 21/04/2016, página 67. Mesa: Sra. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Presidente; e Sra. Andréia de Almeida Brito 
de Lima, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o exame das contas dos administradores e das demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício 
encerrado em 31/12/2015; (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2015; e (iii) eleição dos membros do Conselho 
de Administração. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) Foram aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as contas dos adminis-
tradores e as demonstrações fi nanceiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2015. (ii) Foi aprovada a seguinte destinação do lucro líquido 
do exercício encerrado em 31/12/2015, no valor total de R$ 766.061.341,62: (a) R$ 38.303.067,08 equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, são 
destinados à Reserva Legal; (b) 0,1% do lucro líquido do exercício, conforme previsto no artigo 24, § 1º, do Estatuto Social da Companhia, no valor total 
de R$ 727.758,27 é destinado ao pagamento do dividendo obrigatório, a ser creditado aos acionistas proporcionalmente à sua participação no capital so-
cial da Companhia, dentro do prazo de até 60 dias contados da presente data; (c) R$ 363.515.258,13 são destinados à Reserva de Investimentos, prevista 
no § 4º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia; e (d) R$ 363.515.258,13 são destinados à Reserva de Capital de Giro, prevista no § 5º do artigo 
24 do Estatuto Social da Companhia. (iii) Eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, tendo sido eleitos os Senhores (1) Abilio 
dos Santos Diniz, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 1.965.961 SSP/SP, CPF/MF nº 001.454.918-20, residente e domiciliado na Capital 
do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima 2055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001; (2) Charles 
André Pierre Desmartis, francês, solteiro, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade para Estrangeiros RNE G021358-Y, CPF/MF 
nº 236.760.388-00, residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua George Eastman 213, Vila Tramontano, 
CEP 05690-000; (3) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF nº 162.864.248-30, 
residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima 2055, 15º andar, Jardim Paulistano, 
CEP 01452-001; (4) Franck Emile Tassan, francês, casado, diretor jurídico, portador do Passaporte Francês 13BD08588, com endereço comercial em 33 
avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (5) Francis André Mauger, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte 
Francês 11AZ88270, com endereço comercial em 58 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (6) Jacques Dominique Ehrmann, francês, 
casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade francesa 080492301502, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 
92100 Boulogne-Billancourt, França; (7) Pierre Jean Jérôme Sivignon, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte Francês 
12DA75325, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; e (8) Vincent Arnaud Xavier Abello, francês, 
casado, administrador de empresas, portador do Passaporte Francês 11CK18851, com endereço comercial 102 avenue de Paris 91343 Massy Cedex, França. 
Os Conselheiros ora eleitos terão mandato unifi cado de 1 ano, sendo permitida a reeleição. Os Conselheiros ora eleitos deverão ser, no mais tardar em 
até 30 dias a partir da presente data, investidos nos seus cargos mediante a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de 
Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 149 da Lei das S.A. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos deverão 
declarar, nos respectivos termos de posse, sob as penas da lei, ter conhecimento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos 
legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia e não estarem impedidos de exercer a função de administrador em virtude de condenação 
criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência 
do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro 
nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública, ou a propriedade. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura 
e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. 
Mesa: Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Presidente; Andréia de Almeida Brito de Lima - Secretária. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V., 
p.p. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Carrefour S.A., p.p. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda e Península II Fundo de Investimento em Participações, 
p.p. Renata Catelan P. Rodrigues. Certifi co que a presente é cópia fi el da original. São Paulo, 29/04/2016. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Presidente; 
Andréia de Almeida Brito de Lima - Secretária. JUCESP sob nº 311.204/16-8, em 15/07/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30/04/2015

Data e Hora: Aos 30/04/2015, às 9 horas. Local: Sede social da subsidiária da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, 
nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. Presença: Conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas compareceram acionistas repre-
sentando a totalidade do capital social da Companhia. Presente também o Diretor da Companhia, Sr. Marco Aparecido de Oliveira, bem como os Srs. Rafael 
Santos Pereira, Carlos Augusto Pires, Anne Cécile Roche, representantes da KPMG Auditores Independentes, auditores independentes da Companhia. 
Publicações: O Edital de Convocação foi devidamente publicado nas edições de 18 a 22, 23 e 24 de abril de 2015, do Jornal Empresas & Negócios, 
páginas 13, 11 e 13, respectivamente e de 18, 23 e 24 de abril de 2015, do Diário Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo, páginas 99, 185 e 127, 
respectivamente. As Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014, incluindo as correspondentes notas explicativas 
e o parecer dos auditores independentes, foram devidamente publicadas no Jornal Empresas & Negócios, edição de 23/04/2015, página 11 e no Diário 
Ofi cial Empresarial do Estado de São Paulo, edição de 23/04/2015, página 112. Mesa: Sra. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Presidente; e Sra. Andréia 
de Almeida Brito de Lima, Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o exame das contas dos administradores e das demonstrações fi nanceiras relativas 
ao exercício encerrado em 31/12/2014; e (ii) a proposta de destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/2014; Deliberações Tomadas por 
Unanimidade: (i) Foram aprovadas, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras referentes 
ao exercício social encerrado em 31/12/2014. (ii) Foi aprovada a seguinte destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31/12/2014, no valor 
total de R$ 707.790.380,16: (a) R$ 35.389.519,01 equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, são destinados à Reserva Legal; (b) 0,1% do lucro 
líquido do exercício, conforme previsto no artigo 24, §1º, do Estatuto Social da Companhia, no valor total de R$ 672.400,86 é destinado ao pagamento 
do dividendo obrigatório, a ser creditado aos acionistas proporcionalmente à sua participação no capital social da Companhia, dentro do prazo de até 
60 dias contados da presente data; (c) R$ 335.864.230,15 são destinados à Reserva de Investimentos, prevista no § 4º do artigo 24 do Estatuto Social 
da Companhia; e (d) R$ 335.864.230,15 são destinados à Reserva de Capital de Giro, prevista no § 5º do artigo 24 do Estatuto Social da Companhia. 
Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém 
se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e 
assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V., pp. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; Carrefour S.A., pp. Sandra 
Gebara Boni Nobre Lacerda; e Península II Fundo de Investimento em Participações, p.p. Renata Catelan P. Rodrigues e Andréa Martins Ramos Spinelli. 
Certifi co que a presente é cópia fi el da original. São Paulo, 30 de abril de 2015. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Presidente; Andréia de Almeida Brito 
de Lima - Secretária. JUCESP sob nº 237.945/15-0, em 03/06/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2014

Data e Hora: Aos 12/12/2014, às 9 horas. Local: Na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901. Convocação: Dispensada a convocação face à presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada. Mesa: Sr. José Roberto Meister Müssnich, Presidente; 
e Sr. Joamir Müller Romiti Alves, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia; (ii) a admissão de um novo 
acionista; e (iii) a aprovação do boletim de subscrição. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) o aumento do capital social da Companhia de 
R$ 2.247.353.178,00 para R$ 3.550.153.178,00, representando um aumento efetivo de R$ 1.302.800.000,00, e a consequente emissão de 1.302.800.000 
novas ações ordinárias sem valor nominal, em tudo idênticas às anteriormente existentes. Com a expressa anuência da única acionista da Companhia, 
o referido aumento do capital social é integralmente subscrito por FIDUPAR Société Anonyme, sociedade constituída e organizada de acordo com as 
leis de Luxemburgo, com sede em 1 Rue Joseph Hackin, L - 1746, Luxemburgo, inscrita no CNPJ sob o nº 09.217.305/0001-24, e neste ato integralizado 
por meio da capitalização de remessa em moeda estrangeira no valor de R$ 1.302.800.000,00, conforme contrato de câmbio nº 126381409, datado de 
12.12.2014, baseado em uma taxa de câmbio de R$ 3,257. (ii) em observância ao artigo 253 da Lei nº 6.404/76, Carrefour Nederland B.V., sociedade 
constituída e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em Gebouw Spring, Overschiestraat 186 d, 1062 XK, Amsterdã (Holanda), inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.720.868/0001-80, única acionista da Companhia, expressamente renuncia a todo e qualquer direito de preferência em relação à 
subscrição das novas ações emitidas pela Companhia como resultado do aumento de capital acima descrito. Consequentemente, a Companhia nesta data 
admite FIDUPAR Société Anonyme como sua acionista, a qual subscreveu e integralizou as novas ações emitidas de acordo com o Boletim de Subscrição 
neste ato aprovado e que passa a fazer parte integral desta ata na forma de seu Anexo I; e (iii) em virtude das deliberações anteriores, a acionista 
aprovou o Boletim de Subscrição, e decidiu alterar o artigo 5 do Estatuto Social da Companhia, cujo caput passará a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 3.550.153.178,00, dividido em 3.550.153.178 ações, todas ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal.” Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse 
fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, 
conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V., por Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. Certifi co 
que a presente ata é cópia fi el da original. São Paulo, 12/12/2014. José Roberto Meister Müssnich - Presidente; Joamir Müller Romiti Alves - Secretário. 
JUCESP sob nº 70.508/15-0, em 11/02/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/12/2014

Data e Hora: Aos 12/12/2014, às 14 horas. Local: na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de 
Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901. Convocação: dispensada a convocação face à presença de acionistas representando a totalidade do 
capital social, conforme o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada. Mesa: Sr. José Roberto Meister Müssnich, Presidente; e 
Sr. Joamir Müller Romiti Alves, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia; e (ii) a alteração do Artigo 5º 
do Estatuto Social da Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: (i) o aumento do capital social da Companhia de R$ 3.550.153.178,00 para 
R$ 4.054.761.146,00, representando um aumento efetivo de R$ 504.607.968,00. O aumento de capital neste ato aprovado é integralizado por meio da 
capitalização da conta de reserva de lucros da Companhia, com base no balanço patrimonial da Companhia levantado em 31.12.2013, sem a emissão de 
novas ações, no valor de R$ 504.607.968,00. Tal quantia consiste no saldo do valor total da conta de reserva de lucros da Companhia em 31.12.2013, 
que totalizou o montante de R$ 1.405.607.968,00, líquido dos dividendos distribuídos aos acionistas da Companhia no ano de 2014, que correspondeu 
ao montante de R$ 901.000.000,00. Conforme previsto na legislação aplicável, o aumento de capital neste ato aprovado é rateado proporcionalmente 
entre os acionistas da Companhia, a saber: (i) Carrefour S.A., sociedade constituída e existente de acordo com as leis da França, com sede em 33 Avenue 
Emile Zola 92100, Boulogne-Billancourt, France, inscrita no CNPJ sob o nº 05.720.151/0001-38; e (ii) Carrefour Nederland B.V., sociedade constituída 
e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em Gebouw Spring, Overschiestraat 186 d, 1062 XK, Amsterdã (Holanda), inscrita no CNPJ 
sob o nº 05.720.868/0001-80; e (ii) em virtude da deliberação anterior, as acionistas decidiram alterar o artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, 
cujo caput passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 4.054.761.146,00, 
dividido em 3.550.153.178 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada 
mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. Acionistas presentes: 
(a) Carrefour Nederland B.V., p.p. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda; e (b) Carrefour S.A., p.p. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. Certifi co que a 
presente ata é cópia fi el da original. São Paulo, 12/12/2014. José Roberto Meister Müssnich - Presidente; Joamir Müller Romiti Alves - Secretário. 
JUCESP sob nº 70.509/15-3, em 11/02/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 17/04/2015

No dia 17/04/2015, às 9 horas, na Rua George Eastman, 213, Vila Tramontano, São Paulo-SP, reuniram-se a totalidade dos membros do Conselho de 
Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”), sendo os trabalhos presididos pelo Conselheiro Pierre Jean Jérome Sivignon, que convidou a mim, 
Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, para secretária. Abrindo os trabalhos, o Sr. Presidente informou que a reunião em questão foi convocada com a 
seguinte ordem do dia: (i) apresentação dos resultados da reunião do Comitê de Auditoria ocorrida em 16/04/2015; (ii) apreciação das demons-
trações fi nanceiras auditadas da Companhia relativas ao exercício social fi ndo em 31.12.2014 e recomendação de sua aprovação pela Assembleia 
Geral; (iii)  nomeação do Diretor Superintendente  - Divisão Holding da Companhia e do Diretor Financeiro  - Divisão Holding da Companhia; e 
(iv) avaliação de oportunidades de expansão e de aquisições pela Companhia. Colocada a matéria em discussão, foram debatidos e analisados pe-
los Conselheiros os assuntos da ordem do dia sem caráter deliberativo. Em seguida, os Conselheiros apreciaram e analisaram as demonstrações fi -
nanceiras da Companhia relativas ao exercício fi scal fi ndo em 31.12.2014 e decidiram por recomendar a sua aprovação pela Assembleia Geral. Logo 
após, os Conselheiros aprovaram a nomeação, pelo mandato unifi cado de 3 anos dos Senhores (i) Charles André Pierre Desmartis, francês, soltei-
ro, administrador de empresas, RNE nº G021358-Y, CPF/MF nº 236.760.388-00, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço 
comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para ocupar cargo de Diretor Superintendente  - Divisão Holding da 
Companhia; e (ii) Sebastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas, RNE nº G053038-O, CPF/MF nº 237.141.038-13, residente e do-
miciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para ocupar cargo 
de Diretor Financeiro - Divisão Holding da Companhia. Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deu por encerrada a sessão, da qual foi lavrado 
este extrato de ata, que lido foi aprovado pelos membros do Conselho de Administração da Companhia, os quais igualmente aprovaram a transcri-
ção de versão detalhada da ata no respectivo livro de registro. São Paulo, 17/04/2015. Secretária da Mesa - Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda. 
JUCESP sob nº 306.266/16-7, em 07/07/2016. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de dezembro de 2014

I. Data, Hora e Local: Aos 10/12/2014, às 12 horas, na sede social da Atacadão S.A. (“Companhia”) localizada na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901. II. Presença: As 
acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia e o representante da Incorporada (conforme defi nido abaixo), Sr. Sebastien Durchon, francês, casado, administrador de empresas, RG RNE nº G053038-O, CPF/MF 
nº 237.141.038-13, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000. III. Convocação: Dispensada a convocação face à presença de acionis-
tas representando a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). IV. Mesa: Sr. José Roberto Meister Müssnich, Presidente; e Sr. Marco 
Aparecido de Oliveira, Secretário. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre a proposta de incorporação (“Incorporação”) da Brepa Comércio e Participação Ltda., sociedade limitada, com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George 
Eastman, nº 213, 3º andar, sala 1, Vila Tramontano, CEP 05690-000, CNPJ/MF nº 49.740.038/0001-90, com seu Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.201.078.294 
(“Incorporada”) pela Companhia. Para tanto, a acionista (i) examinará, discutirá, deliberará sobre e aprovará os termos e condições dispostos no Protocolo de Incorporação e Justifi cação (“Protocolo”) celebrado entre as administra-
ções da Companhia e da Incorporada acerca da proposta de Incorporação; (ii) registrará e ratifi cará a nomeação, por referidas administrações, da empresa avaliadora especializada KPMG Auditores Independentes, sociedade estabeleci-
da na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 33, CNPJ/MF nº 57.755.217/0001-29, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo nº 2SP014428/O-6, tendo como responsável técnico o 
Sr. Guilherme Roslindo Nunes, contador, RG nº 13.598.006-9, CPF/MF nº 201.828.928-40 e no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo nº 1SP195631/O-1 (“Empresa Avaliadora”), a qual fi cou responsável por apurar o valor do 
patrimônio líquido da Incorporada e preparará o respectivo Laudo de Avaliação (“Laudo de Avaliação”); (iii) examinará e aprovará o Laudo de Avaliação acerca do patrimônio líquido da Incorporada; e (iv) deliberará sobre e aprovará a 
Incorporação, com a consequente extinção da Incorporada e a alteração do Estatuto Social da Companhia. VI. Deliberações: Após os esclarecimentos iniciais terem sido prestados, a acionista e o representante da Incorporada aprova-
ram: (i) o Protocolo datado de 10.12.2014, o qual, devidamente rubricado pela mesa, passa a integrar a presente ata como “Anexo I” para todos os fi ns de direito; (ii) a ratifi cação da nomeação da Empresa Avaliadora para apurar o va-
lor do patrimônio líquido da Incorporada e preparar o respectivo Laudo de Avaliação, nos termos do e de acordo com o Protocolo acima aprovado; (iii) o respectivo Laudo de Avaliação, o qual se baseou no valor do patrimônio líquido da 
Incorporada em 31/10/2014, correspondente a R$ 4.453.869.085,15 e, devidamente rubricado pela mesa, passa a integrar a presente ata como “Anexo 2” para todos os fi ns de direito; e (iv) a Incorporação da Incorporada pela 
Companhia foi aprovada, tudo em estrita observância aos termos e condições dispostos no Protocolo e no Laudo de Avaliação ora aprovados. Como resultado da aprovação da Incorporação, a Incorporada é extinta e dissolvida, a partir 
do que a Companhia então sucederá a Incorporada em todos os seus direitos e obrigações sem restrições e para todos os propósitos de direito e sem qualquer interrupção; para tanto, a administração da Companhia é neste ato autoriza-
da a tomar todas as medidas e realizar as ações necessárias em acréscimo à e/ou decorrentes da Incorporação ora aprovada, com plenos e gerais poderes para promover todos referidos arquivamentos, transcrições, averbações ou comu-
nicados necessários para implementar a presente transação de acordo com os termos e condições aprovados. Consequentemente, a sede da Incorporada é neste ato fechada, sendo a administração da Companhia neste autorizada a to-
mar todas as medidas necessárias perante os órgãos competentes. Como resultado da Incorporação, o patrimônio líquido da Companhia é neste ato aumentado em valor equivalente ao valor do patrimônio líquido da Incorporada, refl eti-
do no Laudo de Avaliação (excluído o valor da participação societária detida pela Incorporada na Incorporadora no valor de R$ 2.555.799.841,55) (“Patrimônio Líquido da Incorporada”). Além disso, a Incorporação resultará em: 
(i) um aumento do capital social da Companhia no valor de R$ 1.097.507.000,00 (“Aumento de Capital”); e (ii) na alocação do montante de R$ 800.562.243,60 à conta de reserva de capital da Companhia. Consequentemente, o capital 
social da Companhia é neste ato aumentado de R$ 1.149.846.178,00 para R$ 2.247.353.178,00, representando um aumento efetivo de R$ 1.097.507.000,00, mediante a emissão de 1.097.507.000 novas ações ordinárias sem valor no-
minal, ao preço total de R$ 1.898.069.243,60 por todas as ações emitidas, o qual foi calculado conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações, restando acordado que: (a) todas essas novas ações são idênticas àquelas previamente 
emitidas (alocadas para a antiga sócia da Incorporada (Carrefour Nederland B.V.)) nos termos do Protocolo; e (b) as ações emitidas em decorrência do aumento de capital social neste ato aprovado foram integralmente subscritas e in-
tegralizadas pela acionista Carrefour Nederland B.V. nesta data, de acordo com o disposto no Boletim de Subscrição encontrado no “Anexo 3” à presente ata. Como resultado da deliberação mencionada acima, o artigo 5 do Estatuto 
Social da Companhia passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 5 - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 2.247.353.178,00, dividido em 2.247.353.178 ações, todas ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal. § Único - A ação é indivisível perante a sociedade, e a cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas deliberações das assembleias gerais.” Adicionalmente, também em virtude da aprovação da Incorporação, 
resolve a acionista alterar as regras de governança corporativa da Companhia, com a consequente alteração das redações dos artigos 6 a 12 do Estatuto Social da Companhia, bem como a inclusão de novos artigos e renumeração dos de-
mais que conti nuam em vigor. Como resultado de todas as deliberações acima tomadas, a partir da presente data o Estatuto Social da Companhia passa a vigorar, na íntegra, na forma do “Anexo 4” à presente ata. Por fi m, permanecem 
nomeados os Srs. José Roberto Meister Müssnich, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.048.723-35 SSP/RS e CPF/MF nº 164.206.830-68, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial 
na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, para o cargo de “Diretor Superintendente - Divisão Atacadão”; (b) Marco Aparecido de Oliveira, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, RG 
nº 19.889.080 SSP/SP e CPF/MF nº 068.212.018-97, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, para o cargo de “Diretor 
Financeiro - Divisão Atacadão” e são indicados os Srs. Charles André Pierre Desmartis, francês, casado, administrador de empresas, RNE nº G021358-Y, CPF/MF nº 236.760.388-00 e Sebastien Durchon, francês, casado, administrador 
de empresas, RNE nº G053038-O, CPF/MF nº 237.141.038-13, ambos residentes e domiciliados na Cidade de São Paulo, SP, com endereço comercial na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, para os cargos de 
“Diretor Superintendente - Divisão Holding” e “Diretor Financeiro - Divisão Holding”, respectivamente. Os Diretores cujos mandatos foram ratifi cados neste ato e os diretores indicados declaram, sob as penas da lei, terem conhecimento 
das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencherem os requisitos legais para integrar a Diretoria da Companhia e não estarem impedidos de exercer cargos de administração por lei especial; em virtude de condenação criminal, ou 
por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, 
ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. VII. Suspensão dos Trabalhos e Lavratura de Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, foi esta ata lida, conferida, aprovada 
e assinada por todos os presentes. Data e Local: São Paulo, 10/12/2014. Mesa: José Roberto Meister Müssnich, Presidente; e Marco Aparecido de Oliveira, Secretário. Acionistas: Brepa Comércio e Participação Ltda., por Fernando 
César Lunardini e Stephane Frantz Emmanuel Engelhard. Certifi co que a presente ata é cópia fi el da original. José Roberto Meister Müssnich - Presidente; Marco Aparecido de Oliveira - Secretário; Diretor Superintendente - Divisão 
Holding - Charles André Pierre Desmartis; Diretor Financeiro - Divisão Holding - Sebastien Durchon; Diretor Superintendente - Divisão Atacadão - José Roberto Meister Müssnich; Diretor Financeiro - Divisão Atacadão - Marco 
Aparecido de Oliveira. JUCESP sob nº 70.506/15-2, em 11/02/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral. Anexo 4 - Estatuto Social do Atacadão S.A. - Denominação, Sede e Objeto - Artigo 1º - A Companhia girará sob a deno-
minação social de Atacadão S.A. - Artigo 2º - O objeto da Companhia consiste na: (a) distribuição, comércio, atacado, indústria, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, primários e indus-
trializados; (b) exploração de supermercados e lojas de departamentos, restaurante e lanchonete; (c) prestação de serviços fi tossanitários, de auxiliares do comércio e de transporte; e (d) participação em outras Companhias, nacionais 
ou estrangeiras, como sócia ou acionista. § Único - De acordo com as exigências de cada Unidade da Federação, a atividade das fi liais poderá ser detalhada. Artigo 3º - A Companhia tem sua sede e foro situados no Município de São 
Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, no Bairro de Vila Maria, CEP 02170-901, podendo abrir, instalar, manter e extinguir depósitos, fi liais, agências, escritórios e qualquer outra espécie de dependência, em todo o 
território nacional, observadas as disposições legais vigentes, mediante deliberação da Diretoria. Duração - Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capital Social - Artigo 5º - O capital social, totalmente subs-
crito e integralizado é de R$ 2.247.353.178,00, dividido em 2.247.353.178 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. § Único - A ação é indivisível perante a sociedade, e a cada ação ordinária nominativa corresponde-
rá um voto nas deliberações das assembleias gerais. Administração - Artigo 6º - A administração da Companhia será exercida pela Diretoria, na forma da lei e deste Estatuto Social. Artigo 7º - A Diretoria da Companhia será composta 
por um mínimo de 2 e máximo de 5 membros, alocados a duas divisões distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. Os Diretores terão designações e atribuições distintas com base na divisão a que forem alocados. Na 
Divisão Holding serão nomeados até 3 Diretores, sendo um designado “Diretor Superintendente - Divisão Holding”, um designado” Diretor Financeiro - Divisão Holding” e um designado “Diretor sem designação Específi ca - Divisão 
Holding”. Na Divisão Atacadão serão nomeados 2 Diretores, sendo um “Diretor Superintendente - Divisão Atacadão” e um “Diretor Financeiro - Divisão Atacadão”. Todos os Diretores serão residentes no País, eleitos pela assembleia geral, 
os quais terão os poderes necessários à regular administração dos negócios da Companhia, obedecidas as determinações contidas em lei e neste Estatuto Social. § Primeiro - Os Diretores terão prazo de mandato unifi cado de 3 anos, 
considerando-se ano o período compreendido entre 2 Assembleias Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Fica expressamente ressalvado que nenhum diretor deverá permanecer no exercício do cargo após completar o seu 
70º aniversário. § Segundo - Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá até 5 dias úteis após a data da realização da Assembleia Geral Ordinária, podendo a posse dos eleitos coincidir com o término do mandato 
dos seus antecessores. § Terceiro - Nos casos de renúncia ou destituição de qualquer dos diretores, a Assembleia Geral será convocada para eleger o substituto, que completará o mandato do substituído. Artigo 8º - Observados os valo-
res de alçada da Diretoria fi xados neste Estatuto Social, e os atos privativos descritos nos Artigos 13, 14, 15 e 16, compete aos Diretores administrar e gerir os negócios da Companhia, especialmente: I. cumprir e fazer cumprir este 
Estatuto Social e as deliberações da Assembleia Geral nas suas respectivas Divisões; II. propor, com relação a suas respectivas divisões, o orçamento anual, o orçamento de capital, o plano de negócios e o plano plurianual, o qual deverá 
ser revisto e aprovado anualmente; III. internamente às suas respectivas Divisões, deliberar sobre a instalação e o fechamento de fi liais, depósitos, centros de distribuição, escritórios, seções, agências, representações por conta própria 
ou de terceiros, em qualquer ponto do País ou do exterior; e IV. decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral. Artigo 9º - A Diretoria se reúne validamente com a presença da maioria dos 
Diretores e delibera por maioria de votos. Caberá ao Diretor Superintendente - Divisão Holding o voto de desempate nas deliberações. Artigo 10 - As reuniões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo confe-
rência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a identifi cação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião. § Primeiro - As convocações para as reuniões serão feitas 
mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a hora e o local da reunião. § Segundo - Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no 
respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e assinadas pelos Diretores presentes. Artigo 11 - Compete ao Diretor Superintendente - Divisão Holding e ao Diretor Superintendente - Divisão Atacadão, dentro de suas respectivas 
Divisões: (i) executar e fazer executar as deliberações das Assembleias Gerais; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia; (iii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual, do orçamento de capital, do plano de negócios 
e do plano plurianual da Companhia; (iv) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, logística, administrativa, planejamento e recursos humanos, bem como todos os negócios e operações da Companhia; (v) dirigir 
e orientar a realização de análises de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de normas, métodos e rotinas operacionais; e (vi) coordenar as atividades dos demais Diretores e empregados de suas respec-
tivas Divisões. § Único - Compete privativamente ao Diretor Superin tendente - Divisão Holding: (i) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade institucional; e (ii) convocar e presidir as reu-
niões da Diretoria. Artigo 12 - Compete ao Diretor Financeiro - Divisão Atacadão e ao Diretor Financeiro - Divisão Holding, dentro de suas respectivas Divisões: (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas fi nanceira, tributária, 
controle de gestão e contábil da Companhia, sendo responsáveis por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual naquilo que se refere às suas respectivas Divisões; (ii) gerenciar as atividades de tesouraria da Companhia, incluin-
do a captação e gestão de recursos; e (iii) todas as demais questões administrativas que não sejam expressamente atribuídas aos demais Diretores. Artigo 13 - Os Diretores terão as suas áreas de atuação segregadas por divisões nego-
ciais, as quais serão identifi cadas no ato de sua nomeação. Adicionalmente ao disposto no presente Estatuto, a Companhia terá um regimento interno que determinará de forma pormenorizada as competências específi cas de cada 
Divisão e dos Diretores que as integram. § Único - Os acionistas e a Diretoria farão com que os Diretores nomeados pautem as suas ações de forma a observar a referida segregação, cujo descumprimento será passível de responsabiliza-
ção e punível pela Companhia. Artigo 14 - Não obstante o disposto no Artigo 13 acima, fi ca desde já estabelecido que os seguintes atos são de competência privativa e exclusiva dos Diretores que integram a Divisão Holding: (i) estabe-
lecer a política macro de negócios da Companhia e de suas subsidiárias no Brasil; (ii) elaborar, anualmente, para apreciação da Assembleia Geral, o Relatório da Administração, as contas e as demonstrações fi nanceiras da Companhia 
acompanhados de parecer da Diretoria e do relatório dos auditores independentes, bem como a proposta de destinação dos lucros apurados no exercício anterior; (iii) aprovar a prática, pelos Diretores da Divisão Atacadão, das operações 
descritas no inciso (xi) do Artigo 15 abaixo, em valores compreendidos entre R$ 10.000.000,00 e R$ 60.000.000,00; (iv) aprovar a prática, pelos Diretores da Divisão Atacadão, das operações descritas no inciso (xii) do Artigo 15 abai-
xo, em valores compreendidos entre R$ 40.000.000,00 e R$ 60.000.000,00; (v) tomar qualquer deliberação com relação às subsidiárias da Companhia; (vi) representar a Companhia na qualidade de acionista, sócia ou quotista em deli-
berações societárias de suas subsidiárias; e (vii) estabelecer políticas gerais a serem observadas pela Companhia e todas as suas subsidiárias no país. § Primeiro - Caberá aos Diretores da Divisão Atacadão a prática de todos e quaisquer 
atos não englobados na competência específi ca da Divisão Holding. § Segundo - Os Diretores da Companhia somente poderão praticar os atos relativos aos negócios de sua respectiva Divisão e, observado o disposto em lei, não serão 
responsáveis por quaisquer atos praticados pelos Diretores da outra Divisão. Artigo 15 - Para a prática dos atos a seguir especifi cados, a Diretoria estará sujeita ao voto favorável de titulares de ao menos 3/4 das ações representativas 
do capital social reunidos em Assembleia Geral ou, alternativamente, mediante manifestação de voto, escrito: (i) transformação do tipo jurídico da Companhia, incorporação, fusão, cisão ou aporte de ativos; (ii) decisão sobre liquida-
ção da Companhia, ou, ainda, sobre o pedido de recuperação judicial, extrajudicial ou falência; (iii) alterações do Estatuto Social; (iv) sempre que o valor exceder a R$ 10.000.000,00 por operação, qualquer alienação, fora da operação 
intragrupo, oneração por venda, permuta ou transmissão, a título oneroso ou gratuito, a terceiros, de bens imóveis, fundos de comércio, bens incorpóreos, direitos de propriedade intelectual, bem como direitos reais ou pessoais sobre 
estes, e a cessão de participações em outras sociedades, especialmente pela venda, permuta e, em geral, a transmissão a título oneroso ou gratuito das ações ou das participações a terceiros, sobre os referidos valores; (v) constituição 
de sociedades cujas atividades seriam complementares ou semelhantes à atividade principal da Sociedade; (vi) assinatura de qualquer contrato de joint venture ou de franquia ou qualquer contrato de sociedade; (vii) nomeação, fi xação 
da remuneração e destituição dos membros da Diretoria; (viii) aprovação das contas da Diretoria; (ix) assunção pela Companhia de quaisquer obrigações alheias aos seus objetivos, bem como a utilização da denominação social para to-
dos os fi ns alheios às atividades da Companhia; (x) declaração de dividendos; (xi) nas operações a seguir indicadas cujos valores, em cada operação, sejam iguais ou superiores a (a) R$ 60.000.000,00: • constituição de seguranças, tais 
como garantias, avais, cauções, fi anças; e • subscrição de empréstimos contratados pela Companhia ou a outorga de um empréstimo por esta, inclusive a fornecedores. (xii) nas operações a seguir indicadas cujos valores, em cada ope-
ração, sejam iguais ou superiores a (a) R$ 60.000.000,00: • aquisição de fundos de comércio; • aquisição de bens incorpóreos; • aquisição de participações em outras empresas e subscrição de aumentos de capital, exceto no caso de 
aquisição de participações mediante a aplicação de incentivos fi scais e assemelhados; • todo projeto de investimento sobre ativo imobiliário tendo por objeto: (i) a aquisição ou a venda de um terreno, a aquisição ou a venda de um 
prédio existente, a aquisição ou a venda em estado futuro de acabamento de um imóvel; (ii) contrato de construção, contrato de promoção imobiliária, contrato de mestria de obra delegada, ou contrato de mestria de obra; (iii) a loca-
ção ou promessa de locação de um terreno ou de um prédio existente, ou de um imóvel no estado futuro de acabamento ou de um imóvel em leasing imobiliário; (iv) a constituição de quaisquer diretos reais sobre os imóveis e especial-
mente a constituição de hipoteca, de servidão ou de usufruto; e • quaisquer acordos, contratos, transações ou compromissos fora da atividade principal da Companhia. Artigo 16 - Observadas as competências privativas previstas no 
Artigo 13 acima, a Companhia será obrigada, (i) pela assinatura isolada do Diretor Superintendente da respectiva Divisão, (ii) pela assinatura conjunta de dois Diretores de uma mesma Divisão, (iii) pela assinatura de um Diretor em con-
junto com um procurador, ou, ainda, (iv) por dois procuradores assinando em conjunto, respeitado o disposto nos parágrafos 1º a 5º deste artigo. § Primeiro - Na Divisão Holding, quaisquer contratos, obrigações e cheques em valores 
excedentes a R$ 60.000.000,00, bem como atos indicados no artigo 15, após obtida a aprovação de acionistas na forma do disposto nos referido parágrafo, deverão ser assinados, (i) isoladamente pelo Diretor Superintendente - Divisão 
Holding, (ii) por procurador constituído na forma prevista no caput do artigo 17, ou, ainda, (iii) por quaisquer dois Diretores agindo conjuntamente. Na Divisão Atacadão, referidos contratos, obrigações e cheques em valores excedentes 
a R$ 30.000.000,00, bem como atos indicados no artigo 15, após obtida a aprovação de acionistas na forma do disposto nos referido parágrafo, deverão ser assinados, (i) isoladamente pelo Diretor Superintendente - Divisão Atacadão 
ou (ii) por procurador constituído na forma prevista no caput do artigo 17. § Segundo - A celebração de contratos de câmbio, independentemente de seu valor, poderá ocorrer (i) por quaisquer dois Diretores agindo conjuntamente, 
(ii) por um Diretor em conjunto com um procurador, ou (iii) por dois procuradores agindo conjuntamente, desde que investidos de poderes sufi cientes. § Terceiro - Qualquer Diretor da Divisão Holding, agindo isoladamente, ou procura-
dor investido de poderes sufi cientes poderá vincular a Companhia na emissão de cheques em valor não superior a R$ 10.000.000,00. De forma análoga, qualquer Diretor da Divisão Atacadão, agindo isoladamente, ou procurador investi-
do de poderes sufi cientes poderá vincular a Companhia na emissão de cheques em valor não superior a R$ 5.650.000,00. § Quarto - Observadas as restrições constantes deste Estatuto, um único Diretor agindo isoladamente ou um pro-
curador com poderes bastante poderá vincular a Companhia na emissão e endosso de duplicatas, cheques, letras de câmbio e notas promissórias bem como na cobrança, caução ou desconto com depósito de recursos nas contas bancá-
rias da Sociedade, ou ainda para emissão de recibos confi gurando pagamentos efetuados à Companhia através de cheques nominativos, assinaturas de contratos de abertura de crédito. § Quinto - Observadas as restrições constantes 
deste Estatuto, a representação da Companhia perante quaisquer órgãos, departamentos e repartições públicas, federais, estaduais e municipais, autarquias e realização de aplicações fi nanceiras em nome da Sociedade, de prazo não su-
perior a um ano e com instituições fi nanceiras, também incumbirá a um único Diretor agindo isoladamente ou a um procurador investido com poderes sufi cientes. Artigo 17 - Os instrumentos de mandato outorgados pela Companhia se-
rão assinados isoladamente pelo Diretor Superintendente da respectiva Divisão ou por quaisquer dois outros Diretores da mesma Divisão, agindo conjuntamente, os quais conterão poderes específi cos que observarão as restrições cons-
tantes deste Estatuto e terão prazo de validade limitado. Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva Divisão a que pertencerem os Diretores signatários do respectivo instrumento de mandato. § Único - As procura-
ções contendo poderes ad judicia conferidas a advogados para defesa dos direitos e interesses da Companhia em processos administrativos ou judiciais não terão prazo de validade determinado. Assembleia Geral - Artigo 18 - A 
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano, no curso dos 4 (quatro) meses imediatamente subsequentes ao encerramento do exercício social, para deliberar sobre as matérias previstas em lei. Artigo 19 - A Assembleia 
Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que os interesses societários, este Estatuto Social ou a legislação aplicável exigirem. Artigo 20 - A convocação das Assembleias Gerais se dará pelo Diretor Superintendente Divisão 
Holding e, na sua ausência ou impedimento temporário, por quaisquer outros dois Diretores agindo conjuntamente, ou ainda nas formas previstas em lei. As Assembleias Gerais serão presididas pelo Diretor Superintendente Divisão 
Holding ou, na sua ausência ou impedimento temporário, por qualquer outro Diretor indicado pela maioria dos acionistas. § Primeiro - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por 
Ações ou neste Estatuto Social, serão tomadas pela maioria dos votos válidos dentre as acionistas presentes, não sendo consideradas eventuais abstenções. § Segundo - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem 
do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações. § Terceiro - As atas de Assembleia deverão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de su-
mário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 21 - Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei: I. eleger e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal; II. fi xar a remunera-
ção global anual dos administradores, assim como a dos membros do Conselho Fiscal; III. reformar o Estatuto Social, incluindo qualquer deliberação de aumento ou redução de capital; IV. deliberar, de acordo com proposta apresentada 
pela Diretoria, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; V. deliberar sobre a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários, resgate, amortização, recompra ou qualquer outro tipo de negociação com 
ações ou outros valores mobiliários de emissão da Companhia ou a criação de ações preferenciais ou classes adicionais de ações ordinárias; VI. aprovar a transformação da Companhia; VII. aprovar a realização de qualquer tipo de parce-
ria ou associação da Companhia com terceiros; VIII. deliberar sobre a dissolução, cessação voluntária de atividades comerciais, falência ou recuperação judicial da Companhia, liquidação, fusão ou cisão da Companhia, incorporação de 
ações ou incorporação de qualquer sociedade pela Companhia ou desta por qualquer sociedade; IX. eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; e X. deliberar sobre qualquer 
matéria que lhe seja submetida pela Diretoria, opinando, ademais, sobre as matérias previstas no Artigo 15. Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 22 - O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao 
fi m de cada exercício social serão elaborados o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e as demais demonstrações contábeis exigidas em lei, de acordo com a legislação societária (Lei das Sociedades por Ações) e 
os princípios de contabilidade geralmente aceitos no Brasil. § 1º - O lucro líquido, como defi nido no Artigo 191 da Lei nº 6.404, de 15/12/1976, apurado em cada balanço semestral ou anual terá destinação determinada pela assembleia 
geral. § 2º - Nenhum acionista terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja aprovado expressamente pela assembleia geral. § 3º - Poderá a Diretoria, decidir sobre a constituição das reservas previstas nos artigos 195 e 197 da 
Lei nº 6.404/76, deliberada pela Assembleia Geral. § 4º - Os prejuízos serão transportados para o exercício seguinte, de acordo com a legislação vigente. Artigo 23 - Na data de 30 de junho de cada ano, será levantado um balanço se-
mestral da Companhia, assim como poderão ser levantados outros balanços parciais, com a fi nalidade de se verifi car o bom estado dos negócios sociais e de, eventualmente, proceder-se a uma distribuição de lucros, mediante aprovação 
da assembleia geral. Liquidação - Artigo 24 - A Companhia será liquidada nos casos previstos em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e nomear o liquidante. Alterações - Artigo 25 - O presente 
Estatuto poderá ser modifi cado em qualquer de suas cláusulas e condições, ao voto favorável de titulares de ações representativas, no mínimo, de 3/4 (três quartos) das ações com direito a voto. Disposições Gerais - Artigo 26 - O pre-
sente Estatuto deverá ser regido e interpretado de acordo com a lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76). Protocolo de Incorporação e Justifi cação - O presente Protocolo de Incorporação e Justifi cação (“Protocolo”), fi rmado 
entre as administrações das sociedades: (a) Atacadão S.A., sociedade anônima, com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901, CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09, NIRE 
35.300.043.154, neste ato representada por seu representante legal, Sr. José Roberto Meister Müssnich, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 20.048.723-35 SSP/RS, CPF/MF nº 164.206.830-68, residente e domiciliado 
na Cidade de São Paulo, SP, com escritório na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, Vila Maria, CEP 02170-901 (“Incorporadora”); e, na qualidade de incorporada, (b) Brepa Comércio e Participação Ltda., sociedade limitada, 
com sede na Cidade de São Paulo, SP, na Rua George Eastman, nº 213, 3º andar, sala 1, Vila Tramontano, CEP 05690-000, CNPJ/MF nº 49.740.038/0001-90, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP NIRE 35.201.078.294, neste ato 
representada por sua bastante procuradora, Sra. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, brasileira, casada, advogada, RG nº 20735287 SSP/SP, CPF/MF nº 146.299.798-83, residente e domiciliada na Cidade de São Paulo, SP, com escritório 
na mesma cidade na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000 (“Incorporada”); estabelece, na forma dos artigos 1.116 e seguintes da Lei nº 10.406/02 (“Código Civil”) e dos artigos 223 e seguintes da Lei 
nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), os termos e condições que deverão reger a incorporação da Incorporada pela Incorporadora. I. Características das Sociedades Envolvidas - 1.1. A Incorporadora é uma sociedade anôni-
ma, com capital social totalmente subscrito e integralizado de R$ 1.149.846.178,00, dividido em um 1.149.846.178 ações ordinárias sem valor nominal totalmente detidas pela Incorporada. 1.2. A Incorporada é uma sociedade limita-
da com capital social totalmente subscrito e integralizado de R$ 3.821.321.860,08, dividido em 382.132.186.008 quotas, no valor total de R$ 0,01 cada, totalmente detidas pela sócia CARREFOUR NEDERLAND B.V. II. Objeto da 
Incorporação, Interesse das Sociedades e Princípios da Operação Proposta - 2.1. O objeto do presente Protocolo é a proposta de reorganização das atividades da Incorporadora e da Incorporada, a serem consolidadas na 
Incorporadora através da Incorporação da Incorporada pela Incorporadora (“Incorporação”). 2.2. A consolidação das atividades da Incorporadora e da Incorporada em uma única pessoa jurídica visa reduzir os custos operacionais das 
referidas sociedades, permitindo ainda um melhor alinhamento dos interesses das sócias e acionistas. 2.3. Aprovada a Incorporação, (i) a Incorporada será extinta, com a consequente extinção de todas as quotas representativas de seu 
capital social; e (ii) a Incorporadora sucederá a Incorporada em todos os direitos e obrigações desta última, sem qualquer solução de continuidade. III. Justifi cativas da Incorporação - 3.1. As administrações da Incorporada e da 
Incorporadora recomendam a aprovação da proposta de Incorporação nos termos do presente Protocolo, por entenderem que a Incorporação, como parte de um processo de reorganização societária, resultará em maior integração e si-
nergia administrativa, comercial e fi nanceira, com uma redução signifi cativa dos custos operacionais de ambas as sociedades. 3.2. A proposta compreende a integração das operações da Incorporada e da Incorporadora em uma única 
pessoa jurídica, com o objetivo estratégico central de fortalecer as estruturas de seus negócios e expandir suas atividades. IV. Critérios de Avaliação - Tratamento das Variações Patrimoniais Posteriores - 4.1. Pelos motivos acima 
expostos, as administrações das sociedades decidem propor a Incorporação às respectivas sócias e acionistas que, se aprovada, observará as seguintes condições: (a) o patrimônio líquido da Incorporada será avaliado pelo valor do pa-
trimônio líquido apurado com base em seu balanço patrimonial levantado em 31/10/2014 (“Balanço Base”); (b) eventuais variações do valor do patrimônio líquido da Incorporada, posteriores à data do Balanço Base, serão transferi-
das, absorvidas e incorporadas aos resultados operacionais da Incorporadora; e (c) como resultado da Incorporação, todas as operações da Incorporada serão transferidas para a Incorporadora, que sucederá a Incorporada em todos os 
seus bens, direitos e obrigações, a título universal e para todos os fi ns de direito, sem qualquer solução de continuidade, com a consequente extinção da Incorporada, independente do fato de a Incorporadora, provisoriamente, conduzir 
as respectivas operações da Incorporada em nome desta até que tenham sido formalizados todos os registros e obtidas todas as autorizações requeridas pela legislação aplicável. V. Laudo de Avaliação e Verifi cação do Patrimônio 
Líquido - 5.1. O valor do patrimônio líquido da Incorporada, na data do Balanço Base, foi apurado por uma empresa especializada KPMG Auditores Independentes, sociedade estabelecida na Cidade de São Paulo, SP, na Rua Dr. Renato 
Paes de Barros, nº 33, CNPJ/MF nº 57.755.217/0001-29, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo nº 2SP014428/O-6, tendo como responsável técnico o Sr. Guilherme Roslindo Nunes, contador, RG 
nº 13.598.006-9, CPF/MF nº 201.828.928-40 e no Conselho Regional de Contabilidade de São Paulo nº 1SP195631/O-1 (“Empresa Avaliadora”), cuja nomeação estará sujeita à confi rmação das sócias e acionistas da Incorporada e da 
Incorporadora. 5.2. Os ativos e passivos que integram o patrimônio líquido da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora, estão descritos e identifi cados em um laudo de avaliação preparado pela Empresa Avaliadora anexo ao 
presente instrumento na forma de seu Anexo 5.2 (“Laudo de Avaliação”), que estará sujeito à aprovação das sócias das sociedades. VI. Montante Global do Patrimônio Líquido a ser Incorporado; Relação de Substituição - 
6.1. O valor do patrimônio líquido da Incorporada a ser incorporado pela Incorporadora é de R$ 4.453.869.085,15; tendo esse valor sido identifi cado pela Empresa Avaliadora e refl etido no Laudo de Avaliação. 6.2. Com base no valor jus-
to de mercado da Incorporada e da Incorporadora, 0,0059 ação da Incorporadora para cada 1 (uma) quota da Incorporada será atribuída à acionista da Incorporadora, de acordo com os termos e condições estabelecidos no artigo VII be-
low. VII. Composição Societária Após a Incorporação - 7.1. Aprovada a Incorporação, a Incorporada será extinta, com a consequente extinção de todas as quotas representativas de seu capital social. 7.2. Como resultado da 
Incorporação, o patrimônio líquido da Incorporadora será aumentado em valor equivalente ao valor do patrimônio líquido da Incorporada, refl etido no Laudo de Avaliação (excluído o valor da participação societária detida pela 
Incorporada na Incorporadora no valor de R$ 2.555.799.841,55 (“Patrimônio Líquido da Incorporada”). Além disso, a Incorporação resultará em: (i) um aumento do capital social no valor de R$ 1.097.507.000,00 (“Aumento de 
Capital”); e (ii) alocação da diferença entre (a) o Patrimônio Líquido da Incorporada e (b) o Aumento de Capital, isto é, R$ 800.562.243,60, à conta de reserva de capital. O Aumento de Capital e a supracitada alocação de reserva de ca-
pital serão formalizada em Assembleia Geral Extraordinária da Incorporadora. 7.3. Após a Incorporação e de acordo com a legislação aplicável: (i) todas as ações existentes da Incorporadora, previamente detidas pela Incorporada, serão 
totalmente transferidas para Carrefour Nederland B.V.; e (ii) as novas ações emitidas, em decorrência do Aumento de Capital serão atribuídas à sócia da Incorporada, Carrefour Nederland B.V., em substituição às quotas atualmente 
existentes da Incorporada. 7.4. Em virtude da Incorporação (se aprovada), o capital social da Incorporadora passará a ser de R$ 2.247.353.178,00, representativo de 2.247.353.178 ações ordinárias sem valor nominal, totalmente deti-
das por Carrefour Nederland B.V. VIII. Disposições Gerais - 8.1. Após a Incorporação, a sede da Incorporada será extinta. 8.2. Eventuais atos jurídicos que, em decorrência de compromissos previamente fi rmados, por motivos admi-
nistrativos e/ou operacionais, que ainda venham a ser praticados em nome da Incorporada, no interregno temporal compreendido entre a aprovação do presente Protocolo pelas sócias e acionistas das sociedades signatárias deste do-
cumento e o registro dos respectivos atos societários perante a Junta Comercial competente, serão considerados válidos e efetivos para todos os fi ns legais, e todos os direitos e obrigações deles decorrentes serão assumidos pela 
Incorporadora, na qualidade de sucessora legal da Incorporada, após a extinção desta última, nos termos dos artigos 1.116 do Código Civil e 227 da Lei das Sociedades por Ações. 8.3. O presente Protocolo será apresentado para aprova-
ção das sócias e acionistas da Incorporada e da Incorporadora, em reuniões de sócios ou assembleias de acionistas a serem oportunamente realizadas. 8.4. Exceto pelos valores constantes do Laudo de Avaliação, conforme disposto no 
item 5.2 deste Protocolo, os valores estabelecidos no presente Protocolo foram avaliados pelas administrações das sociedades nesta data. 8.5. Aprovada a Incorporação, a Incorporada será declarada extinta, cabendo aos administrado-
res da Incorporadora promover as baixas, registros, averbações e demais atos societários necessários junto aos órgãos públicos competentes para efetivar a Incorporação, nos termos do artigos 1.118 do Código Civil e 227 da Lei das 
Sociedades por Ações. E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma para todos os efeitos legais. São Paulo, 10/12/2014. Atacadão S.A. - p. José Roberto Meister 
Müssnich; Brepa Comércio e Participação Ltda. - pp. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda.

Atacadão S.A.  –  CNPJ nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17/12/2014

Data e Hora: Aos 17/12/2014, às 9 horas. Local: na Rua Hungria, 1.100, 8º andar, São Paulo, SP, Jardim Europa, CEP 01455-906. Convocação: dispensada 
a convocação face à presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme o artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404 de 15/12/1976 (“Lei 
das S.A.”). Mesa: Sra. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda, Presidente; e Sr. Antônio José Mattos Morello, Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a 
alteração da estrutura de governança corporativa da Companhia com a criação de um Conselho de Administração; (ii) a alteração e reformulação do 
Estatuto Social da Companhia em virtude do item anterior; e (iii) eleição dos membros do Conselho de Administração. Deliberações Tomadas por 
Unanimidade: (i) aprovar a criação do Conselho de Administração da Companhia, composto no mínimo por 8 e no máximo por 11 membros, todos pessoas 
físicas, nacionais ou estrangeiros, acionistas ou não; (ii) tendo em vista o acima exposto, reformular e renumerar o Estatuto Social da Companhia, para re-
fl etir a nova estrutura de governança e os poderes e deveres do Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social consolidado e alterado, o qual é 
anexo à presente como Anexo I. (iii) eleger os membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: (1) Abilio dos Santos Diniz, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, R.G. nº 1.965.961 SSP/SP, CPF/MF nº 001.454.918-20, domiciliado e residente na Capital do Estado de SP, com ende-
reço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim Paulistano, CEP 01452-001; (2) Charles André Pierre Desmartis, francês, solteiro, 
administrador de empresas, RNE nº G021358-Y, CPF/MF nº 236.760.388-00, residente na Capital do Estado de SP, com escritório na Rua George Eastman 
213, Vila Tramontano, CEP 05690-000; (3) Eduardo Pongrácz Rossi, brasileiro, casado, administrador de empresas, R.G. nº 17.847.499-X SSP/SP, CPF/MF 
nº 162.864.248-30, domiciliado e residente na Capital do Estado de SP, com endereço na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2.055, 15º andar, Jardim 
Paulistano, CEP 01452-001. (4) Franck Emile Tassan, francês, casado, Diretor Jurídico, portador do Passaporte francês nº 13BD08588, com endereço co-
mercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (5) Francis André Mauger, francês, casado, administrador de empresas, portador 
do Passaporte francês nº 11AZ88270, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (6) Jacques Dominique 
Ehrmann, francês, casado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade francesa nº 080492301502, com endereço comercial em 33 ave-
nue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; (7) Pierre Jean Jérôme Sivigon, francês, casado, administrador de empresas, portador do 
Passaporte francês nº 12DA75325, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 92100 Boulogne-Billancourt, França; e (8) Vincent Arnaud Avier 
Abello, francês, casado, administrador de empresas, portador do Passaporte francês nº 11CK18851, com endereço comercial em 33 avenue Emile Zola, 
92100 Boulogne-Billancourt, França. Os Conselheiros ora eleitos terão mandato unifi cado de 1 ano, sendo permitida a reeleição, conforme Estatuto apro-
vado nesta Assembleia. Os Conselheiros ora eleitos deverão ser, no mais tardar em até 30 dias a partir da presente data, investidos nos seus cargos median-
te a assinatura dos respectivos termos de posse no Livro de Registro de Atas de Reunião do Conselho de Administração da Companhia, conforme artigo 149 
da Lei das S.A. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos deverão declarar, nos respectivos termos de posse, sob as penas da lei, ter conheci-
mento das disposições do Artigo 147 da Lei das S.A., preencher os requisitos legais para integrar o Conselho de Administração da Companhia e não esta-
rem impedidos de exercer a função de administrador em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob efeitos dela; em virtude de pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou em decorrência do cometimento de crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, a fé pública, ou a propriedade. Suspensão dos Trabalhos. Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso, e ninguém se manifestando, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta a sessão, 
foi esta ata lida, conferida, aprovada e assinada por todos os presentes. São Paulo, 17/12/2014. Sandra Gebara Boni Nobre Lacerda - Presidente; Antônio 
José Mattos Morello - Secretário. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V. - p.p. Antônio José Mattos Morello; Carrefour S.A. - p.p. Antônio José 
Mattos Morello; Península II Fundo de Investimento em Participações  - p.p. Andréa Martins Ramos Spinelli. JUCESP sob nº 226.603/15-5, em 
27/05/2015. (a) Flávia Regina Britto  - Secretária Geral. Anexo I - Estatuto Social Consolidado - Estatuto Social do Atacadão S.A. - Denominação, 
Sede e Objeto - Artigo 1º - A Companhia girará sob a denominação social de Atacadão S.A. Artigo 2º - O objeto social da Companhia consiste na: (a) dis-
tribuição, comércio, atacado, indústria, importação e exportação de artigos, materiais, produtos e/ou mercadorias em geral, primários e industrializados; 
(b) exploração de supermercados e lojas de departamentos, restaurante e lanchonete; (c) prestação de serviços fi tossanitários, de auxiliares do comércio e 
de transporte; e (d) participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, como sócia ou acionista. § Único - De acordo com as exigências de cada 
Unidade da Federação e observados os limites do objeto social da Companhia, as atividades das fi liais poderão ser detalhadas. Artigo 3º - A Companhia 
tem sua sede e foro situados no Município de São Paulo, SP, na Avenida Morvan Dias de Figueiredo, nº 6.169, no Bairro de Vila Maria, CEP 02170-901, po-
dendo, observadas as disposições legais vigentes, abrir, instalar, manter e extinguir depósitos, fi liais, agências, escritórios e qualquer outra espécie de de-
pendência, em todo o território nacional, mediante deliberação da Diretoria. Duração - Artigo 4º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. 
Capital Social - Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 4.054.761.146,00 dividido em 3.550.153.178 ações, todas ordi-
nárias, nominativas e sem valor nominal. § 1º - A ação é indivisível perante a sociedade, e a cada ação ordinária nominativa corresponderá um voto nas 
deliberações das assembleias gerais. § 2º  - A Companhia não poderá criar partes benefi ciárias, conforme disposto no artigo 46 da Lei das S.A. 
Administração - Conselho de Administração - Artigo 6º - A administração da Companhia será exercida pelo Conselho de Administração, responsável por 
defi nir estratégias, metas e objetivos gerais da Companhia e de suas subsidiárias, e pela Diretoria, que deve implementar as decisões tomadas pelo 
Conselho de Administração e pela Assembleia Geral, em ambos os casos, na forma da lei e deste Estatuto Social e de acordo com as normas internas do 
Conselho de Administração. Artigo 7º - O Conselho de Administração será composto por no mínimo 8 e no máximo por 11 membros, nacionais ou estran-
geiros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, nos termos da lei, para o mandato unifi cado de 1 ano, podendo ser reeleitos. § 1º - No caso de va-
cância de quaisquer dos cargos do Conselho de Administração em virtude de renúncia, morte, incapacidade permanente ou ausência permanente do res-
pectivo membro do Conselho, os outros membros, no prazo de 10 dias a partir do evento deverão eleger um substituto para preencher o cargo vago exclusi-
vamente até o término do mandato do respectivo Conselheiro, ou convocar a Assembleia Geral com a fi nalidade de eleger um novo membro do Conselho 
para substituir tal membro até o fi nal do respectivo mandato. § 2º - Caberá ao Conselho de Administração nomear o Presidente e Vice-Presidente do 
Conselho. § 3º - O Presidente do Conselho de Administração, e na sua ausência ou impedimento, o Vice-Presidente, deverá convocar as reuniões do 
Conselho ordinárias a cada trimestre e, reuniões do Conselho extraordinárias sempre que necessário. As reuniões do Conselho de Administração serão con-
vocadas mediante convocação por escrito enviada a todos os membros do Conselho com pelo menos 8 dias de antecedência da data da reunião. Ademais, 
qualquer membro do Conselho de Administração poderá solicitar ao Presidente do Conselho de Administração a convocação de uma reunião extraordinária 
do Conselho de Administração, sendo que, nessa hipótese, caso o Presidente do Conselho de Administração deixe de convocar a reunião solicitada por 
quaisquer dos conselheiros no prazo de cinco (5) dias a partir do respectivo pedido, tal membro poderá convocar diretamente a reunião do Conselho de 
Administração com a mesma agenda solicitada, desde que a convocação, observado o prazo de 8 dias de antecedência, indique a razão pela qual o assunto 
a ser discutido requer uma reunião extraordinária antes da próxima reunião ordinária do Conselho de Administração. § 4º - A convocação de todas as reu-
niões do Conselho de Administração deverá incluir a pauta dos assuntos a serem discutidos na respectiva reunião, bem como uma cópia ou referência a to-
dos os documentos a serem analisados/discutidos de acordo com a convocação. O Presidente do Conselho de Administração deverá acrescentar à pauta 
qualquer item solicitado por qualquer conselheiro. § 5º - Salvo acordo em contrário, as reuniões do Conselho de Administração da Companhia serão reali-
zadas na sede da Companhia ou em qualquer outro local na mesma cidade, sendo permitida a participação por sistema de áudio ou videoconferência ou ou-
tros meios semelhantes, desde que permitam a identifi cação e garantam a participação efetiva dos participantes, e através do qual todos os participantes 
possam simultaneamente ouvir uns aos outros. As reuniões somente serão instaladas com a presença da maioria dos membros do Conselho de 
Administração. § 6º - O Presidente ou, na sua ausência, o Vice-Presidente, presidirá as reuniões do Conselho de Administração, ou, na ausência de ambos, 
a maioria simples dos membros presentes ou representados na reunião do Conselho de Administração deverá nomear um dos demais membros para atuar 
como presidente da reunião do Conselho de Administração, o qual indicará qualquer pessoa como secretário. § 7º - Cada membro terá direito a um voto 
nas deliberações das reuniões do Conselho de Administração, e as decisões, salvo disposição em contrário em acordo de acionistas arquivado na sede da 
Companhia, serão tomadas por maioria dos votos dos presentes na respectiva reunião. O presidente de qualquer reunião do Conselho de Administração não 
deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infração aos termos de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da 
Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. § 8º - Qualquer membro do Conselho de Administração poderá outorgar 
procuração por escrito a qualquer outro membro para representá-lo em uma reunião específi ca, podendo assim o conselheiro nomeado votar em nome do 
membro ausente à referida reunião, sendo, assim, considerado presente à reunião. § 9º - As atas das reuniões do Conselho de Administração deverão ser 
lavradas em livro próprio da Companhia. Artigo 8º - O Conselho de Administração terá os seguintes comitês, que serão regidos de acordo com as regras 
previstas nos respectivos regulamentos internos, bem como pelas disposições de acordo de acionistas arquivado na sede da Companhia: (i) Comitê de 
Auditoria; (ii) Comitê Estratégico; e (iii) Comitê de Recursos Humanos. Diretoria - Artigo 9º - A Diretoria da Companhia será composta por no mínimo 2 e 
no máximo 5 membros, alocados a duas divisões distintas, denominadas “Divisão Holding” e ”Divisão Atacadão”. Os Diretores terão designações e atribui-
ções distintas com base na divisão a que forem alocados. Na Divisão Holding serão nomeados até 3  Diretores, sendo um designado “Diretor 
Superintendente - Divisão Holding”, um designado” Diretor Financeiro - Divisão Holding” e um designado “Diretor sem designação Específi ca - Divisão 
Holding”. Na Divisão Atacadão serão nomeados 2 Diretores, sendo um “Diretor Superintendente - Divisão Atacadão” e um “Diretor Financeiro - Divisão 
Atacadão”. Todos os Diretores serão residentes no Brasil, eleitos pelo Conselho de Administração, os quais terão os poderes necessários à regular adminis-
tração dos negócios da Companhia, obedecidas as determinações contidas em lei e neste Estatuto Social e as determinações estabelecidas pelo Conselho 
de Administração. § 1º - Os Diretores terão prazo de mandato unifi cado de 3 anos, considerando-se ano o período compreendido entre 2 Assembleias 
Gerais Ordinárias, sendo permitida a reeleição. Fica expressamente ressalvado que nenhum diretor deverá permanecer no exercício do cargo após comple-
tar o seu 70º aniversário. § 2º - Salvo no caso de vacância no cargo, a eleição da Diretoria ocorrerá, quando solicitado, até 5 dias úteis após a Assembleia 
Geral Ordinária, em uma reunião do Conselho de Administração convocada para tal fi nalidade, podendo a posse dos eleitos coincidir com o término do 
mandato dos seus antecessores. § 3º - Nos casos de vacância de quaisquer dos cargos da Diretoria, no prazo máximo de 30  dias após o evento, o Conselho 
de Administração se reunirá para eleger o substituto, que completará o mandato do substituído. Artigo 10 - Observadas as matérias reservadas ao 
Conselho de Administração e à Assembleia Geral, e os atos privativos da Diretoria descritos neste Estatuto, compete aos Diretores administrar e gerir os 
negócios da Companhia, especialmente: (i) cumprir e fazer cumprir este Estatuto Social e as deliberações do Conselho de Administração e da Assembleia 
Geral nas suas respectivas Divisões; (ii) propor o orçamento anual, o plano de negócios estratégicos e o plano de expansão e investimento, o qual deverá 
ser revisto e aprovado anualmente pelo Conselho de Administração; (iii) internamente no âmbito das suas respectivas Divisões, deliberar sobre a instala-
ção e o fechamento de fi liais, depósitos, centros de distribuição, escritórios, seções, agências, representações por conta própria ou de terceiros, em qual-
quer ponto do País ou do exterior; e (iv) decidir sobre qualquer assunto que não seja de competência privativa da Assembleia Geral ou do Conselho de 
Administração. Artigo 11 - A Diretoria se reúne validamente com a presença da maioria dos Diretores e delibera por maioria de votos dos Diretores presen-
tes ou representados na reunião pertinente. Caberá ao Diretor Superintendente - Divisão Holding o voto de desempate nas deliberações. Artigo 12 - As 
reu niões da Diretoria poderão ser realizadas por conferência telefônica, vídeo conferência ou por qualquer outro meio de comunicação que permita a iden-
tifi cação e a comunicação simultânea entre os Diretores e todas as demais pessoas presentes à reunião. § 1º - As convocações para as reuniões da 
Diretoria serão feitas mediante comunicado escrito entregue com antecedência mínima de 2 dias úteis, das quais deverá constar a ordem do dia, a data, a 
hora e o local da reunião. § 2º - Todas as deliberações da Diretoria constarão de atas lavradas no respectivo livro de atas das Reuniões da Diretoria e assi-
nadas pelos Diretores presentes. Artigo 13 - Observada a autoridade do Conselho de Administração e de seus comitês, conforme estabelecido neste 
Estatuto, compete ao Diretor Superintendente - Divisão Holding e ao Diretor Superintendente - Divisão Atacadão, dentro de suas respectivas Divisões: 
(i) implementar as deliberações das Assembleias Gerais e do Conselho de Administração; (ii) estabelecer metas e objetivos para a Companhia e suas subsi-
diárias; (iii) dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual, do plano de expansão e de investimento e do plano estratégico da Companhia; (iv) coorde-
nar, administrar, dirigir e supervisionar as áreas comercial, logística, administrativa, planejamento e recursos humanos, bem como todos os negócios e 
operações da Companhia; (v) dirigir e orientar a realização de análises de mercado, da política da qualidade e diretrizes bem como a implantação de nor-
mas, métodos e rotinas operacionais; e (vi) coordenar as atividades dos demais Diretores e empregados de suas respectivas Divisões. § Único - Compete 
privativamente ao Diretor Superintendente - Divisão Holding: (i) dirigir, no mais alto nível, as relações públicas da Companhia e orientar a publicidade 
institucional; e (ii) convocar e presidir as reuniões da Diretoria. Artigo 14 - Compete ao Diretor Financeiro - Divisão Atacadão e ao Diretor Financeiro - 
Divisão Holding, dentro de suas respectivas Divisões: (i) coordenar, administrar e supervisionar as áreas fi nanceira, tributária, controle de gestão e contá-
bil da Companhia, sendo responsáveis por dirigir e orientar a elaboração do orçamento anual naquilo que se refere às suas respectivas Divisões; (ii) geren-
ciar as atividades de tesouraria da Companhia, incluindo a captação e gestão de recursos; e (iii) todas as demais questões administrativas que não sejam 
expressamente atribuídas aos demais Diretores. Artigo 15 - Os Diretores terão as suas áreas de atuação segregadas por divisões negociais, as quais serão 
identifi cadas no ato de sua nomeação. Adicionalmente ao disposto no presente Estatuto, a Companhia terá um regimento interno que determinará de for-
ma pormenorizada as competências específi cas de cada Divisão e dos Diretores que as integram. Os acionistas e a Diretoria farão com que os Diretores no-
meados pautem as suas ações de forma a observar a referida segregação, cujo descumprimento será passível de responsabilização e punível pela 
Companhia. Artigo 16 - Não obstante o disposto no Artigo 15 acima, e observada a autoridade do Conselho de Administração e de seus comitês, conforme 
estabelecido neste Estatuto, e tendo obtido aprovação de governança prévia quando necessário (i.e. Conselho de Administração e/ou Assembleia Geral, 
conforme o caso) fi ca desde já estabelecido que os seguintes atos são de competência privativa e exclusiva dos Diretores que integram a Divisão Holding: 
(i) sugerir ao Conselho de Administração, e após obtida aprovação pelo Conselho, implementar a política macro de negócios da Companhia e de suas subsi-
diárias no Brasil; (ii) elaborar, anualmente, para apreciação do Conselho de Administração, as Contas da Diretoria; (iii) implementar qualquer decisão to-
mada pelo Conselho de Administração com relação às subsidiárias da Companhia; (iv) representar a Companhia na qualidade de acionista, sócia ou quotis-
ta em deliberações societárias de suas subsidiárias; e (v) sugerir ao Conselho de Administração e implementar políticas gerais a serem observadas pela 
Companhia e todas as suas subsidiárias no país. § 1º - Caberá aos Diretores da Divisão Atacadão a prática de todos e quaisquer atos não englobados na 
competência específi ca da Divisão Holding. § 2º - Os Diretores da Companhia somente poderão praticar os atos relativos aos negócios de sua respectiva 
Divisão e, observado o disposto em lei, não serão responsáveis por quaisquer atos praticados pelos Diretores da outra Divisão. Artigo 17 - Observadas a 
segregação de poderes prevista neste Estatuto, a Companhia será representada legalmente e estará obrigada, (i) pela assinatura isolada do Diretor 
Superintendente da respectiva Divisão, (ii) pela assinatura conjunta de dois Diretores de uma mesma Divisão, (iii) pela assinatura de um Diretor em con-
junto com um procurador, ou, ainda, (iv) por dois procuradores assinando em conjunto, respeitado o disposto nos § único deste Artigo. § Único - 
Observadas as restrições constantes deste Estatuto, um único Diretor agindo isoladamente ou um procurador com poderes bastante poderá vincular a 
Companhia na emissão e endosso de duplicatas, cheques, letras de câmbio e notas promissórias bem como na cobrança, caução ou desconto com depósito 
de recursos nas contas bancárias da Companhia, ou ainda para emissão de recibos confi gurando pagamentos efetuados à Companhia através de cheques 
nominativos, assinaturas de contratos de abertura de crédito. A representação da Companhia perante quaisquer órgãos, departamentos e repartições pú-
blicas, federais, estaduais e municipais, autarquias e realização de aplicações fi nanceiras em nome da Companhia, de prazo não superior a um ano e com 
instituições fi nanceiras, também incumbirá a um único Diretor agindo isoladamente ou a um procurador investido com poderes sufi cientes. Artigo 18 - Os 
instrumentos de mandato outorgados pela Companhia serão assinados (i) isoladamente pelo Diretor Superintendente da respectiva Divisão ou (ii) por 
quaisquer dois outros Diretores da mesma Divisão, agindo conjuntamente, e, em todos casos, conterão poderes específi cos que observarão as restrições 
constantes deste Estatuto e terão prazo de validade limitado. Somente poderão ser delegados poderes relativos à respectiva Divisão a que pertencerem os 
Diretores signatários do respectivo instrumento de mandato. O Conselho de Administração terá o direito de autorizar a outorga de procurações por qual-
quer diretor individualmente, estabelecendo o prazo de duração e os poderes a serem outorgados, com a devida observância dos assuntos sujeitos à 
Assembleia Geral, nos termos da lei aplicável. § Único - As procurações contendo poderes ad judicia conferidas a advogados para defesa dos direitos e in-
teresses da Companhia em processos administrativos ou judiciais poderão ser por prazo indeterminado. Assembleia Geral - Artigo 19 - A Assembleia 
Geral reunir-se-á, ordinariamente, uma vez ao ano, no curso dos 4 meses imediatamente subsequentes ao encerramento do exercício social, para deliberar 
sobre as matérias previstas em lei. Artigo 20 - A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente, sempre que os interesses societários, este Estatuto 
Social ou a legislação aplicável exigirem. Artigo 21 - A convocação das Assembleias Gerais se dará pelo Presidente do Conselho de Administração e, na sua 
ausência ou impedimento temporário, por quaisquer outros dois Conselheiros agindo conjuntamente, ou ainda nas formas previstas em lei. As Assembleias 
Gerais serão presididas por qualquer pessoa presente e selecionada pela maioria dos acionistas presentes ou representados na Assembleia Geral em ques-
tão. § 1º - As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações, neste Estatuto Social ou em Acordo de 
Acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, serão tomadas pela maioria dos votos válidos dentre as acionistas presentes, não sendo consi-
deradas eventuais abstenções. O presidente de todas as Assembleias Gerais não deverá levar em consideração e não computará o voto proferido com infra-
ção aos termos de acordo de acionistas devidamente arquivado na sede da Companhia, conforme disposto no artigo 118 da Lei das Sociedades por Ações. 
§ 2º - A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos da ordem do dia, constantes do respectivo edital de convocação, ressalvadas as exceções pre-
vistas na Lei das Sociedades por Ações. O edital de convocação de todas Assembleias Gerais deverá incluir a pauta dos assuntos a serem discutidos na res-
pectiva Assembleia Geral, bem como uma cópia de todos os documentos relacionados à pauta de tal Assembleia Geral. § 3º - As atas de Assembleia pode-
rão ser lavradas no livro de Atas das Assembleias Gerais na forma de sumário dos fatos ocorridos e publicadas com omissão das assinaturas. Artigo 22 - 
Compete à Assembleia Geral, além das atribuições previstas em lei e observado o disposto no artigo 23 abaixo: (i) eleger e destituir os membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (ii) fi xar a remuneração global anual dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria, assim 
como a dos membros do Conselho Fiscal; (iii) reformar o Estatuto Social, incluindo qualquer deliberação de aumento ou redução de capital; (iv) deliberar, 
de acordo com proposta apresentada pelo Conselho de Administração, sobre a destinação do lucro do exercício e a distribuição de dividendos; (v) deliberar 
sobre a emissão ou venda de quaisquer valores mobiliários, resgate, amortização, recompra ou qualquer outro tipo de negociação com ações ou outros va-
lores mobiliários de emissão da Companhia ou a criação de ações preferenciais ou classes adicionais de ações ordinárias; (vi) aprovar a transformação da 
Companhia; (vii) deliberar sobre a dissolução da Companhia, cisão da Companhia, incorporação de ações ou incorporação de qualquer sociedade pela 
Companhia ou desta por qualquer sociedade; e (viii) eleger e destituir o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liqui-
dação. Artigo 23 - A Companhia e sua administração observarão as disposições de qualquer acordo de acionistas que esteja devidamente arquivado em 
sua sede social, conforme previsto no artigo 118 da Lei das Sociedades Anônimas. Exercício Social e Demonstrações Financeiras - Artigo 24 - O exercí-
cio social terminará em 31 de dezembro de cada ano. Ao fi m de cada exercício social serão elaborados o balanço patrimonial, a demonstração do resultado 
do exercício e as demais demonstrações contábeis exigidas em lei, de acordo com a Lei das Sociedades por Ações e os princípios de contabilidade geral-
mente aceitos no Brasil, que deverão ser anualmente auditados por auditores independentes inscritos perante a CVM - Comissão de Valores Mobiliários. 
§ 1º - O lucro líquido, como defi nido no Artigo 191 da Lei das Sociedades por Ações, apurado em cada balanço semestral ou anual terá destinação determi-
nada pela assembleia geral, observados o dividendo obrigatório de 0,1% do lucro líquido ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das Sociedades por 
Ações. § 2º - Nenhum acionista terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja aprovado expressamente pela assembleia geral. § 3º - Poderá o 
Conselho de Administração propor, e poderá a Assembleia Geral decidir sobre a constituição das reservas previstas nos artigos 194 a 197 da Lei das 
Sociedades por Ações, bem como orçamentos de capital com base nos quais lucros poderão ser retidos e reinvestidos pela Companhia. § 4º - A Companhia 
terá uma reserva para investimentos (“Reserva de Investimentos”), limitada ao montante equivalente a 50% do capital social total e à qual até 50% do lu-
cro líquido anual poderá ser destinado, a qual terá fi nalidade de custear investimentos de crescimento e expansão a serem realizadas pela Companhia. 
§ 5º - A Companhia terá uma reserva para capital de giro (“Reserva de Capital de Giro”), limitada ao montante equivalente a 50% do capital social total e à 
qual até 50% do lucro líquido anual poderá ser destinado, a qual terá fi nalidade de fi nanciar o capital de giro da Companhia. § 6º - Os prejuízos serão trans-
portados para o exercício seguinte, de acordo com a legislação vigente. Artigo 25 - O Conselho de Administração está autorizado a levantar balancete in-
termediário da Companhia e a propor à assembleia geral a distribuição intermediária de dividendos. Dissolução, Liquidação e Transformação  - 
Artigo 26 - A Companhia será dissolvida, liquidada ou transformada nos casos previstos em lei, ou por resolução tomada pelos acionistas em Assembleia 
Geral. § Único - O modo de liquidação será determinado pelos acionistas em Assembleia Geral, na qual um Conselho Fiscal será eleito para funcionar du-
rante o período de liquidação e serão nomeados o(s) liquidante(s), fi xada a sua remuneração, e estabelecidas as diretrizes de seu trabalho. Alterações - 
Artigo 27 - O presente Estatuto poderá ser modifi cado mediante resolução dos acionistas de acordo com o disposto no artigo 135 da Lei das Sociedades 
por Ações. Lei Aplicável e Resolução de Disputas - Artigo 28 - O presente Estatuto deverá ser regido e interpretado de acordo com a Lei das Sociedades 
por Ações. Artigo 29 - Todas as disputas relacionadas ou decorrentes deste Estatuto Social deverão ser submetidas à arbitragem, nos termos do 
Regulamento de Arbitragem da Câmara Internacional de Arbitragem (International Chamber of Commerce - ICC), por três árbitros nomeados em conformi-
dade com tal Regulamento (“Tribunal Arbitral”). A arbitragem realizar-se-á na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil, local onde a sentença arbi-
tral será proferida. A arbitragem será conduzida em inglês. § 1º - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, qualquer acionista poderá buscar peran-
te tribunais competentes de qualquer país (i) antecipação de tutela ou medida cautelar, e (ii) execução das decisões arbitrais proferidas de acordo com 
esta cláusula arbitral. O ajuizamento de eventuais medidas nos termos previstos neste artigo não implicará em renúncia à cláusula arbitral aqui estabeleci-
da ou à jurisdição do Tribunal Arbitral. § 2º - A existência e o teor do processo arbitral e de quaisquer decisões ou sentença serão mantidos em sigilo pelas 
partes e pelos membros do Tribunal Arbitral, exceto (i) na medida em que a divulgação possa ser exigida de uma parte para cumprir uma obrigação legal, 
para proteger ou exercer um direito, ou para fazer cumprir ou impugnar de boa fé uma sentença em processo judicial perante um tribunal ou outra autori-
dade judicial, (ii) se com o consentimento de todas as partes, (iii) quando necessário para o preparo ou apresentação de demanda ou de defesa na arbitra-
gem, (iv) se tais informações já forem de domínio público exceto se por violação desta cláusula, ou (v) por ordem do Tribunal Arbitral a pedido de uma das 
partes. § 3º - A Companhia será vinculada pela presente cláusula arbitral para todos os fi ns legais. São Paulo, 17/12/2014. Sandra Gebara Boni Nobre 
Lacerda - Presidente; Antônio José Mattos Morello - Secretário. Acionistas presentes: Carrefour Nederland B.V. - p.p. Antônio José Mattos Morello; 
Carrefour S.A. - p.p. Antônio José Mattos Morello; Península II Fundo de Investimento em Participações - p.p. Andréa Martins Ramos Spinelli.

Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - CNPJ 56.995.723/0001-22 e NIRE 35.3.300.054.661 - Edital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de ConvocaçãoEdital de Convocação -  -  -  -  - Ficam
convocados os senhores acionistas da Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária que
se realizará no dia 8 de novembro de 2.016, às 10 horas, no endereço da sede social, situada na Estrada do Gramado nº 140, no Jardim
Sadie, Município de Embu, Estado de São Paulo, para deliberar acerca de alteração no endereço da sede social. São Paulo, 27 de
outubro de 2.016. Arbame S/A Material Elétrico e Eletrônico - Administração

Opção de viagem 
no outono europeu

Já pensou em viajar lentamen-
te, imerso nas cores do outono 
europeu em cenários naturais 
de tirar o fôlego? Assim que é 
o trajeto a bordo da ferrovia 
Vigezzina-Centovalli. O itinerário 
parte da cidade de Domodossola, 
na região do Piemonte, norte da 
Itália, e tem como destino fi nal 
o município de Locarno, na mar-
gem suíça do Lago Maggiore.

“Folhagem e calmaria” é o lema 
para as duas horas percorrendo 
os 52 km de ferrovia, sendo 32 
em território italiano e 20 na 
Suíça. As vistas panorâmicas são 
pintadas pelas cores do outono 
europeu, que inspiraram artistas 
como Giuseppe Mattia Borgnis. 
Inaugurada em 1923, a “Vige-
zzina”, ou “Centovalli”, como a 
chamam os suíços, é uma ferrovia 
lenta e que atravessa os Alpes 
parando em 32 estações distribu-
ídas pelos seus “100 vales”. 

Os trens brancos e azuis do 
percurso são mais do que uma 
atração turística, mas também 
um meio de ligação entre os 
países bastante usado pelos seus 
moradores. Em um ano, 500 mil 
passageiros utilizam a linha do 
lado italiano, e 1 milhão, do suíço 
(ANSA).

Inteligência 
artifi cial

Uma nova estrutura compu-
tacional, que associa uma rede 
neural a uma memória externa, 
semelhante à dos computadores 
convencionais, mostrou-se capaz 
de realizar tarefas como decidir 
qual a rota mais efi ciente entre 
dois pontos dentro do sistema do 
metrô de Londres, ou resolver um 
quebra-cabeça cujo objetivo ha-
via sido formulado em linguagem 
simbólica. O artigo que descreve 
essa estrutura, chamada de Com-
putador Neural Diferenciável 
(DNC), está publicado na edição 
mais recente da revista Nature. 

Redes neurais são capazes de 
aprender por tentativa e erro, 
reforçando suas conexões que 
conduzem ao resultado desejado 
e eliminando as menos utilizadas, 
mas têm difi culdade em represen-
tar e armazenar dados em forma 
simbólica e por longos períodos. 
Já computadores tradicionais 
são bons em resolver problemas 
estruturados em forma simbóli-
ca e arquivar informações, mas 
não “aprendem”, precisam ser 
programados.

O DNC, criado pela equipe do 
laboratório britânico Deep Mind, 
do Google, é uma rede neural 
capaz de acessar uma memória 
externa, análoga à RAM de um 
computador comum. “Como 
um computador convencional, 
ele pode usar sua memória para 
representar e manipular com-
plexas estruturas de dados mas, 
como uma rede neural, ele pode 
aprender a fazer isso a partir 
dos dados apresentados”, diz 
o artigo. “Demonstramos que, 
quando treinado com aprendi-
zado supervisionado, um DNC 
pode responder com sucesso a 
questões (...) criadas para emu-
lar problemas de raciocínio e 
inferência em linguagem natural” 
(Jornal da Unicamp).
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Especial
Fotos: Divulgação

Tércio Ribas Torres/Ag. Senado/Especial Cidadania

Quase 500 mil imóveis no país são classifi cados como 
terrenos de marinha. A informação é da Secretaria de 
Patrimônio da União (SPU), responsável pela demarcação 

desses terrenos. A SPU registra 270.929 responsáveis únicos 
cadastrados, tanto pessoas físicas quanto jurídicas.

 
De acordo com o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES), cerca 

de 10 milhões de brasileiros vivem em terrenos de marinha. 
Ferraço foi o relator do projeto aprovado no ano passado (PLC 
12/2015), que deu origem à lei que trata dos terrenos de marinha 
(Lei 13.139/2015).

 
O senador destaca que a lei simplifi ca os processos, reduz os 

encargos e torna mais transparente e mais justo o instituto dos 
terrenos de marinha. Ele lamenta, no entanto, que vetos do 
governo tenham impedido maior redução no valor pago pelos 
posseiros.

 
Para se ter uma ideia do alcan-

ce da legislação sobre o tema, 
cerca de 240 municípios brasi-
leiros têm terrenos de marinha. 
As populações de municípios 
com sede em ilhas costeiras e 
oceânicas, como Florianópolis, 
São Luís e Vitória, ainda têm de 
pagar taxas por isso.

 
Dois terços do território da 

capital capixaba, segundo Fer-
raço, são considerados terrenos 
de marinha, o que obriga mais 
de 70 mil de seus moradores a 
pagar não só impostos muni-
cipais, como também as taxas 
cobradas pelo governo federal. 
Para ele, isso é um absurdo e 
uma apropriação indébita.

 

Conceito
Os terrenos de marinha são 

terras da União no litoral, situados entre a linha imaginária da 
média das marés registrada no ano de 1831 e 33 metros para o 
interior do continente. É uma faixa costeira considerada estra-
tégica pelo governo. Também são consideradas nessa condição 
as margens de rios e lagoas que sofrem infl uência das marés.

 
Apesar do nome, terrenos de marinha nada têm a ver com a 

força armada Marinha. São determinados por estudos técnicos, 
com base em plantas, mapas e documentos históricos.

 
O conceito foi instituído ainda no tempo do Império, com a 

vinda de Dom João VI e da família real. As terras eram destinadas 
à instalação de fortifi cações de defesa contra invasões marítimas. 
A medida de 15 braças, equivalente a 33 metros, era considerada 
a largura sufi ciente para permitir o livre deslocamento de um 
pelotão militar na orla e assegurar o livre trânsito para qualquer 
incidente do serviço do rei e defesa do país.

 
Também era um espaço estratégico para o serviço de pesca, já 

que era uma faixa onde os pescadores puxavam as redes.
 

Taxas e recursos
Quem vive nos imóveis em terrenos de marinha é obrigado 

a pagar o laudêmio (uma taxa de 5% sobre o valor do imóvel 
quando comercializado) e o foro (taxa anual correspondente a 
0,6% do valor da edifi cação).

Cobrança
em terreno
de marinha
é contestada
Cerca de 10 milhões de brasileiros 
vivem em terrenos considerados 
bens da União e vários deles 
questionam as taxas pagas pelo uso 
particular

Praia do Janga, em Paulista (PE): MP do ano passado reduziu o valor
do laudêmio na alienação dos terrenos de marinha.
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Há ainda a taxa de ocupação, de 2% ou 5%, cobrada de quem 
ainda não fi rmou um contrato de aforamento, uma espécie de 
arrendamento, com a União.

 
Segundo o governo, a União arrecadou R$ 700 milhões ao longo 

de 2014 com os terrenos de marinha e 83% dos proprietários 
pagam R$ 500 uma vez por ano, valor que pode ser dividido.

 
Ao longo dos anos, muitos imóveis particulares foram ocupan-

do as áreas de marinha — o que daria ao governo o direito de 
cobrar pela ocupação. Há moradores, no entanto, questionando 
os cálculos, critérios e marcações do governo.

 
A Associação SOS Terrenos de Marinha, de Pernambuco, elabo-

rou um documento (veja no quadro Saiba Mais), para questionar 
as metodologias aplicadas pela SPU na marcação dos terrenos e 
no cálculo dos valores.

 
A associação alega, por 

exemplo, que muitos terre-
nos considerados de marinha 
pela medição feita em 1831 
nem existem mais, pois foram 
invadidos pelo mar. Na visão 
da associação, a maioria dos 
terrenos considerados de 
marinha está hoje fora da faixa 
onde, legalmente, a cobrança 
poderia ser feita.

 
Outros moradores se organi-

zaram para tentar acabar com 
esse tipo de classifi cação — e 
assim pagar menos taxas. O 
argumento é que a faixa, que 
seria destinada à segurança 
nacional, hoje não faz sentido, 
já que em um possível confron-
to internacional os ataques 
mais recorrentes seriam os 
aéreos.

 

Legislação
A Lei 13.139/2015 trouxe uma série de regras que a União deve 

seguir sobre o parcelamento de terrenos de marinha. Segundo 
o governo, a lei visa desonerar o ocupante, diminuindo as taxas 
incidentes sobre esses terrenos, e estimular a formalização da 
ocupação.

 
Agora, para demarcar uma nova área, o governo deve fazer uma 

série de audiências públicas e informar a população atingida. Há 
ainda regras sobre multas, redução de taxas e perdão de dívidas 
relacionadas à utilização desses terrenos.

 
A lei ainda estabelece que a taxa de ocupação passa a ser devida 

somente a partir da inscrição do terreno e que as benfeitorias 
serão excluídas dos cálculos — medidas que são antigas demandas 
dos ocupantes dessas áreas.

 
Outra norma sobre o assunto foi aprovada também no ano 

passado. A Lei 13.240/2015, com origem em medida provisória 
(MP 691/2015), autoriza e regulamenta a venda de parte dos 
imóveis da União, entre eles os terrenos de marinha.

 
A lei estabelece desconto de 25% sobre o valor de mercado 

no prazo de um ano para imóveis à venda listados em portaria 
do Ministério do Planejamento. Os já ocupados de boa-fé pas-

sam para o domínio pleno do 
comprador.

 
No caso dos imóveis sob 

aforamento, pela impossibi-
lidade da transferência de 
propriedade, a consolidação 
do domínio pleno se dará por 
meio do pagamento de 17% 
do valor do terreno a título 
de remição do aforamento, 
sobre o qual incidirá também 
o desconto. As pessoas caren-
tes ou de baixa renda serão 
dispensadas do pagamento 
pela remição.

 
Os senadores Randolfe Ro-

drigues (Rede-AP) e Ricardo 
Ferraço apontaram avanços 
na legislação ao trazer meca-
nismo para que pessoas de 
baixa renda que moram em 
áreas de marinha não sejam 
sobretaxadas.

Reajustes
De acordo com a assessoria de imprensa da SPU, as recentes 

alterações na lei benefi ciaram quase 56 mil usuários de bens da 
União. A SPU também destaca que houve diminuição nos percen-
tuais das taxas. Na maioria dos casos (67,4%), ocorreu redução 
no valor cobrado em relação a 2015 ou o valor foi reajustado 
apenas com base na infl ação.

 
A SPU ainda explica que as mudanças na lei trazem a possibi-

lidade, indireta, de alienação plena do domínio desses imóveis 
— o que poderá benefi ciar as pessoas que tenham registrado 
em cartório a propriedade de imóveis localizados em terrenos 
de marinha, permitindo a regularização.

 
Além das alterações de iniciativa do governo, a União tem procu-

rado, segundo a SPU, alternativas legais para preservar os direitos 
dos particulares que residem ou exercem atividade econômica 
nessas áreas, por exemplo, com a concessão de títulos, muitas 
vezes gratuitamente, de acordo com o perfi l socioeconômico do 
cidadão e com as características de uso do imóvel.

 

Em tramitação
No Senado, há várias iniciativas relacionadas aos terrenos 

de marinha. O PLS 342/2015, do senador licenciado José Serra 
(PSDB-SP), isenta da cobrança de certas taxas os imóveis ar-
rendados da União em área urbana — o que inclui os terrenos 
de marinha. Encontra-se na Comissão de Assuntos Econômicos 
(CAE).

 
Outro projeto (PLS 714/2015) em tramitação na CAE, de inicia-

tiva do senador licenciado Marcelo Crivella (PRB-RJ), tira o valor 
das benfeitorias do cálculo do laudêmio, o que pode diminuir o 
valor das taxas pagas pelos moradores desses terrenos.

 
Duas propostas de emenda à Constituição tratam da possibili-

dade de venda dos terrenos de marinha. São elas: a PEC 56/2009, 
de Crivella, e a PEC 50/2015, de Romero Jucá (PMDB-RR).

 
Outra proposta, a PEC 71/2013, de Ricardo Ferraço, deixa 

claro a exclusão das ilhas costeiras, sede de municípios, do rol 
de bens da União.

Segundo o senador Ricardo Ferraço (PSDB-ES),
cerca de 10 milhões de brasileiros vivem

em terrenos de marinha. 

D
iv

ul
ga

çã
o



News@TI
“Intelligence everywhere” 

@Para apresentar a sua nova fi losofi a “intelligence everywhere” 
a  MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR) realizou, em 

São Paulo, o MicroStrategy Symposium. A companhia anunciou um 
programa de treinamentos sem custos, denominado MicroStrategy Jump 
Start, e também a disponibilidade gratuita da solução  MicroStrategy 
Desktop, focada em Data Discovery. O MicroStrategy Desktop é uma 
ferramenta de Data Discovery, que permite aos usuários acessar mais 
de 70 fontes de dados, desde planilhas pessoais até base de dados 
relacionais e tecnologias de big data como o Hadoop. Com a capacidade 
de limpar, preparar e combinar dados, transforma em poucos minutos 
dados em dashboards. A solução permite ainda aos usuários individuais 
visualizar informações com centenas de opções de planilhas e gráfi cos, 
capacitando-os a tomar decisões próprias (www.microstrategy.com/
us/desktop).

Videoconferência em nuvem atende 
especialmente o mercado PME 

@A DIGITALNETBR, integradora de soluções de alta 
tecnologia em Colaboração e Comunicações Unifi cadas, está 

disponibilizando no mercado brasileiro a plataforma OnPeople, 
novo serviço em nuvem que possibilita a rápida adoção dos mais 
avançados recursos de Videoconferência (Vaas) e Comunicações 
Unifi cadas (UCaaS) de forma fl exível e escalável. Com a oferta, que 
demandou investimentos de mais de R$ 1 milhão e o envolvimento 
de um time de especialistas totalmente dedicados por cerca de 18 
meses, a DIGITALNETBR pretende fortalecer sua receita e atingir 
um crescimento médio anual de 20% nos próximos três anos (www.
digitalnetbr.com.br).

App auxilia na pesquisa e marcação de 
consultas médicas

@A Practo, a maior plataforma de cuidados de saúde do mundo, 
chegou no Brasil com a Practo Search (Busca Practo), no qual 

os consumidores podem fazer buscas num banco de dados de médicos 
certifi cados para encontrar o profi ssional adequado às suas necessidades. 
A busca pode ser feita através do nome do médico, especialidade, 
sintomas e convênios médicos aos quais os médicos são afi liados. 
Quando o resultado aparece, o consumidor clica em Practo Profi le 
(Perfi l Practo) para cada profi ssional ou estabelecimento médico para 
ver mais detalhes, incluindo anos de experiência, qualifi cações, afi liações 
e especializações, assim como fotos dos consultórios e coordenadas de 
GPS para facilitar a navegação tanto a partir do Practo App quanto da 
internet. As ferramentas estarão disponíveis na cidade de São Paulo, em 
português e inglês para facilitar o acesso de consumidores e profi ssionais 
de saúde (www.Practo.com).

São Paulo, terça-feira, 01 de novembro de 2016

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Os mitos do 
certifi cado digital
Cada vez mais, 

a comunicação é 

transferida do meio 

físico para o meio 

virtual

Nas empresas, processos 
que antes acumulavam 
papéis são agora reali-

zados pela internet. É assim 
na hora de cumprir obrigações 
junto aos órgãos públicos, 
como Receita Federal e Jus-
tiça, e também para realizar 
tarefas pessoais, como vender 
ou comprar um bem. Segura-
mente, um dos instrumentos 
que viabilizaram essa mudança 
foi o certifi cado digital, que 
autentica o usuário no meio 
virtual e confere validade ju-
rídica a e-mails e documentos 
assinados eletronicamente. 
Para se ter ideia da magnitude 
desse mercado, no período de 
abril de 2015 a abril de 2016, 
foram emitidos quase seis mi-
lhões de certifi cados digitais, 
segundo o Instituto Nacional 
de Tecnologia da Informação 
(ITI). Em 2015, o mercado de 
certifi cação cresceu 28 % e até 
o fi nal do ano, a expectativa 
é de um avanço da ordem de 
20 %.

É preciso, no entanto, estar 
alerta sobre as especifi cida-
des do uso do certificado. 
Embora no ambiente virtual 
seja feito uso de documentos 
eletrônicos, isto é, documen-
tos digitalizados, o certifi cado 
digital não dispensa a guarda 
de documentos. Esse é um 
mito. As empresas precisam 
ter o cuidado de imprimir os 
comprovantes dos pagamen-
tos feitos ao Fisco, ao passo 
que as pessoas físicas devem 
guardar recibos das transa-
ções, o que pode ser feito no 
computador, salvando sempre 
a documentação assinada ele-
tronicamente.

Sobre a tecnologia que envol-
ve a certifi cação, pode-se dizer 
que o sigilo e a autenticidade 
são inerentes ao certifi cado 
digital. O sistema de chaves 
criptografadas é atualmente 
a forma mais sofi sticada e se-
gura de acesso à informação.  
Mas isso também não isenta o 
usuário de alguns cuidados. 
Nesse sentido, vale lembrar 
que o certifi cado digital é in-
transferível e deve ser usado 
apenas por seu titular. Quando 

alguém compartilha o certifi ca-
do com terceiros, corre o risco 
do uso indevido do documento. 
É como se o terceiro tivesse 
o RG e o CPF do titular do 
certifi cado em mãos e ainda 
pudesse fazer uso da assinatu-
ra dele para validar contratos, 
comprar e vender bens, entre 
outras operações. Isso porque 
o certifi cado confere validade 
jurídica a tudo que for assinado 
com ele. Você não quer passar 
cheque em branco assinado, 
quer?

Quando o titular de um 
certificado precisar de um 
terceiro para representá-lo, 
deve fazer uma procuração ele-
trônica, informando a validade 
da procuração e a que fi m se 
destina. O procurador, nesse 
caso, deverá fazer uso de um 
certifi cado digital próprio para 
cumprir a tarefa.

O governo vem ampliando a 
exigência da adoção da identi-
dade digital para as empresas, 
que precisam do certifi cado 
para estar em dia com o Fisco. 
Mas não são só elas que pre-
cisam ter o certifi cado digital. 
Esse é outro mito. Prova disso 
é o número de certifi cações 
digitais pessoa física. Só de 
janeiro a abril deste ano, foram 
cerca de 340 mil os certifi cados 
emitidos.As mudanças no mer-
cado de trabalho e o aumento 
da mobilidade justifi cam, em 
parte, esses números. Uma 
pesquisa do Home Offi ce Bra-
sil mostrou que, comparado a 
2014, em 2016 aumentou 50 
% o número de empresas que 
implantaram o trabalho fora 
do escritório.

Quem faz uso da certifi cação 
não precisa estar em um lugar 
fi xo. Mesmo em trânsito, con-
segue realizar tarefas, sejam 
elas de ordem profi ssional ou 
pessoal, estando livre ainda 
de autenticações por autenti-
cidade (verifi cação do cartão 
de assinatura no cartório) 
ou veracidade (quando é re-
querida a presença física do 
solicitante). Essa maneira de 
encurtar distâncias físicas e 
economizar tempo na hora de 
cumprir com a burocracia traz 
para o dia a dia de cada um de 
nós, além de mais segurança, 
um pouco mais de conforto. 

(*) É publicitário e diretor de 
comunicação da autoridade 

certifi cadora DOCCLOUD.

Renato Teixeira (*)

A Black Friday caiu no gosto 
do consumidor brasileiro e 
hoje já é um dos principais 
eventos do comércio ele-
trônico nacional. As vendas 
crescem ano após ano, e a 
expectativa para 2016 não é 
diferente. De acordo a E-bit, 
empresa especializada em 
informações do comércio 
eletrônico, espera-se um fa-
turamento superior a R$ 2,1 
bilhões para esta edição. Para 
o cliente que deseja aproveitar 
a data da melhor maneira, sem 
preocupação ou dor de cabe-
ça, uma dica é fundamental: 
optar pelo cartão de crédito como meio de pagamento nas 
compras feitas on-line no dia 25 de novembro. 

A expectativa é que o cartão seja utilizado em 82% das tran-
sações durante a Black Friday deste ano. Em contrapartida, 1 
em cada 7 clientes (13,7%) deve optar por uma forma de paga-
mento menos segura, sob a ótica do consumidor fi nal: o boleto 
bancário. Esse número é consideravelmente alto e alarmante, 
uma vez que a maioria dos golpes aplicados nesta data contra 
o cliente se dá nesta modalidade.

Muitas pessoas desconhecem, mas o cartão de crédito é a forma 
de pagamento mais segura para efetuar compras na internet. 
Apesar de o Brasil ser um dos países com maior índice de frau-
des de clonagem de cartão, o cliente sempre estará protegido. 
Se alguma compra on-line for feita sem o consentimento do 
portador, ele tem o direito de solicitar o estorno da transação 
junto ao banco emissor ou à operadora.

A mesma proteção não se aplica no caso de boletos: uma 
vez pago o documento, as instituições fi nanceiras se eximem 
de qualquer risco sobre o tema. É justamente nesse momento 
que surge a oportunidade para os criminosos aplicarem golpes 
em clientes desatentos – especialmente em uma data propícia, 
como a Black Friday.

É comum vermos no notici-
ário inúmeros casos de golpes 
aplicados nesta data seguindo 
um conhecido roteiro: uma 
loja desconhecida oferece 
descontos extremamente 
tentadores em produtos bas-
tante cobiçados pelo público 
(como smartphones e eletroe-
letrônicos). Por algum motivo, 
porém, aquele e-commerce 
só aceita receber pagamentos 
via-boleto, à vista. O cliente 
não desconfi a, não pesquisa 
por referências sobre aquele 
estabelecimento em sites ou 
redes sociais, e faz a compra.

Mas os dias passam e o produto não chega. Neste momento, 
a página da loja também fi ca fora do ar e outros consumidores 
também se queixam em sites e nas redes sociais. O cliente tenta 
ainda um contato no banco, mas é informado que o pagamento 
daquele boleto não poderá ser revertido. Xeque-mate, infelizmen-
te: golpe consumado, e os criminosos atingiram o seu objetivo.

Por este motivo, os consumidores precisam desconfi ar sempre 
dos sites que disponibilizam apenas o boleto bancário como meio 
de pagamento e não oferecem a opção do cartão de crédito. A 
explicação é simples: a documentação exigida para que uma loja 
virtual possa receber pagamentos via-cartão é bastante extensa, 
enquanto os boletos podem ser facilmente direcionados para 
alguma conta laranja.

Devido a isso, os clientes brasileiros podem fi car extremamente 
seguros em fazer compras via-cartão de crédito na Black Friday. 
Mas, se por algum motivo você optar pelo boleto, é altamente re-
comendável conferir a procedência da loja virtual e os comentários 
sobre ela nas redes sociais e sites como o Reclame Aqui, além de 
checar atentamente os dados que virão impressos no boleto.

(Fonte: Tom Canabarro é co-fundador da Konduto, sistema antifraude inovador 
e inteligente para barrar fraudes na internet sem prejudicar

a performance das lojas virtuais).

Boleto bancário x Cartão de crédito: qual a forma de 
pagamento mais seguro para compras na Black Friday?

Diego Carmona (*)

Ainda que os recursos sejam limitados, é possível ampliar a 
atuação da sua empresa e gerar mais negócios. E é impor-
tante ressaltar que você não precisa abandonar as táticas 

tradicionais para investir no universo digital.
Aliás, quando integradas, as estratégias de marketing online 

e offl ine funcionam de forma ainda mais efetiva no alcance dos 
objetivos do negócio. E as vantagens de participar desse mundo 
virtual não param por aí! Afi nal, a internet faz parte do nosso 
cotidiano — ela é a fonte para todas as informações que preci-
samos a respeito de qualquer assunto.

Pense que o seu público pode pesquisar diariamente pelas 
soluções que você oferece, sem, no entanto, encontrar a sua 
marca. Assim, os seus potenciais clientes continuam pesquisando 
e se deparam com as empresas concorrentes; já você, perde mais 
uma vez novas chances de gerar negócios.

Então, se já está cansado de desperdiçar oportunidades de 
conquistar novos clientes, confi ra as dicas que preparamos para 
iniciar a sua presença digital imediatamente.

1. Crie um website de qualidade

O ponto de partida para qualquer estratégia de sucesso é a 
criação da sua “casa própria” na rede. Em primeiro lugar, saiba 
que o site, ou blog, é o cartão de visitas do seu negócio na in-
ternet. Além de transmitir credibilidade, eles são a vitrine dos 
seus produtos e serviços, e ainda facilitam a interação com o 
seu público.

E, quanto a isso, ter um layout atrativo faz diferença — mas 
não é tudo! Invista, então, no desenvolvimento de uma página que 
considere a experiência do usuário como centro da estratégia. Ou 
seja, menos cliques para chegar às informações de interesse.

Além disso, não se esqueça de aplicar as táticas de SEO, que 
são uma regra básica para que o seu site seja encontrado pelo 
seu público na página de resultados do Google.

2. Produza conteúdo, sempre

Outro ponto fundamental para o sucesso da sua empresa na 
internet é a atração de visitantes qualifi cados para o seu web-
site ou blog. Afi nal, de nada adianta ter um canal efi ciente sem 
audiência.

Por isso, foque na produção de um conteúdo original sobre 
o seu mercado, e crie motivos para que os potenciais clientes 
visitem a sua página diariamente.

Por meio de um conteúdo de qualidade, as pessoas passam a te 
considerar uma importante referência no segmento de atuação 
e isso possibilita a criação de um relacionamento mais próximo 
com os seus potenciais clientes — até o momento em que eles 
se tornarão embaixadores da sua marca.

Nesse sentido, os posts no blog são excelentes formatos para 
começar a criação do seu conteúdo com o pé direito!

3. Participe ativamente das redes sociais

Se o boca a boca ainda é muito valioso no universo offl ine, 
imagine o poder de uma recomendação nas redes sociais!

Cinco passos para migrar dos 
negócios offl ine para o online

Certamente, você já deve ter se perguntado várias vezes se o universo digital é mesmo interessante 
para o seu negócio, ou se é uma estratégia capaz de atrair mais clientes mesmo com uma verba 
enxuta. Pois a resposta é: sim!

Com certeza, você precisa fazer parte desses canais. Não só para 
divulgar as suas soluções, mas para conhecer de perto as prefe-
rências do seu público, a maneira como os concorrentes atuam 
e as principais tendências do segmento. Isso é fundamental para 
aprimorar o seu negócio e criar um diferencial competitivo.

Além disso, as redes sociais podem se tornar um espaço para 
o SAC 2.0, que consiste na interação imediata com os clientes 
para resolver possíveis problemas, esclarecer dúvidas — enfi m, 
prestar um atendimento efi ciente e coerente com o comporta-
mento atual dos consumidores.

Então, fi que atento e aproveite todas as oportunidades que 
esses canais oferecem!

4. Invista em mídias para o sucesso no marketing online 

e offl ine

Embora ainda existam muitas táticas gratuitas para se destacar 
na internet — como as redes sociais e as estratégias de SEO para 
que o seu site ou blog apareça nas primeiras páginas do Google 
— os resultados aparecem a longo prazo. Por isso, para turbinar 
a sua estratégia digital, investir nos anúncios é indispensável!

E, quando o assunto é publicidade na internet, o Facebook Ads e 
o Google Adwords são duas ferramentas obrigatórias. Com ambos, 
é possível acompanhar o desempenho da campanha e alterá-la a 
qualquer momento, como forma de garantir que o retorno sobre 
o investimento seja cada vez mais positivo.

Além disso, você atinge tanto os consumidores que ainda estão 
no que chamamos de “topo de funil” — que são aquelas pessoas 
que ainda não tem a intenção de comprar o seu produto — com 
o Facebook, quanto o público que está no “fundo de funil” — que 
são os consumidores que já demonstram interesse em se tornar 
cliente do seu negócio — com o Adwords.

Ou seja: a sua marca alcança os consumidores em todas as fases 
do funil e as chances de gerar vendas só aumentam!

5. Avalie constantemente a sua atuação

Um dos maiores benefícios que o marketing digital oferece é 
a possibilidade de acompanhar de perto a performance das suas 
estratégias, para adequá-las, se necessário.

De fato, na internet tudo é mensurável — seja a quantidade 
de visitantes do seu blog, os canais que geram maior tráfego, ou 
o tipo de conteúdo preferido. Tudo é possível quando o assunto 
é mensuração de resultados no ambiente digital.

Então, aproveite essa oportunidade de avaliar os resultados 
para se antecipar à possíveis mudanças e garantir que o seu ROI 
seja cada vez mais lucrativo com as ações digitais.

 
Enfi m, sabemos que, com a chegada desse universo online, a 

tendência é que empresas dos mais variados segmentos integrem 
a sua comunicação apostando no marketing online e offl ine. É 
preciso manter uma unidade no posicionamento do negócio — 
não adianta criar uma presença digital atraente se o atendimento 
na loja física deixa a desejar.

O cenário atual reafi rma a importância de interligar as estraté-
gias de marketing para as marcas que pretendem sobreviver em 
um mercado altamente competitivo. Então, o que está esperando 
para integrar as estratégias online e offl ine?

(*) É especialista em Marketing para Pequenas e Médias empresas
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3/god — net — rue. 4/fool — reef. 5/ágape — clave — gorro — lacre — sport. 8/martírio. 11/faixa de gaza.

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

Esta terça, o terceiro dia da lunação é muito propício para tratar e contrair casamento, iniciar ou continuar viagens 
longas. A Lua fi ca fora de curso desde a madrugada até ingressar em Sagitário no início da tarde, as 12h44. Tudo o que 
nos leve a uma ampliação e um crescimento profi ssional, estará favorecido. As viagens a trabalho, também estão muito 
favoráveis nesta terça-feira à tarde. De manhã com a lua solta será melhor manter a rotina em tudo e não esperar demais 
das situações. Expectativas demasiadas tendem a ser frustradas até o começo da tarde. As coisas podem não sair como 
planejadas, ou podem estar baseadas em falsos julgamentos e pior, não dar em nada.
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As atitudes impulsivas perdem ter-
reno aumentando o senso crítico e 
detalhista. Cuidado com o rigor nas 
exigências e certa frieza e inseguran-
ça. Mantenha a diplomacia e poderá 
obter bons lucros em assuntos de 
dinheiro, só depende de você e de 
suas ações. 98/398 – Vermelho.

Obterá sucesso em atividades de 
aprendizado ligado à moda, a comuni-
cação e as artes. A Lua fora de curso 
de manhã dá instabilidade emocional 
e aumenta a preocupação excessiva 
com detalhes. Apaixone-se pelo que 
faz e terá sucesso neste fi nal de ano. 
53/253 – Azul.

Evite o rigor nas exigências além de 
certo pessimismo nas atitudes. Terá 
bons momentos com os pais, fi lhos 
e irmãos. A tarde será revigorante 
em termos emocionais. As viagens 
programadas para breve serão de 
grande prazer e diversão. 78/378 
– Amarelo.

O Sol em Escorpião aumenta o seu 
desejo e dá um forte ímpeto no se-
xual. Mesmo assim o dia não é bom 
nas relações sociais podendo acar-
retar desentendimentos. Estudar as 
situações antes de agir torna maior 
a chance de alcançar o sucesso. 
64/364 – Branco.

A insatisfação tende a afastá-lo de 
perto da família e da pessoa amada.  
Atitude crítica demais e a descon-
fi ança atrapalha as relações íntimas. 
Evite cometer extravagâncias ou 
atitudes que sufoquem as pessoas, 
querendo ser o dono da verdade. 
40/340 – Cinza. 

Tende a melhorar ainda mais o 
relacionamento familiar. Um dia 
em que deve evitar restrições à 
liberdade e independência, portanto 
desapegue-se: quem ama, respeita 
a liberdade de escolha do outro. 
Fique alerta com as oportunidades 
que devem ser aproveitadas. 55/355 
– Verde.

As viagens a trabalho, também estão 
muito favoráveis nesta terça-feira já 
no começo da tarde. Aproveite para 
realizar viagens curtas, passeios e até 
fazer mudanças ou rever pessoa que 
estava afastada. Controle as emoções 
que atrapalham os relacionamentos. 
48/948 – Verde. 

Precisa cuidar das suas atividades 
fi nanceiras e encerrar tudo o que 
fi cou pendente. Aguarde uma nova 
fase em que a vida social ativará mais 
a relação sexual e lhe dará momen-
tos íntimos inesquecíveis.  Tudo o 
que nos leve a uma ampliação e um 
crescimento profissional, estará 
favorecido. 67/778 – Azul.

Mesmo havendo estabilidade emo-
cional, aumenta a teimosia diante 
de novas ideias. Tumultos na vida 
afetiva como traições e situações con-
turbadas diminuem. Expectativas 
demasiadas tendem a ser frustradas à 
medida que a tarde cai e ao anoitecer.  
87/687 – Marrom.

As viagens a trabalho estão muito 
favoráveis nesta terça-feira desde o 
começo da tarde. Uma boa novidade 
irá melhorar as relações íntimas e 
sexuais. A parte da manhã dá certa 
frieza e insegurança quanto ao pró-
prio valor, além de certo pessimismo. 
77/677 – Azul.

Algo novo sempre chega quando 
o Sol está em Escorpião. Por isso 
prepare-se para uma boa nova 
esta semana. Pode surgir uma nova 
paixão por algo ou alguém que será 
marcante e decisivo em sua vida. É 
preciso ter cuidado com a tendência 
a preocupação excessiva com deta-
lhes. 17/617 – Branco.

Surge oportunidade de reconheci-
mento do seu talento profi ssional 
naquilo que estiver realizando. 
Este dia dará bons relacionamentos 
chance de fazer bons acordos. Até o 
início da tarde com a lua solta será 
melhor manter a rotina em tudo e 
não esperar demais das situações. 
55/355 – Violeta. 

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

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

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 01 de Novembro de 2016. Dia de Todos os Santos, São 
Licínio, São Tiago da Pérsia, Santa Maria Escrava e Dia do Anjo Cahet-
mel, cuja virtude é a humildade. Novembro era o nono mês do antigo 
calendário, e com a reforma passou a ser o décimo primeiro, mantendo 
o mesmo nome. Dia de Prevenção contra Doenças do Coração. 

Na cidade de São Paulo é o Dia do Evangélico.  Hoje aniversaria 
o novelista Gilberto Braga que faz 70 anos, a atriz Toni Collette, que 
nasceu em 1972, o ator Lázaro Ramos que faz 38 anos e o ator Thiago 
Fragoso que nasceu em 1981.

O nativo do dia
O nativo de Escorpião deste dia e grau está sempre alerta com tudo 
que acontece a sua volta. Possui o perfi l do corajoso, inovador além 
de ter muito pique e imaginação. O seu espírito pioneiro o encoraja a 
agir por conta própria o que o pode levar a alcançar situações de lide-
rança e poder. Com entusiasmo e ideias criativas você pode sempre 
seguir adiante mostrando caminhos. Precisa aprender, porém que o 
mundo não gira ao seu redor evitando a tendência de ser autoritário 
e centralizador.

Simpatias que funcionam Conseguir 

t r a b a l h o : 
Acenda todas as velas brancas do maço de uma vez aos 
pés da imagem de Santa Rita. Peça À santa que lhe consiga 
um emprego rápido. Apague as velas antes que acabem 
de queimar e embrulhe-as em um pedaço de papel azul. 
Amarre com um metro do barbante e guarde o pacote 
com você. Quando conseguir emprego acenda as velas 
novamente, desta vez em uma igreja no altar e deixe-as 
queimar até o fi m.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a 
chance de uma grande realização profi ssional. Que 
caem, perderá um amigo ou verá alguém se afastar de 
você inesperadamente. Dentes superiores indicam sexo 
masculino e os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, 
doenças. Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: 
acidente. Números de sorte:  15, 29, 47, 78 e 89.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com
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História de vida
O espetáculo “Luís Aantonio 

– Gabriela” volta aos palcos com 
elenco original: Marcos Felipe, 
Lucas Beda, Sandra Modesto, 
Verônica Gentilin, Virginia 
Iglesias e Day Porto. O diretor 
Nelson Baskerville coloca em 
cena sua própria história, onde o 
irmão mais velho, homossexual, 
Luis Antonio, desafi a as regras 
de uma família conservadora 
dos anos 1960. O documentário 
cênico tem início no ano de 1953, 
com o nascimento de Luis An-
tonio, fi lho mais velho de cinco 
irmãos, que passou infância, 
adolescência e parte da juven-
tude em Santos até ir embora 
para Espanha aos 30 anos, onde 
se transforma em Gabriela. O 
espetáculo narra a história de 
Luis Antonio até o ano de 2006, 
data de sua morte na cidade de 
Bilbao, na Espanha.

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Ade-
lino, 1000, tel. 2076-9700. Quintas, às 21h30. 
Ingressos: R$ 20 e R$ 10 (meia). Até 20/11.

Zeca Pagodinho

Ser Humano é o 23º álbum de Zeca Pagodinho. Mo-
nalisa pode agitar o público, assim como a antiga Judia 
de Mim. 

Serviço: Citibank Hall, Av. das Nações Unidas, 17955,  Vila Almeida, tel. 4003-
5588. Sexta (4) e sábado (5) às 22h30. Ingressos: de R$ 80 a R$ 240.

Refl exõesRefl exõesRefl exõesAtaque de nervos
A comédia “O que terá acon-

tecido a Nayara Glória?”, conta a 
estória de uma estrela do passado 
que ganhou alguma notoriedade 
protagonizando pornochanchadas 
e fazendo pontas em algumas pou-
cas novelas. Décadas depois, com 
o desejo de retornar ao estrelato, 
ela aceita participar do programa 
de auditório de Luli Fuentes, 
a apresentadora do momento, 
ex-modelo que fi cou famosa por 
engravidar de um jogador de fu-
tebol. No entanto, o programa é 
sensacionalista e só quer explorar 
os escândalos da vida de Nayara, 
que vai fi cando cada vez mais 
desmoralizada a cada revelação 
bombástica feita por Luli, gerando 
muitos climões e alfi netadas de 
ambos os lados. A tensão cres-
cente vai levar as duas à beira de 
um ataque de nervos, tudo isso ao 
vivo em rede nacional. Com Maria 
Rocha e Joice Tavares.

Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario 
Amaral, 209, Paraíso, tel. 2148-2904.  Quar-
tas às 19h. Ingresso: R$ 30. Até 16/11. 

“Os Homens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”

Após dez anos em cartaz, chega a segunda parte de “Os Ho-
mens Querem Casar e as Mulheres Querem Sexo 2”. A comédia 
conta a estória de Jonas (Carlos Simões) e sua busca desastrada 
pela mulher perfeita e nesse processo, encontra Deus (Danielle 
Niño) e descobre que além de ser mulher, é cearense. Deus então 
propõe a Jonas a passar a sentir tudo que as mulheres sentem 
para entender a visão feminina sobre o universo masculino. Com 
Carlos Simões e Danielle Niño.

Serviço: Teatro Augusta, R. Augusta, 943, Cerqueira César, tel. 3151-4141. Sábados, às 
22h e domingos, às 19h. Ingressos: de R$ 60 a R$ 70. Até 29/1.

Axé
Uma artista famosa pela 
dança e pela energia, que já 
se apresentou em centenas de 
palcos pelo mundo, sempre 
para multidões apresenta um 
espetáculo de voz e violão, 
formato que sempre remete à 
cena do banquinho e violão

É Daniela Mercury que faz o lança-
mento do DVD O Axé, A Voz e O 
Violão. Daniela escolheu o violão de 

Alexandre Vargas, um músico que, além 
de fazer parte da história do gênero, é 
também mestre em Educação Musical pela 
Universidade Federal da Bahia. É ele quem 
a acompanha nessa aventura tão desafi a-
dora quanto foi colocar música eletrônica 
na maior festa popular do planeta.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão de Piracicaba, 740, 
Campos Elíseos, tel. 3226-7300. Terça (8) às 21h. Ingressos: 
de R$ 100 a R$ 150.

Divulgação

Samba
Divulgação

DIANTE DO CONFORMISMO: “E não vos conformeis com este 
mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, 
para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade 
de Deus”. – Paulo. (Romanos, 12:2.). Há conformação e conformismo. 
Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. 
Conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas 
da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e 
conformistas. Os conformados são fi éis às disciplinas que o Mestre lhes 
aconselha. Os conformistas, porém, adaptam-se, mecanicamente, às 
convenções e ilusões que lubrifi cam os mecanismos das conveniências 
humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato 
aos ensinamentos dele, quando se trate de preservar o conforto material 
excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para 
a regeneração do mundo; no entanto, esposam qualquer expediente da 
maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreça o interesse 
individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos, e diretrizes in-
confessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela 
cortesia e pelas frases ponderadas, e andam, em casa, destemperados 
e agressivos, à maneira de furações pensantes. Entendamos, desse 
modo, o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar 
com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, 
certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos 
preceitos evangélicos a fi m de que se nos renove o entendimento. Apenas 
abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar 
as escamas do egoísmo cronifi cado em que respiramos, há séculos, para 
compreender os desígnios de Deus, na construção de nossa felicidade. 
Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

Comédia
Divulgação
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Pregão Eletrônico nº 26/CELOG/2016
Nº Processo: 67101002778201661. OBJETO: O objeto desta licitação é o Registro 
de Preços para Aquisição de Extintores de Incêndio de pó químico ABC. Total 
de Itens Licitados: 12. Edital: 01/11/2016 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 
16h30. ENDEREÇO: Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. 
Entrega das Propostas a partir de: 01/11/2016 ou pelo site www.comprasnet.gov.br 
Abertura das Propostas: 14/11/2016 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br.

Brig Ar ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Tomada de Preços nº 002/CELOG/2016
Processo: 67101005004201421. OBJETO: Contratação de empresa especializada 

constantes no Projeto Básico – ANEXO I, que é parte integrante do Edital. Total 
de Itens Licitados: 003. Edital: 01/11/2016 de 08h00 às 11h00 e de 13h00 às 
16h00 no Centro Logístico da Aeronáutica (CELOG) endereço: Av Olavo Fontoura 
1200-A (Santana) SAO PAULO – SP ou pelo site www.comprasnet.gov.br. Entrega 
das Propostas: 16/11/2016 às 09h00 no CELOG.

Brig Ar ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA
 Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 2ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de 
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de 
Debenturistas, a ser realizada, em segunda convocação, no dia 10 de novembro de 2016, às 10:00 horas, na sede da Emissora, localizada
na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovar a postergação, para janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do
Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar em novembro de 2016, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão 
Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao 
Contrato de Cessão Fiduciária, já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto no item (i) acima. A comprovação da condição de
Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento
de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no
caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração
na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade 
e Estado de São Paulo, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 01 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª Emissão - Edital de Convocação
Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia 
S.A (“Emissão”), convoca os Senhores Debenturistas a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em segunda 
convocação, no dia 10 de novembro de 2016, às 14:00 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
(i) aprovar a postergação, para janeiro de 2017, do início do preenchimento da Conta Reserva do Serviço da Dívida 2, prevista para iniciar 
em novembro de 2016, conforme Cláusula Sexta, Parágrafo Segundo, do Contrato de Cessão Fiduciária; e (ii) aprovar a celebração, 
pela Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), de aditivo ao Contrato de Cessão Fiduciária, 
já anteriormente aditado, a fim de prever o disposto no item (i) acima. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer 
momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta
das Debêntures aberta em nome de cada debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, 
do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários,
na sede social da Emissora, localizada na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Vila Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade 
e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes
do evento. São Paulo, 01 de novembro de 2016. Eduardo de Melo Pinto - Diretor-Presidente.

A estes dois termos 

recorreu recentemente o 

presidente do Senado – e 

do Congresso Nacional 

– Renan Calheiros, 

para referir-se ao juiz 

federal de primeiro 

grau Vallisney de Souza 

Oliveira e ao ministro 

da justiça Alexandre de 

Morais. A reposta política 

ao pronunciamento veio 

de duas fontes

O presidente da Asso-
ciação dos Juízes Fe-
derais Roberto Veloso 

retrucou: “É inaceitável que 
numa democracia haja esse 
tipo de tratamento entre 
os membros dos poderes. 
Da mesma maneira que um 
senador é membro do Poder 
Legislativo, um juiz é membro 
do Poder Judiciário. Devem se 
respeitar mutuamente; é isso 
que esperamos do presidente 
do Senado Federal”. 

E a ministra Carmen Lú-
cia, presidente do Supremo 
Tribunal Federal, arrematou: 
“Todas as vezes que um juiz é 
agredido, eu e cada um de nós 
juízes é (sic) agredido e não há 
a menor necessidade de, numa 
convivência democrática, viva 
e harmônica, haver qualquer 
tipo de questionamento que 
nãos seja nos estreitos limites 
da constitucionalidade e da 
legalidade”.

De minha parte, vou ao 
aspecto gramatical, uma vez 
que os tais vocábulos causaram 
estranheza...

Renan Calheiros usou o Grau 
Diminutivo do Substantivo em 
sua fala. O diminutivo pode ser 
analítico – quando formado 
com a ajuda de um adjetivo 
– ou sintético – pela junção 
dos sufi xos INHO ou ZINHO. 
Assim sendo, no primeiro caso 
as expressões seriam JUIZ PE-
QUENO e CHEFE PEQUENO. 
No segundo, JUIZINHO e CHE-
FINHO ou CHEFEZINHO...

Entretanto, ao lado dessas 
formas populares, há as eru-
ditas, formadas com sufi xos 
mais raros e incomuns, entre 
eles ECO (jornaleco, livreco) 
e ETE (ramalhete, palacete). 
Foi desses que o senador se 
valeu para, do alto de sua im-
ponente cadeira de chefe do 
Poder Legislativo, expressar 
sua pouca consideração aos 
dois outros Poderes da Re-
pública, defi nidos no artigo 2º 
da Constituição como “Inde-
pendentes e HARMÔNICOS 
entre si”!

O interessante, porém, é que 
o diminutivo nem sempre tem 
sentido pejorativo, negativo! 
Nós, brasileiros – em nossa 
linguagem afetiva – o usamos 
da melhor forma quando, com 
carinho, falamos benzinho, 
amorzinho, amoreco...

Mas certamente não foi nesse 
sentido que o manejou Renan 
Calheiros... pelo menos em 
relação àqueles dois represen-
tantes da trilogia republicana 
brasileira!

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

Advogado e Jornalista. É Autor 
do livro “Falar Bem é Bem Fácil”, 
e membro da Academia Cristã de 

Letras. - www.jboliveira.com.br – 
jboliveira@jbo.com.br.

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

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

Juizeco e 
Chefete...

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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CONTRIBUIR COM O PLANO DE SAÚDE DA EMPRESA
Quanto tempo o funcionário terá que contribuir com o plano de saúde 
da empresa, para ter direito a continuidade do plano por tempo 
indeterminado em caso de aposentadoria? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA TER DIREITO À LICENÇA GALA O FUNCIONÁRIO DEVE APRE-
SENTAR A CERTIDÃO DE CASAMENTO DO CIVIL OU DO RELIGIOSO?

Informamos que a licença casamento concedida pelo art.473 da CLT 
é em virtude do casamento oficial perante a legislação, o casamento 
civil. Assim, ficará a critério da empresa conceder licença novamente 
ao empregado em virtude de seu casamento religioso.

ATESTADO DE SAÚDE COM DADOS INCOMPLETOS
Empresa é obrigada a aceitar atestado de saúde com dados incom-
pletos? Todas as empresas são obrigadas? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FORNECER O FORMULÁRIO PPP AO APOSENTADO
Na rescisão contratual a empresa é obrigada a fornecer PPP para fun-
cionários que já estão aposentados? Saiba mais acessando a íntegra 
no  site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ACORDAR COM OS FUNCIONÁRIOS PARA TRABA-
LHAREM EM UM FERIADO E FOLGAR EM UM DIA NORMAL, SEM 
ACARRETAR O PAGAMENTO DAS HORAS EXTRAS, COMO PROCEDER?

Informamos que conforme lei nº605/49 o trabalho realizado em dia 
destinado ao repouso deve ser pago em dobro ou concedido outro dia 
de folga. Assim, orientamos que a empresa formalize por escrito e 
solicite a assinatura de cada empregado.

LICENÇA PATERNIDADE DE 20 DIAS
A lei da licença paternidade de 20 dias já está vigente? Todas as empre-
sas são obrigadas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •
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16ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1016791-67.2013.8.26.0100. 
O MM. Juiz de Direito da 16ª Vara Cível da Capital, Estado de São Paulo, Dr. Felipe Poyares Miranda, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a corré CHOICE BAG COMERCIAL LTDA, CNPJ. 04.884.296/0004-54, na 
pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Consignação em Pagamento, bem 
como contra ao Banco Santander (Brasil) S.A e Outro, por parte de TANG CHOY CHING FACK GEH 
COUROS EPP (COMTESSE), objetivando a consignação em pagamento de R$1.291,49, referente ao título 
nº 18.270, com a devida sustação do protesto efetuado perante o 9º Tabelião de Protestos de Letras e Títulos 
da Capital. Encontrando-se a corré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os 
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta ou levante o depósito consignado. Não sendo contestada a ação, a corré 
será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. 
Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

19ª VC da Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0226476- 
05.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, do 
Estado de São Paulo, Dr(a). Inah de Lemos e Silva Machado, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
PURA MOBÍLIA MÓVEIS LTDA-ME, CNPJ. 66.906.546/0001- 14, na pessoa de seu representante 
legal, que MARIA EMIKO SADA, ajuizou-lhe uma Ação de Indenização ora em fase de 
Cumprimento de Sentença que foi julgada procedente, condenando-a ao pagamento de R$7.737,51 
(atualizado até Set/2016). Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação 
por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito 
atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com 
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá 
a executada, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

24ª VC da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027487-
31.2014.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de 
São Paulo, Dr. Claudio Antonio Marquesi, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a RAI EDITORA E 
PROJETOS EDITORIAIS LTDA, CNPJ. 11.468.491/0001-16, na pessoa de seu representante legal, 
que FABIO TUCCI FARAH ajuizou-lhe uma ação de Execução, objetivando o recebimento de R$ 
10.996,88 (Março/2014), oriundos dos cheques nºs. 850193, 850191 e 850192, nos valores de R$ 
2.491,12 e os demais de R$ 4.252,88 cada, sacados contra o Banco do Brasil S/A, e não pagos. 
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 
03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito do exequente, 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários podendo 
requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que 
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação. Será o presente, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 25/10/2016. 

4ª Vara Cível – Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO, PRAZO DE 30 DIAS Processo nº 0021505-
55.2011.8.26.0004. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional IV - Lapa, do Estado de 
São Paulo, Dr. Renato Guanaes Simões Thomsen, na forma da lei, etc. FAZ SABER a AHMAD HAGE 
MÓVEIS ME, CNPJ 04.442.185/0001-45, nome fantasia BRASIMÓVEIS (CNPJ 03.896.548/0001-50), 
que ROSEANE NOGUEIRA STEGLE lhe ajuizou uma ação de Rito Ordinário, objetivando seja a 
mesma julgada procedente para declarar nulo o título no valor original de R$ 2.450,00, atualizado até 
setembro/2011 (R$ 5.003,49), com o cancelamento definitivo do protesto efetuado perante o 4º 
Tabelião de Protestos da Capital, bem como, a condenação da ré ao pagamento de custas 
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
conteste a ação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o 
edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de julho de 2016. 

43ª VC – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0188443-
09.2012.8.26.0100. O Dr. Rodolfo César Milano, MM. Juiz de Direito da 43ª Vara Cível, do Foro 
Central da Capital, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Celso Pereira da 
Gloria, RG 15.197.837-2, CPF. 045.149.138-63, que Nair Gonçalves de Aquino, ajuizou-lhe uma 
ação de Adjudicação Compulsória, de rito Comum, bem como contra à Mário Peres Ulibarri Junior, 
objetivando formalizar a Escritura Definitiva do imóvel situado à Rua Avanhandava, 358 Apto. 91, 9º 
andar, Bairro Consolação, nesta Capital, matriculado sob nº 32.880 no 4º CRI da Capital, conforme 
Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado entre as partes em 31/01/2005. 
Encontrando-se o requerido atualmente em local ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 
20 dias supra, apresente resposta. 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 afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 20 de setembro de 2016. 

5ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070440-
95.2012.8.26.0100. 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 RODRIGO RODRIGUES DE 
CID FERREIRA, CPF. 091.938.198-70, que lhe foi proposta uma ação de Insolvência Civil bem como 
contra á Eduardo Costa Cid Ferreira e Outros, por parte de MOFARREJ MARTINEZ EMPREENDI-
MENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, objetivando seja a mesma julgada procedente declarando a 
insolvência dos réus, com as devidas anotações nos CPF/MF dos requeridos junto a Receita Federal 
sobre a restrição incidente, e ainda, o lançamento de seus nomes junto aos órgãos de proteção ao 
crédito. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, nos 
termos do Art. 755 do CPC, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 10 dias, que 
fluirá após os 20 dias supra, apresente embargos. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado 
revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, ficando 
também ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, de que no mesmo prazo para oposição de 
embargos, os requeridos poderão suprimir a dívida, efetuando o depósito de R$ 549.391,02, que deverá 
ser atualizado até a data do efetivo depósito. Será o presente edital afixado e publicado da forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de agosto de 2016. 

SHOREWOOD S.A.
CNPJ/MF n° 05.629.235/0001-60 - NIRE 35.300.192.273 - Companhia Fechada

Ata de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, hora e local: 25 de julho de 2016, 8:00hs, Rua Max Mangels Senior, 777, Vila Planalto, São Bernardo do Campo 
- SP. Convocação: Dispensada na forma do §4º, do Artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Presença: Acionistas representando 
a totalidade do capital social. Mesa: Robert Max Mangels - Presidente; Mark Ross Mangels - Secretário. Deliberações 
tomadas por unanimidade: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovado o balanço patrimonial e demais demonstrações 
 nanceiras do exercício encerrado em 31.12.15, dispensada a publicação na forma do Inciso II, do Artigo 294, da Lei nº 
6.404/76. 2) No exercício social de 2015, a Companhia apurou prejuízo no montante de R$12.169,06 que será destinado 
à conta de prejuízos acumulados. 3) Fixado os honorários da Diretoria no valor global anual de até R$7.200,00 (sete mil e 
duzentos reais). Em Assembleia Geral Extraordinária: 4) Aprovada a mudança da sede social para: Rua Max Mangels 
Senior, 777, Mezanino, sala 2, Planalto, Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09895-900. 
Em consequência, aprovada a alteração do “caput” do Artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte 
redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sua sede no Município de São Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, que 
é seu foro. Em sua sede, a Companhia exerce atividades exclusivamente administrativas.” Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata, em forma de sumário, que, lida e achada 
conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de julho de 2016. Robert Max Mangels - Presidente, Mark 
Ross Mangels - Secretário. Os Acionistas: Robert Max Mangels. Mark Ross Mangels. Susan Jane Mangels Cox. Esta ata 
é cópia  el da lavrada em livro próprio. Robert Max Mangels - Presidente, Mark Ross Mangels - Secretário. JUCESP nº 
381.049/16-4 em 30/8/16. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

MANGELS S.A.
CNPJ/MF nº 50.604.750/0001-40 - NIRE 35.300.002.997 - Companhia Fechada

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Data, hora e local: 25 de julho de 2016, 9:00hs, Rua Max Mangels Senior, 777, Vila Planalto, São Bernardo do Campo - SP. 
Convocação: Dispensada na forma do §4º do Artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Presença: Acionistas representando a totalidade 
do capital social. Mesa: Robert Max Mangels - Presidente, Mark Ross Mangels - Secretário. Deliberações tomadas por 
unanimidade: Em Assembleia Geral Ordinária: 1) Aprovou o balanço patrimonial e demais demonstrações  nanceiras do 
exercício encerrado em 31.12.15, dispensada a publicação na forma do Inciso II, do Artigo 294, da Lei nº 6.404/76. 2) No 
exercício social de 2015 a Companhia apurou prejuízo no montante de R$14.425,47 que será destinado à conta de prejuízos 
acumulados. 3) Reelegeu para constituir a Diretoria: Diretor-Presidente - Robert Max Mangels, brasileiro, casado, industrial, 
CPF nº 939.718.508-04, RG nº 4.599.759-SSP/SP, Diretor - Mark Ross Mangels, brasileiro, casado, industrial, CPF nº 
939.718.428-87, RG nº 2.885.397-SSP/SP, e, Diretora - Anita Mangels, brasileira, solteira, industrial, CPF nº 001.515.488-20, 
RG nº 913.285-SSP/SP, todos com endereço pro  ssional na Rua Max Mangels Senior, 777, Vila Planalto, Município de São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09895-900, e são, desde logo, empossados em seus respectivos cargos 
e com prazo de gestão até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2017 que aprovar as demonstrações  nanceiras 
relativas ao exercício social  ndo em 31.12.16. Todos os membros da Diretoria ora reeleitos declararam que não estão incursos 
em crimes previstos em leis que os impeçam de exercer atividades mercantis ou a administração de Sociedades em geral, nem 
impedidos por lei especial, tampouco condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, 
ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o sistema 
 nanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
4) Fixou em até R$2.000,00 (dois mil reais) mensais, a remuneração de cada Diretor. Em Assembleia Geral Extraordinária: 5) 
Aprovou a mudança da sede social para: Rua Max Mangels Senior, 777, Mezanino, sala 3, Planalto, Município de São Bernardo 
do Campo, Estado de São Paulo, CEP 09895-900. Em consequência, aprovada a alteração do “caput” do Artigo 2º do Estatuto 
Social, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 2º - A sociedade tem sede no Município de São Bernardo do 
Campo, Estado de São Paulo, que é seu foro. Em sua sede, a Sociedade exerce atividades exclusivamente administrativas.” 
Documentos Arquivados na sede social: Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.15. 
Documentos de representação e legitimação dos acionistas presentes. Declarações de desimpedimento. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, dos quais se lavrou esta ata, em forma de sumário, que, lida e 
achada conforme, é assinada por todos os presentes. São Paulo, 25 de julho de 2016. Robert Max Mangels - Presidente. 
Mark Ross Mangels - Secretário. Os acionistas: Tecnopar Administradora S.A. Robert Max Mangels. Mark Ross Mangels. 
Robert Max Mangels. Esta ata é cópia  el da lavrada em livro próprio. Robert Max Mangels - Presidente. Mark Ross Mangels 
- Secretário. JUCESP nº 400.339/16-0 em 9/9/16. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

CRIS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 15008140 com val. até 05.09.2020 para
Comércio atacadista de outros produtos quimicos e petroquimicos não especificados
anteriormente sito à Estrada Velha de Guarulhos São Miguel nº 02 - Atual 138 - Jd. Santa
Helena - Guarulhos - SP.

Gilmar Mendes afi rmou 
que não está colocando 
em xeque a atuação dos 

ministros e dos juízes do Traba-
lho, mas pretende levar à pauta 
questões institucionais para 
aprimoramento dessa área do 
Judiciário. Na sexta-feira, (28), 
um grupo de dezoito dos 27 mi-
nistros do TST protocolou um 
ofício no gabinete da ministra 
Cármen Lúcia, presidente do 
STF, manifestando ‘desconforto 
profi ssional e pessoal’ diante de 
declarações dadas por Gilmar, 
de que a Corte do Trabalho 
‘desfavorece as empresas em 
suas decisões’ e que há um 
‘aparelhamento’ da Justiça do 
Trabalho por ‘segmentos do 
modelo sindical’.

“Tenho muito apreço pela Jus-
tiça do Trabalho, reconheço que 
ela cumpre uma função muito 
importante em um Brasil cheio de 
assimetrias, mas hoje há notícias 

Brasília - Dezoito deputados deixarão 
a Câmara nos próximos meses para assu-
mir prefeituras a partir de 1º de janeiro 
de 2017. Dos 81 parlamentares que se 
candidataram este ano, 14 foram eleitos 
prefeitos e quatro vice-prefeitos.

No segundo turno das eleições mu-
nicipais, 16 deputados disputaram a 
preferência do eleitorado, mas só oito 
foram eleitos: Anderson Ferreira (PR-
PE) em Jaboatão dos Guararapes; Duarte 
Nogueira (PSDB-SP) em Ribeirão Preto; 
Luís Carlos Busato (PTB-RS) em Canoas; 
Max Filho (PSDB-ES) em Vila Velha; 
Nelson Marchezan Júnior (PSDB-RS) em 
Porto Alegre; e Washington Reis (PMDB-
RJ) em Duque de Caxias. Marcos Rotta 
(PMDB-AM) foi eleito vice na chapa de 
Artur Virgílio Neto (DEM) em Manaus e 

Moroni Torgan (DEM-CE) vice-prefeito 
de Fortaleza na chapa de Roberto Cláu-
dio (PDT).

Na passagem pela Câmara, Anderson 
Ferreira se notabilizou por apresentar o 
projeto do Estatuto da Família - que re-
conhece a unidade familiar formada por 
homem e mulher. Marchezan fi cou conhe-
cido por sua postura contrária ao reajuste 
de servidores públicos e de oposição ao 
ex-deputado Eduardo Cunha. Já Rotta - 
que foi presidente da CPI do BNDES - e 
Reis - da tropa de choque no Conselho de 
Ética - eram aliados de Cunha.

Dez deputados foram eleitos logo no 
primeiro turno: Arnon Bezerra (PTB-CE) 
em Juazeiro do Norte; Marcelo Belinati 
(PP-PR) em Londrina; Odelmo Leão (PP-
MG) em Uberlândia; Dr. João (PR-RJ) 

em São João do Meriti; Edinho Araújo 
(PMDB-SP) em São José do Rio Preto; 
Fabiano Horta (PT-RJ) em Maricá; Fer-
nando Jordão (PMDB-RJ) em Angra dos 
Reis (RJ); e Moema Gramacho (PT-BA) 
em Lauro de Freitas (BA). Bruno Covas 
(PSDB-SP) foi eleito vice do tucano João 
Doria na capital paulista e Manoel Júnior 
(PMDB-PB) se tornou vice-prefeito de 
João Pessoa. Marquinhos Mendes (PMDB-
RJ) chegou a ser eleito em Cabo Frio, 
mas teve a candidatura indeferida pela 
Justiça Eleitoral.

Entre os dois senadores que concorreram 
em 2016, só Marcelo Crivella (PRB-RJ) 
saiu vitorioso e vai governar a prefeitura 
do Rio de Janeiro. A senadora Marta Su-
plicy (PMDB-SP) fi cou em quarto lugar na 
disputa pela capital paulista (AE).

Gilmar Mendes diz que tem 
‘apreço’ pela Justiça do 

Trabalho, mas defende debate

Ministro Gilmar Mendes.

O ministro Gilmar Mendes defendeu ontem (31) um amplo debate sobre as funções da Justiça do Trabalho. 
“Meu conceito é o seguinte: a Justiça do Trabalho não pode perder de vista não só a proteção do empregado, 
mas tem que garantir também a empregabilidade”, disse o ministro do STF e presidente do TSE

própria jurisprudência’. “Rei-
tero que não vai aqui nenhuma 
crítica pessoal aos ministros ou 
aos magistrados do Trabalho, 
a ideia é colocar o debate”, 
ponderou Gilmar. “Interessa 
é discutir, colocar à mesa as 
questões institucionais ligadas 
à jurisprudência do Supremo. 
Quero continuar discutindo a 
competência sobre essas ques-
tões relevantes para o País.”

“Quando digo que a Justiça 
do Trabalho não pode perder 
de vista não só a proteção 
do empregado, mas tem que 
garantir também a emprega-
bilidade, quero apenas alertar 
que o grande desafi o no mun-
do contemporâneo, diante 
da revolução tecnológica que 
vivemos, é a empregabilidade”. 
O ministro advertiu para as 
consequências ‘da criação de 
um poder de superproteção 
(aos trabalhadores)’ (AE).

de distorções que precisam ser 
discutidas publicamente”, disse 
Gilmar, citando como exemplo 
‘o não reconhecimento dos 
acordos coletivos’. “Às vezes, 
tem-se o propósito de super-
proteger o trabalhador como se 
fossem sindicatos fortíssimos, 

bem estruturados, e não se tem 
o reconhecimento de acordos 
coletivos”, destacou Gilmar. “É 
uma forma de superproteção.”

Segundo o ministro, ‘há tam-
bém uma notória resistência 
ao cumprimento de decisões 
do STF, supervalorizando sua 

Dezoito deputados federais deixarão 
Câmara para assumir prefeituras
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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: PEDRO CÉCEL, estado civil divorciado, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Lucélia - SP, no dia 14/04/1954, residente e domiciliado neste subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Procópio Cécel e de Eudócia Palinco Cécel. A pretendente: EDNA 
PELICHEK, estado civil solteira, profi ssão funcionária pública municipal, nascida em Buri, 
Comarca de Itapeva - SP, no dia 06/06/1962, residente e domiciliada neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de João Pelichek e de Santina Cardoso Pelichek.

O pretendente: CHIGOZIE SIXTUS OBIOHA, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, 
nascido em Lagos, Nigéria, no dia 04/06/1980, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Oliver Onouha Eze e de Celestina Eze. A pretendente: GABRIELA 
SILVA DE ARRUDA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Jaraguá - SP, 
no dia 01/11/1990, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Alberto de Arruda e de Lenilda Maria da Silva.

O pretendente: LEANDRO LUIZ SOUZA SILVA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão 
analista comercial, nascido nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia 06/05/1991, 
residente e domiciliado neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Luis Costa e 
de Leda de Souza e Silva. A pretendente: MARCELA DE FREITAS, estado civil solteira, 
profi ssão advogada, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 05/10/1985, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio José de Freitas e de Ivone 
Aparecida Salustiano de Freitas.

O pretendente: PAOLO CARMELO TOCCI, estado civil viúvo, profi ssão químico, nascido 
em Rota Greca, Cosenza, Italia, no dia 18/10/1951, residente e domiciliado neste subdis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Emilio Tocci e de Nella Bocci Tocci. A pretendente: FATIMA 
MUSTAFA EL HAGE, estado civil solteira, profi ssão engenheira de alimentos, nascida 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia 18/01/1975, residente e domiciliada neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Mustafa Mohamad Khaled El Hage e de Taghlobie 
Mustapha El Hage.

Edital de Citação Prazo de Prazo do Edital 20 dias Processo Nº 1039431-93.2015.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 19ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Inah de Lemos e Silva
Machado, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) ELIAS ILIJA RADOSAVLJEVIC, Iuguslavo (a), casa-
da, comerciante, portadora da cédula de identidade RG nº V407219U, inscrita no CPF/MF sob o nº: 
231.142.608 70 que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ajuizou-lhe ação de
Cobrança no valor de R$ 4.686,15. referente às da taxa de conservação do lote 01, da Quadra ML, 
do Loteamento 13 SANTA BARBARA RESORT RESIDENCE - I. Estando o réu em lugar ignorado, foi
deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação 
sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. (art. 285 do CPC). Será o 
edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 
aos 21 de julho de 2016.                                                                                                         01 e 02/11

O pretendente: EDVALDO AUGUSTO FERREIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico, nascido em Castilho - SP, no dia 28/04/1972, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Euclides Augusto Ferreira e de Maria Salvina Car-
neiro Ferreira. A pretendente: IOMARA REGINA FERNANDES DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão agricultora, nascida em Castilho - SP, no dia 30/01/1972, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Fernandes de Souza e de 
Maria Patrocinio da Cruz de Souza.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 02/10/1989, residente e domiciliado neste 
subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Ailton Andrade e de Telma Ferreira Cesar Andrade. 
A pretendente: FERNANDA PAULO SAMPAIO DE ARAUJO, estado civil solteira, pro-
fi ssão professora, nascida nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 01/10/1984, residente 
e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lael Sampaio de Araujo e de 
Regiane de Oliveira Paulo Sampaio de Araujo.

O pretendente: FABRIZIO DE LIMA FERRO, estado civil divorciado, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/11/1978, residente e domiciliado neste subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wagner Ferro e de Nilza de Lima Ferro. A pretendente: FABIANA 
CRISTINA TOLEDO, estado civil divorciada, profi ssão advogada, nascida nesta Capital, 
Mooca - SP, no dia 29/06/1973, residente e domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Francisco Toledo e de Dorothy Sevilhano Toledo.

O pretendente: FREDERICO LUCAS PEDROSO PRADO, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em Guaxupé - MG, no dia 23/11/1990, residente e domiciliado 
neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Alencar dos Reis Prado e de Marisia Pedroso 
Prado. A pretendente: SILVIA DAMARIS DE CAMARGO, estado civil solteira, profi ssão 
técnica de enfermagem, nascida em Mogi Mirim - SP, no dia 08/07/1991, residente e 
domiciliada neste subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Manoel de Camargo Neto e 
de Margarete Fernanda Monteiro Silva.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios
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39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: NELSON MARTINS FONTANA, profi ssão: advogado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1955, residente e domiciliado 
no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco de Miranda Fontana e de 
Ebe Martins Fontana. A pretendente: ROSÂNGELA MANZONI ALARCON, profi ssão: 
administradora de empresas, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 09/08/1962, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, 
fi lha de Romildo Alarcon e de Zoraide Manzoni Alarcon.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Investir é gastar o seu 

capital em seu nome, 

com o propósito de 

aumentar a sua receita 

mais do que o depósito 

em uma conta corrente 

poderia lhe render. 

A variedade de inves-
timentos disponíveis 
é grande e a seleção 

depende do estilo de cada 
investidor. Mas é preciso 
diversifi car para diminuir o 
risco.

Você pode escolher cader-
neta de poupança, fundos de 
investimento, imóveis, ações, 
títulos públicos, títulos de 
capitalização, commodities, 
moedas, derivativos (índices, 
contratos futuros, etc.), in-
vestimentos no exterior por 
meio de fundos específi cos, 
dentre outros.

A base de todo investi-
mento - Que quer investir 
deve se orientar pelas três 
características básicas dos 
investimentos e pelo seu estilo 
pessoal como investidor. As 
características básicas são:

Rentabilidade: Qual será o 
ganho da aplicação.

Segurança: Qual o grau de 
risco ou de incerteza oferecido 
pela aplicação.

Liquidez: Qual o prazo para 
obter os rendimentos ou 
para resgatar a aplicação, se 
necessário.

Quando se obtém maior 
rentabilidade - A rentabilida-
de de um investimento está 
diretamente vinculada à sua 
segurança e liquidez, em uma 
ordem inversamente propor-
cional. Em geral, ninguém se 
arrisca em troca de nada, e 
correr riscos depende sempre 
do que se tiver a ganhar. 
 • Investimentos de alta 

rentabilidade, geral-

mente, oferecem uma 

margem de segurança 

reduzida - Correr o risco 
ou não depende muito do 
quanto se tiver para inves-
tir, de quanto será desti-
nado ao investimento e do 
perfi l do investidor.  

Por quanto mais tempo o 
dinheiro fi car indisponível, 
maior deverá ser a rentabili-
dade oferecida pelo investi-
mento. Nesse aspecto, o que 
pesa na decisão do investidor 
não é o montante a ser inves-
tido nem a sua ousadia para 

enfrentar os riscos do merca-
do, mas, sim, a sua previsão 
de utilização do dinheiro. De 
acordo com isso, o investidor 
poderá escolher entre in-
vestimentos que necessitem 
indisponibilizar o dinheiro 
por longo, médio ou curtos 
prazos, com rendimentos res-
pectivamente decrescentes, 
ou poderá, ainda, escolher 
um investimento com alta 
liquidez.

 • Curto prazo e alta 

liquidez - A princípio, pa-
rece que estamos falando 
da mesma coisa. Teorica-
mente, um investimento 
de curto prazo tem alta 
liquidez, pois o dinhei-
ro fi ca indisponível por 
pouco tempo, podendo 
ser resgatado de acordo 
com a necessidade. Mas 
as condições de um e de 
outro são diferentes e o 
investidor não pode ter 
idéias equivocadas a esse 
respeito. 

 • Curto prazo - Investi-
mentos de curto prazo 
são aqueles em que o 
dinheiro fi ca indisponível 
por um curto período de 
tempo. Durante o período 
contratado não se pode 
resgatar o investimento.

 • Alta liquidez - Os inves-
timentos de alta liquidez 
não têm todos as mesmas 
características. Ações, 
por exemplo, podem ser 
uma péssima opção para 
quem necessite de recur-
sos a curto prazo, uma vez 
que o momento em que se 
precisa do dinheiro nem 
sempre é o ideal para a 
venda das ações e o res-
gate do investimento. 

O investimento em ações 
pode ser de alta rentabilida-
de, desde que não se precise 
resgatá-las quando o mercado 
estiver em baixa para aquelas 
ações. A caderneta de poupan-
ça, por sua vez, também tem 
alta liquidez (basta ir ao caixa 
e sacar a quantia depositada), 
mas a rentabilidade mensal é 
baixa, podendo até ser menor 
do que a infl ação do mês.

(*) - Palestrante internacional, autor 
de vários livros que se tornaram 

best-sellers no Brasil e em países da 
América Latina e da Europa. Médico 
cardiologista, realizou treinamentos 

e pesquisas na Harvard Unversity, 
Baylor College of Medicine e Thomas 

Jefferson University
(www.lairribeiro.com.br).

Lair Ribeiro (*)

Leis da riqueza
 — Investir

FAIG FUNDIÇÃO DE AÇO INOX LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença
de Instalação nº 15003259 e requereu a Licença de Operação para Produção de Ferro
e Aço Fundido em Formas e Peças, n.e., sito à Avenida Adília Barbosa Neves, nº 2.340.
Centro Industrial AruJá. Arujá/SP.
CENTRO AUTOMOTIVO RIVIERA CONSTANT LTDA. torna público que recebeu da CETESB
a Licença Prévia e de Instalação nº 21001745 e requereu a Licença de Operação para,
Posto de Combustível, sito à Rua Benjamin Constant, nº 2.360. Paulista. Piracicaba/SP.
AUTO POSTO ROTARY EIRELI. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 48004091, válida até 27/10/2.021 para Comércio Varejista de Combustíveis
para Veículos Automotores, sito à Avenida Rotary, nº 561. Centro. São Bernardo do
Campo/SP.
GOTESP EQUIPAMENTOS PARA EMBALAGENS LTDA. torna público que requereu na
CETESB a Renovação da Licença de Operação p/ Fabricação de Máquinas e Equipa-
mentos p/ uso Industrial específico, n.e., Peças e Acessórios, sito à Rua João Paulo
I, nº 160. Laranjeiras. Caieiras/SP.
ARCO VERDE COM. E SERV. DE COMB. E LUBRIF. LTDA. torna público que requereu
na CETESB a Licença Prévia e de Instalação para, Comércio de Combustíveis para
Veículos Automotores (Postos Revendedores), sito à Avenida Ragueb Chohfi, nº 8.828.
Jardim Colonial. São Paulo/SP.

Segundo o “NY Times”, a 
vitória de um “bispo evan-
gélico” em uma cidade 

conhecida mundialmente pela 
“sua cultura de expor o corpo na 
praia e pelos seus exuberantes 
desfi les de Carnaval” aponta 
“o ressurgimento do conser-
vadorismo na maior nação na 
América Latina”. 

O jornal também afirmou 
que esta vitória é a “última 
demonstração de raiva contra 
os partidos de esquerda já 
estabelecidos” no país, que 
está sofrendo com sua “pior 
recessão em décadas” e com o 
processo de impeachment da 
ex-presidente Dilma Rousseff. 
Já o “La Nación” disse que 
Crivella “se impôs” sobre o 
seu adversário, o “esquerdista” 
Marcelo Freixo, do PSOL, com 
uma vantagem “abundante”. 

A publicação argentina tam-
bém deu destaque a história 
do candidato, sua relação com 
Edir Macedo, “fundador da 
Igreja Universal do Reino de 
Deus e proprietário da emis-
sora Record”, e seus pedidos 
de desculpas por frases ditas 
no passado sobre temas como 
“homossexualidade”. O “The 
Guardian” também falou so-
bre Crivella, que foi defi nido 
como um “ex-cantor gospel e 
sobrinho do fundador de uma 

O carinho e o contato físico são funda-
mentais para o pleno desenvolvimento 
cerebral das crianças, afi rma o neuropsicó-
logo espanhol Álvaro Bilbao, que se dedica 
a ajudar pessoas com danos cerebrais 
a melhorar a memória e outras funções 
cognitivas.

“Os bebês precisam de colo, de serem bei-
jados, tocados, abraçados. Quando são um 
pouquinho maiores, também necessitam de 
contato físico, mas principalmente que os 
pais falem com eles, que digam as coisas 
que são boas para eles e as que não são 
boas. Que se nutram com alimentos, com 
jogos, exercícios, pois são essas coisas que 
fazem com que o cérebro esteja preparado 
para se desenvolver”, ensina.

Álvaro defende que os primeiros anos 
de vida são os mais importantes para o 
desenvolvimento cerebral. “Se a crian-
ça, nos seis primeiros anos, não tiver a 
oportunidade de experimentar o mundo, 
descobrir as coisas, se não receber afeto 
dos seus pais, se não se comunicar, o 
cérebro terá carências que podem durar 
toda a vida. Sabemos que as crianças que 
não recebem afeto se tornam adultos com 
menor desenvolvimento cerebral”.

O especialista explica que a neurociência 
fornece muitas informações sobre o que 
as crianças precisam, principalmente, 
sobre a importância do afeto e do carinho 
nos primeiros anos de vida. Mas também 
mostra como é fundamental que as crian-
ças aprendam as coisas que podem e que 
não podem fazer. “A neurociência mostra 
a diferença de uma experiência educativa 
se comparada a uma outra, portanto nos 
ensina o que realmente funciona”, explica 
o especialista.

Inspirado por sua experiência em ser pai 
de três crianças pequenas, e baseado em 
pesquisas de diversos autores, publicadas 

Mídia estrangeira compara 
Crivella à fama festiva do Rio
O segundo turno das eleições municipais no Brasil foi destaque também para a imprensa internacional, 
que realçou a vitória do candidato do PRB Marcelo Crivella, no Rio de Janeiro

mais ricos”, não conseguiu “ele-
var o PSOL como alternativa 
ao PT”. A publicação também 
destacou o “notável nível de 
abstenções, votos brancos e 
nulos” não apenas no Rio de 
Janeiro, mas em várias outras 
cidades do país. Também foi 
citado o fracasso tanto do PT 
quanto do PSDB e do seu pre-
sidente, Aécio Neves.

Já o “Wall Street Journal” 
disse que um “senador e bispo 
evangélico” venceu as eleições 
na cidade que acabou de sediar 
os Jogos Olímpicos já que o país 
estrá “cansado da esquerda 
depois do impeachment da 
presidente Dilma Rousseff em 
agosto” e ressaltou que, mesmo 
com as “desgraças” do PT, o 
partido do presidente Michel 
Temer, PMDB, não conseguiu 
“se impor em áreas metropo-
litanas chave, incluindo São 
Paulo e Rio”. 

E o espanhol “El País” afi r-
mou que, como as eleições 
em São Paulo já haviam sido 
decididas no primeiro turno, 
“todos os olhos se voltaram ao 
Rio de Janeiro” e que na cidade 
“disputavam dois modelos de 
Brasil”. No entanto, o jornal 
afi rmou que os seus grandes 
vencedores foi a “abstenção” 
e os “votos brancos e nulos” 
(ANSA).

poderosa igreja” que foi eleito 
“mesmo com as suas condena-
ções passadas a católicos e ho-
mossexuais”. O jornal britânico 
também ressaltou que a vitória 
demonstra o “crescimento do 
conservadorismo religioso e o 
falecimento do partido de es-
querda que dominou o cenário 
político nacional por mais de 
uma década”. 

Para o francês “Le Monde”, o 
novo prefeito do Rio de Janeiro 
é um “senador evangélico que 
demoniza há alguns anos os 
católicos e homossexuais”. A 

publicação também falou que, 
“a nível nacional”, o Partido dos 
Trabalhadores dos ex-presiden-
tes Luis Inácio Lula da Silva e 
da sua “protegida” Dilma Rous-
seff, sofreu com um “desastre 
histórico”, principalmente com 
os resultados nas eleições em 
São Paulo e Recife.

Já na Argentina, o “Clarín” 
disse que a “Igreja Universal 
do Reino de Deus, culto evan-
gélico” conseguiu um “triunfo 
decisivo para esta instituição 
religiosa” e que Freixo, apoiado 
por “jovens, universitários e os 

Afeto é importante para o 
desenvolvimento cerebral de crianças

nos últimos 30 anos, Álvaro escreveu o livro 
“O cérebro da criança explicado aos pais”, 
lançado esta semana em Portugal, e ainda 
sem previsão de lançamento no Brasil.

Para ele, o livro pode ajudar pais que 
queiram entender melhor seus fi lhos, que 
possam perceber quais coisas os moti-
vam, quais necessidades têm para seu 
desenvolvimento intelectual, emocional, 
e também como podem ajudar a se com-
portar melhor.

Quanto ao uso de tecnologias nas escolas 
e na vida cotidiana dos pequenos, Álvaro 
defende que é sempre melhor optar primei-
ro por atividades que impliquem trabalho 
em grupo com os colegas e atividades ma-
nuais, em vez de qualquer opção que tenha 
a ver com utilizar ‘telas’. “Há muitos debates 
sobre se as tecnologias dentro das escolas 
facilitam ou difi cultam o aprendizado e há 
estudos que apontam nos dois sentidos. 
Curiosamente, Steve Jobs e Bill Gates não 
compraram dispositivos eletrônicos, nem 
tablets, para os seus fi lhos até que fossem 
grandes porque sabem que a educação 
analógica é o que te prepara para inovar, 
para que se saia bem no mundo digital”, 
disse Álvaro Bilbao.

Para aqueles que querem manter o cé-

rebro saudável, o neuropsicólogo indica 
seis cuidados essenciais. “O primeiro é 
o exercício físico, o mais importante. O 
segundo é a nutrição: ingerir alimentos 
saudáveis, ômega 3, frutas e verduras 
e reduzir muito o consumo de gordura 
animal. A terceira chave para o cérebro 
é o sono, ou seja, dormir pelo menos 7 
ou 8 horas todos os dias. A quarta é a 
socialização; reunir-se com os amigos, 
com a família e passar pelo menos uma 
hora todos os dias com pessoas com 
quem conversamos. A quinta é evitar o 
estresse e a sexta é estimular o cérebro, 
principalmente aprendendo coisas novas. 
Não é fazer sudokus, palavras cruzadas... 
é aprender coisas novas e desafi antes”.

Álvaro Bilbao é doutorado em Psicologia 
da Saúde e formado em Neuropsicologia 
pelo Hospital Johns Hopkins e pelo Kenne-
dy Krieger Institute, nos Estados Unidos, 
e pelo Royal Hospital for Neurodisability, 
no Reino Unido. Colaborou com a OMS 
e já recebeu diversos prêmios por suas 
investigações no âmbito da psicologia e da 
neurociência. Especialista em plasticidade 
cerebral, é professor universitário na área 
da reabilitação da memória e psicotera-
peuta (ABr).
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FABRICA DE SERRA SANTOS LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 29007486 com val. até 26.10.2020 pra Fabricação
de Facas e laminas para Maquinas Industriais sito à Rua Coronel Antonio Ferraz nº 05 -
Vila Guilherme - SP.

SOW FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. ME. Torna público que recebeu da
CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 30001769 e requereu a Licença de Operação
para Produção de Artefatos trefilados n.e (exceto produtos padronizados) sito à Rua Jaú
nº 298 - Vila Monte Belo - Itaquaquecetuba - SP.

STILL PLAST EMBALAGENS LTDA. ME. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 29007483 com val. até 25.10.2020 para
Fabricação de Embalagens de Plástico sito à Rua Ana do Sacramento Andrade nº 367 -
Antigo nº 38 - Bairro Furnas - SP.

CAMALEÃO IND. E COM. DE BIJOUTERIAS ARTESANAIS LTDA EPP, torna público que
requereu na CETESB a renovação da Licença de Operação para Fabricação de bijuterias
e artefatos semelhantes, sito à Rua Tito Oliani, 48, São João Climaco, São Paulo/SP.

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

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171



Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

netjen@netjen.com.br

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

www.netjen.com.br TEL: 3106-4171

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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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: DIEGO ALMEIDA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em São Paulo, SP, no dia (16/09/1991), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Amauri Almeida da Silva e de Maria Erenice da Silva. A pretendente: ERIKA GOMES 
SOARES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de internação, nascida em São Paulo, 
SP, no dia (01/12/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Elias Soares e 
de Eunice Gomes Soares.

O pretendente: JERÔNCIO SILVA DE MENDONÇA, estado civil solteiro, profissão 
operador I, nascido em Pedras de Fogo, PB, no dia (04/01/1988), residente e 
domiciliado em São Paulo, filho de Vital de Mendonça Amorim e de Josefa Maria 
Silva de Mendonça. A pretendente: BIANCA DA SILVA SOARES, estado civil sol-
teira, profissão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (24/08/1993), residente 
e domiciliada em São Paulo, filha de Sebastião Martins Soares e de Lenivalda 
Fernandes da Silva.

O pretendente: EDIVALDO JOSÉ DE LIMA JUNIOR, estado civil divorciado, 
profissão motorista, nascido em Guarulhos, SP, no dia (09/10/1976), residente e 
domiciliado em São Paulo, filho de Edivaldo José de Lima e de Vera Lucia Barbosa 
de Lima. A pretendente: RAQUEL VIVIANE DA SILVA VELO, estado civil solteira, 
profissão auxiliar de administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (31/10/1989), 
residente e domiciliada em São Paulo, filha de Luiz Roberto Velo e de Sucleide 
da Silva Oliveira.

O pretendente: EDNAR ILDEU DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Porteirinha, MG, no dia (21/08/1986), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Ildeu Benjamim Souza e de Catarina Francisca de Jesus. A pretendente: TAIRINI 
ELICA MIRANDA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Santo André, 
SP, no dia (28/02/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Manoelino Pires 
de Lima Filho e de Raquel Maria Miranda de Lima.

O pretendente: EVERALDO DE ARAÚJO SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
auxiliar de almoxarifado, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (06/10/1984), 
residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de João José dos Santos e de Maria 
Natividade de Araújo Santos. A pretendente: PATRICIA LOPES, estado civil divorcia-
da, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo, SP, no dia (21/07/1983), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio Fermino Lopes e de Maria Jose de 
Figueiredo Lopes.

O pretendente: GEMÁRIO CUNHA SALES, estado civil solteiro, profi ssão assistente de 
estoque, nascido em Esperantina, PI, no dia (05/01/1972), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Getúlio Lima de Sales e de Maria da Cunha Sales. A pretendente: 
MARLENE SILVA, estado civil divorciada, profi ssão doméstica, nascida em Almenara, 
MG, no dia (22/12/1959), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Brasilino Silva 
e de Almerinda Maria de Jesus.

O pretendente: PAULO HENRIQUE LIMA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Suzano, SP, no dia (26/08/1985), residente e domiciliado em Póa, 
fi lho de Roberto Costa da Silva e de Lizete Ferreira Lima da Silva. A pretendente: ALINE 
ALVES REBELO, estado civil solteira, profi ssão praticante de produção, nascida em São 
Paulo, SP, no dia (21/05/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Alberto 
Carlos Silva Rebelo e de Aurea Alves de Almeida.

O pretendente: CRISTIANO ARAUJO INACIO, estado civil divorciado, profi ssão mecânico, 
nascido em Santo André, SP, no dia (16/08/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Joel Firmino Inacio e de Maria Neide Araujo da Silva. A pretendente: GABRIELA 
BEJIO DE BRITO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Caetano 
do Sul, SP, no dia (01/08/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Vicente 
Bezerra de Brito e de Odália Bejio.

O pretendente: CESAR BERNARDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão su-
pervisor de lógistica, nascido em Nova Andradina, MS, no dia (24/11/1986), residente 
e domiciliado em Holambra, fi lho de Sebastião José da Silva e de Nelsi Acelino 
Bernardo. A pretendente: ELISIELMA ALVES DE SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão cabeleireira, nascida em Sento Sé, BA, no dia (25/06/1991), residente e 
domiciliada em São Paulo, fi lha de Emanunel Castro Rodrigues de Souza e de Maria 
José Alves de Souza.

O pretendente: WAGNER VIEIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão monitor de 
qualidade, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/04/1978), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Vicente Florencio de Souza e de Odete Vieira de Souza. A pretendente: 
REJANE DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão técnico de farmácia, nascida em Pão 
de Açucar, AL, no dia (14/06/1981), residente e domiciliada em Praia Grande, fi lha de 
Raimundo Valerio de Lima e de Maria Celeste de Lima.

O pretendente: VALDECIR FERNANDES DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúrgico, nascido em Palmares Paulista, SP, no dia (26/08/1977), residente e do-
miciliado em São Paulo, fi lho de Abdias Fernandes de Souza e de Maria Aparecida de 
Souza. A pretendente: KEILA SANTA ROSA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão 
educadora, nascida em São Paulo, SP, no dia (23/11/1990), residente e domiciliada em 
São Paulo, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de Dorismar Santa Rosa da Silva.

O pretendente: DAVID SOUZA BELINI, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de atendimen-
to, nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (04/05/1988), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Antonio Belini Sobrinho e de Maria Jose de Souza Belini. A pretendente: 
INGRIDY ESTEFANY MORENO SOUZA LIMA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (20/06/1992), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Antonio da Silva Lima Filho e de Ana Lucia Moreno.

O pretendente: LUIZ FRANCISCO BURANELLO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
técnico instalador, nascido em São Paulo, SP, no dia (12/06/1985), residente e domici-
liado em São Paulo, fi lho de Luiz Francisco Buranello e de Marlene Santos Bunanello. A 
pretendente: ANA CAROLINA PERGOLI, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, 
nascida em Santo André, SP, no dia (16/07/1987), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Claudinei Pergoli e de Adriana Aguiar Faria Pergoli.

O pretendente: BRUNO ANDERSON BATISTA, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Marcelino Vieira, RN, no dia (10/08/1995), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Cicero Luiz Batista e de Terezinha Maria de Jesus. A pretendente: MÔNI-
QUE DIAS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, 
no dia (02/07/1994), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João Carlos da Silva 
e de Idelma de Almeida Dias da Silva.

O pretendente: FERNANDO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, nascido 
em Belo Jardim, PE, no dia (10/09/1990), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de José Martins da Silva e de Maria de Lourdes Silva Albuquerque. A pretendente: 
MICHELE ALVES DE VASCONCELOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (10/11/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Cicera Alves.

O pretendente: RICARDO MANDÚ FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão lider de 
inventário, nascido em São Paulo, SP, no dia (11/05/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Otacilio Manoel Ferreira e de Francisca Mandú Ferreira. A pretendente: 
MARIA DA PENHA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Campos Sales, CE, no dia (31/05/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Francisco Vicente da Silva e de Josefa Francisca Ribeiro da Silva.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar físcal, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (31/05/1992), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Elito dos Santos e de Lucia Aparecida dos Santos. A pretendente: ANGELA 
SANTOS SOUZA, estado civil divorciada, profi ssão assistente de cobrança, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (05/11/1983), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Armando Costa Souza e de Alzenir Santos Souza.

O pretendente: SÍLVIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Caetano do Sul, SP, no dia (16/08/1986), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Hildebrando Bernardo da Silva e de Jaci de Andrade Silva. A pretendente: DENISE 
BARBARA SOUTO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/09/1987), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Renato Oliveira Souto 
e de Eli Aparecida Souto.

O pretendente: JOCIVALDO ALVES PEDROSA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Souza, PB, no dia (14/08/1981), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho 
de Jose Pedrosa de Andrade e de Valdenora Pedrosa Andrade. A pretendente: BETÂNIA 
ALVES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (22/03/1984), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Edmilson Alves da Silva 
e de Maria Alves da Silva.

O pretendente: PAULO ALEXANDRE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
soldador, nascido em São Paulo, SP, no dia (03/11/1978), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Jorge Messias dos Santos e de Maria Benedita dos Santos. A pretenden-
te: PRISCILA CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (23/06/1980), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Antonio Cardoso da Silva e de Sonia Cristina Barbosa.

O pretendente: JOSÉ PASCOAL, estado civil viúvo, profi ssão autônomo, nascido em 
São Carlos, SP, no dia (20/11/1947), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de 
Vicente Pascoal e de Maria Chierice Pascoal. A pretendente: JUCIMEIRE JESUS DA 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Medeiros Neto, BA, no dia 
(04/11/1975), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Jose Ferreira da Silva e de 
Aurea Maria de Jesus.

O pretendente: EUCLIDES JOSÉ MORAIS JÚNIOR, estado civil divorciado, profi ssão 
tecnólogo em transporte, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/04/1968), residente 
e domiciliado em São Paulo, fi lho de Euclides José Morais e de Laura da Silva 
Morais. A pretendente: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão analista junior, nascida em São Paulo, SP, no dia (07/09/1973), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Gilberto Barbosa de Oliveira e de Mercedes 
Panigassi de Oliveira.

O pretendente: WELLINGTON MUNHOZ VIGENA, estado civil solteiro, profi ssão 
prensista, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/12/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Edison Vigena e de Maria Aparecida Munhoz Vigena. A 
pretendente: JÉSSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/07/1990), 
residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de João dos Santos e de Rosidete Ro-
drigues de Oliveira Santos.

O pretendente: HÉLIO DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (07/03/1981), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Francisco da Silva e de Aldeir dos Santos Silva. A pretendente: 
THAMIRES SILVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão atendente de loja, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (19/12/1996), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Ademir Ferreira de Sousa e de Maria das Neves Ancelmo da Silva.

O pretendente: IVAN ROBERTO CHAVES GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo, SP, no dia (09/06/1987), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José Roberto Gonçalves e de Maria Dolores Chaves Gonçalves. A 
pretendente: SUZANA BRITO MARINHO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (04/06/1988), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Edvaldo Marinho dos Santos e de Sandra Irinéa Brito.

O pretendente: FABIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão frentista, nascido em 
São Paulo, SP, no dia (08/05/1982), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de Marisa 
Helena dos Santos. A pretendente: JACIRA APARECIDA ALVES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no dia (24/11/1988), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Tegno Gilmar Aparecido Alves e de Cleide Marciana Gonçalves.

O pretendente: NENIVALDO JOSÉ DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Campo Grande, AL, no dia (21/10/1969), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Veridiano da Silva e de Maria Benedita dos Santos. A pretendente: 
ZULMIRA MARIA DE SANTANA, estado civil divorciada, profi ssão cabeleireira, nascida 
em Euclides da Cunha, BA, no dia (04/03/1966), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de José Bispo de Santana e de Benita de Jesus Santana.

O pretendente: ELIAS JOSE DE SOUZA, estado civil divorciado, profi ssão motorista, 
nascido em Nova Esperança, PR, no dia (30/05/1963), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Joaquim Vidal de Souza e de Leda de Deus Souza. A pretendente: MARIA 
ISABEL DE ANDRADE, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Água Preta, 
PE, no dia (05/01/1965), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José Teotonio 
de Andrade e de Eunice Nunes de Andrade.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE DA SILVA LEONARDO, estado civil solteiro, profi ssão 
bombeiro civil, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/01/1987), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Antonio Leonardo Leite e de Gildete Nonato da Silva Leonardo. 
A pretendente: JAQUELINE ALVES DAMACENA, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Faxinal, PR, no dia (05/11/1986), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha 
de Elisabete Alves Damacena.

O pretendente: THIAGO DIAS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em Santo André, SP, no dia (28/05/1985), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Hermenito Silva dos Santos e de Ivonete Dias Pereira dos Santos. A pretendente: 
SUZAMAR DE SOUZA DUARTE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (24/04/1978), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de José de Souza Duarte e de Helena Cipriano da Silva.

O pretendente: MATHEUS FELIPE CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, pro-
fi ssão atendente, nascido em São Paulo, SP, no dia (20/02/1995), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Manoel Cardoso dos Santos e de Alzeni Maria dos Santos. A 
pretendente: ALINE CRISTINE TEIXEIRA DIAS, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em Santo André, SP, no dia (10/06/1996), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Alexandre Ferreira Dias e de Adriana Teixeira.

O pretendente: EDEVALDO FERREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão moto-
rista, nascido em Santo André, SP, no dia (11/03/1960), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Ferreira da Silva e de Luzia Ferreira da Silva. A pretendente: DIANA 
NERES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo Sales, CE, 
no dia (03/04/1974), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Francisco Neres da 
Silva e de Francisca Maria da Silva Neres.

O pretendente: ERISON RUY OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de processo, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (13/04/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Antonio Conceição Oliveira e de Cleide Ruy Oliveira. A pretendente: THAÍS SANTOS 
NERES, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativa, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (14/05/1991), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Adilma Santos Neres.

O pretendente: KELVIN AURELIANO DA COSTA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de máquina, nascido em São Paulo, SP, no dia (04/09/1991), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jose Aureliano da Costa e de Sirley Aparecida Folgado da Costa. A 
pretendente: SUÉLEN VIANA ALVES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfer-
magem, nascida em São Paulo, SP, no dia (10/06/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Benedito Alonso Alves e de Doralice Antonia Viana dos Santos.

O pretendente: WALDOMIRO GARCIA DE CARVALHO, estado civil divorciado, profi ssão 
motorista, nascido em Paranapoema, PR, no dia (01/01/1956), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de José João de Carvalho e de Gloria Garcia de Carvalho. A pretendente: 
MARILENE FERREIRA BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão técnica em transporte, 
nascida em Camacan, BA, no dia (01/02/1964), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Claudionor Mendes Bomfi m e de Joana Ferreira Bomfi m.

O pretendente: ERICK LUIZ TELES, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em São Paulo, SP, no dia (13/03/1991), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Ricardo Luiz Teles e de Elisabete da Silva Teles. A pretendente: PRISCILA ARI-
KAWA ORTEGA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo, SP, no 
dia (12/04/1982), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Nelson Gabriel Ortega 
e de Silvana Yuriko Arikawa.

O pretendente: FRANKLIN FARIAS CASTOR OTONI, estado civil solteiro, profi ssão en-
carregado geral, nascido em São Paulo, SP, no dia (05/03/1991), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Joaquim da Silva Otoni e de Eliane Farias Castor. A pretendente: 
PRISCILA GOMES DO AMARAL, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Santo André, SP, no dia (10/03/1992), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de José 
Jairio Santos do Amaral e de Maria Natividade Ferreira Gomes do Amaral.

O pretendente: FRANCISCO DE SALES MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Nova Russas, CE, no dia (22/05/1981), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de José Wilson Sobrinho e de Antoniêta de Sales Menezes. A pretendente: 
LEONICE PEREIRA MAGALHÃES DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Nova Russas, CE, no dia (19/02/1990), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Raimundo Nonato de Sousa e de Teresa Magalhães Barros.

O pretendente: RAPHAEL MARQUES JANUARIO, estado civil solteiro, profi ssão impressor 
digital, nascido em Santo André, SP, no dia (09/09/1994), residente e domiciliado em Santo 
André, fi lho de Edson Januario e de Rosana Rodrigues Marques. A pretendente: KELLY 
SILVA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em 
Santo André, SP, no dia (09/01/1996), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Valtenir Bastos da Conceição e de Elizabete Maria da Silva Bastos.

O pretendente: MILTON BRAZ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxilar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (16/09/1958), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Cicero Braz da Silva e de Maria Alice dos Santos Silva. A pretenden-
te: ANTONIA MARIA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Chaval, CE, no dia (04/04/1971), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Antonio 
Delmiro dos Santos e de Maria do Socorro dos Santos.

O pretendente: WELLINGTON FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em Santo André, SP, no dia (01/12/1981), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Pedro Francisco e de Maria Jose Bochi Francisco. A pretendente: NOELY BOCHI 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão técniloga em saneamento ambiental, nascida em 
Guaranésia, MG, no dia (18/05/1985), residente e domiciliada em Guaranésia, fi lha de 
José Vicente da Silva e de Angela Aparecida Bochi Silva.

O pretendente: RICHARD SANTOS PEREIRA, estado civil divorciado, profi ssão servidor 
público, nascido em São Paulo, SP, no dia (21/11/1977), residente e domiciliado em 
Itaquequecetuba, fi lho de José Pereira Filho e de Lucia Santos Pereira. A pretendente: 
ROSEMEIRE TODESCO PINCELA, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Santo André, SP, no dia (03/06/1985), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Marcos Pincela e de Rosana Carla Todesco Pincela.

O pretendente: EDUARDO DE BARROS, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Caetano do Sul, SP, no dia (08/05/1969), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Sebastião Ferreira de Barros e de Zuleika Brandão de Barros. A 
pretendente: NADJA NATALIA DE OLIVEIRA ALVES, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em São Paulo, SP, no dia (28/02/1986), residente e domiciliada 
em São Paulo, fi lha de Jose Joaquim Alves e de Rita Oliveira Alves.

O pretendente: ORLEANDRO DE OLIVEIRA GARCIA, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo, SP, no dia (08/06/1979), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Orlando da Silva Garcia e de Ilza Aparecida de Oliveira Garcia. A 
pretendente: GISÉLIA GERTULINO CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão co-
zinheira, nascida em Arapiraca, AL, no dia (17/10/1984), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de João Gertulino dos Anjos e de Maria Tenorio Cavalcante.

O pretendente: RAFAEL DE ARAÚJO COSTA, estado civil solteiro, profi ssão supervisor, 
nascido em Fortaleza, CE, no dia (09/01/1989), residente e domiciliado em São Paulo, 
fi lho de Francisco José Ribamar da Costa e de Francinete de Araújo Costa. A pretenden-
te: KEILA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida 
em Crapicuíba, SP, no dia (08/07/1988), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
Adilson Pereira da Silva e de Josefa Janete da Silva Carneiro.

O pretendente: DEUSDETE JOSÉ DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, 
nascido em Joaquim Nabuco, PE, no dia (05/01/1952), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Adelaide Antonia da Conceição. A pretendente: MARTA MARIA DE VAS-
CONCELOS, estado civil solteira, profi ssão professora de educação infantil, nascida em 
Palmares, PE, no dia (25/03/1970), residente e domiciliada em Guarulhos, fi lha de Manoel 
Candido de Vasconcelos e de Maria José da Silva Vasconcelos.

O pretendente: JAIRO COUTO DA CUNHA, estado civil divorciado, profi ssão auxiliar de 
expedição, nascido em São Paulo, SP, no dia (22/09/1959), residente e domiciliado em 
São Paulo, fi lho de Jayro da Cunha e de Margarida da Cunha. A pretendente: DOMIN-
GAS SILVA SOUSA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de serviços gerais, nascida 
em Presidente Jânio Quadros, BA, no dia (03/05/1964), residente e domiciliada em São 
Paulo, fi lha de Joaquim José de Sousa e de Ana da Silva Sousa.

O pretendente: CAIQUE DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido 
em Santo André, SP, no dia (21/06/1994), residente e domiciliado em São Paulo, fi lho de José 
dos Santos e de Cleyde Maria dos Santos. A pretendente: DIANA SILVA FORTUNATO, estado 
civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em Santo André, SP, no dia (14/02/1996), residente 
e domiciliada em São Paulo, fi lha de Israel Pereira Fortunato e de Suely Silva de Lima.

O pretendente: SAMUEL LEITE CARDOSO, estado civil solteiro, profi ssão montador de 
manta, nascido em Cratéus, CE, no dia (09/10/1988), residente e domiciliado em São 
Paulo, fi lho de Francisco Cardoso e de Maria Antonia Leite Cardoso. A pretendente: MI-
CHELE BARBOSA ALCARA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo, SP, no dia (26/01/1990), residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de 
José Alcara e de Maria Barbosa Filha Alcara.

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MOYSES PAULO DE CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia (01/11/1985), residente e domiciliado em Guarulhos 
- SP, fi lho de Moyses de Campos Filho e de Edzonina Paulo de Campos. A pretendente: 
BRUNA MURIEL SANTA ROSA, estado civil solteira, profi ssão gerente de recursos 
humanos, nascida em São Paulo - SP, no dia (12/06/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de  Orlando Bras Santa Rosa e de Luisa Aparecida Muriel. 
Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do 1º Subdistrito de Município 
de Guarulhos, deste Estado,  onde será realizado o casamento.

O pretendente: JOSÉ BISPO TOLEDO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em Santa Mônica - PR, no dia (16/12/1972), residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Sebastião Bispo de Araújo e de Ivone de Toledo de Araújo. A pretendente: LILIAN 
LINS GANDOLPHI, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida nesta Capital, 
Cerqueira Cesar - SP, no dia (30/06/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Luiz Claudio Gandolphi e de Eliane Lins da Rocha. 

O pretendente: CLEITON PRUDENCIO ACARONE, estado civil divorciado, profi ssão 
padeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia (16/12/1969), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de José Costa Acarone e de Isabel Prudencio Acarone. A preten-
dente: MARIA APARECIDA ROLDÃO, estado civil divorciada, profi ssão diarista, nascida 
em Terra Roxa - PR, no dia (09/03/1967), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Miguel Molina Roldão e de Maria da Conceição Molina. 

O pretendente: CLAUDIO NUNES DE SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão analista de 
sistemas, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (27/01/1981), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benjamin Simão de Sousa e de Gislene 
Nunes de Sousa. A pretendente: FABIANA NOVAIS RIBEIRO, estado civil solteira, 
profi ssão analista de marketing, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (12/06/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Isaias Santos Ribeiro e de Maria 
Milza Novais Ferraz. 

O pretendente: JOÃO AFONSO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Piraju - SP, no dia (30/06/1990), residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, fi lho de Eduardo da Silva e de Maria da Silva. A pretendente: LUANA GONÇALVES 
MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida nesta Capital, Saúde - SP, 
no dia (31/10/1989), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Sandro Pileggi  
Moreira e de Gilvania Gonçalves Pileggi Moreira. 

O pretendente: RAFAEL DE ANDRADE COSTA, estado civil solteiro, profi ssão inspetor de 
qualidade, nascido em São Paulo - SP, no dia (15/10/1993), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Gabriel José Ribeiro da Costa e de Ana Maria Bittencourt de Andrade 
Costa. A pretendente: MICHELLE SOARES MACHADO, estado civil solteira, profi ssão super-
visora administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia (01/09/1987), residente e domiciliada 
em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Jair Epifanio Machado e de Julieta Cerino Soares 
Machado. Obs.: Bem como cópia recebida da Unidade de Serviço do Cartório do Município 
de Ferraz de Vasconcelos, deste Estado, onde será realizado o casamento.

O pretendente: AGNALDO IDALGO, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (16/06/1964), residente e domiciliado neste Subdis-
trito - SP, fi lho de Arlindo Idalgo Marconi e de Maria Rosa Idalgo. A pretendente: JANETE 
DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão costureira, nascida nesta Capital, Penha 
de França - SP, no dia (16/12/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Geralda dos Santos.

O pretendente: WAGNER ROCHA OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia (17/03/1982), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Naseozeno Alves de Oliveira e de Maria Rocha Oliveira. 
A pretendente: JOSEANE DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida Boninal - BA, no dia (06/03/1983), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Joselito dos Santos e de Valda Rita de Souza Santos. 

O pretendente: RAÍ GLEISON SANTOS SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante, 
nascido em Piatã - BA (Registrado no distrito de Cabralia), no dia (23/07/1993), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Odeilson Oliveira Souza e de Ozilda Santos 
Souza. A pretendente: TAISA GONÇALVES SOUZA, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Seabra (Registrada no município de Boninal) – BA, no dia (29/05/1995), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vivaldo Mendes de Souza e de 
Josinete Gonçalves Souza.

O pretendente: BRUNO PIAUI DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
nesta Capital, Capela do Socorro - SP, no dia (01/11/1990), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Laercio José da Silva e de Helena Santana Piaui. A pretendente: 
NATHALIA ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (14/08/1993), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Benedito Fernandes dos Santos e de Silvina Missias de Araujo.

O pretendente: LEANDRO SILVA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/03/1982), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Leonicio dos Santos e de Maria de Lourdes Silva dos Santos. 
A pretendente: CRISTIANE ROSA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão ven-
dedora, nascida nesta Capital, Saúde - SP, no dia (06/12/1984), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Divino Ferreira de Oliveira e de Aparecida dos Santos 
Rosa de Oliveira. 
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parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: Cobrança de Taxa 
de Conservação e melhoramentos do imóvel do Lote 36, Quadra LM do Loteamento Ninho Verde II, 
no valor de R$ 20.001,24 – julho/2014. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter-
minada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. 
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de Mogi das Cruzes, aos 11 de outubro de 2016.                                01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011592-21.2014.8.26.0006. Antonio Benedito Mendes 
Junior. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Vincenzo Bruno Formica Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antonio 
Benedito Mendes Junior, CPF 248.296.558-60, RG 244877531, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em 
síntese: Que o requerido firmou com a Requerente o competente Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais, confirmada sua presença pelo Histórico Escolar, tendo como objeto a prestação de 
serviços educacionais relativos ao curso de Educação Física, para o ano de 2.009. Não obstante a 
prestação de referidos serviços, o Requerido é devedor da Requerente por haver inadimplido com 
03 (três) mensalidades relativas aos meses de Outubro a Dezembro de 2.009. O valor nominal das 
mensalidades, corrigidas monetariamente até setembro de 2014, no montante de R$ 2.245,52 (dois 
mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e cinqüenta e dois). Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e 
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24 de outubro de 2016.                                          01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1011647-50.2015. 8.26. 0001. A MMa. Juíza de 
Direito da 7ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Ana Carolina Della Latta Camargo 
Belmudes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Manoel Munhoz, CPF 236.711.308-49, RG 3.165.966, 
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários LTDA, alegando em síntese, que é devedor do valor de R$ 27.293,89, referente à taxa de 
conservação e rateio de melhoramentos relativos aos Lotes 36 e 37, da Quadra BK, do Loteamento 
Terras de Santa Cristina II. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 31 de agosto de 2016.                                                                                   01 e 02/11
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
Distrito de Jardim São Luís

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: WELLINTON ANTUNES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, técnico de 
informática, nascido em São Paulo - SP, aos 23/12/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivairde Antunes de Souza e de Maria Aparecida Logino 
de Souza; A pretendente: THAÍS STEAGALL GOMES, brasileiro, solteira, assistente 
administrativo, nascida em Campina Grande - PB, aos 27/09/1990, residente e domi-
ciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino do Ramo Gomes e de Marli de 
Freitas Steagall Gomes.

O pretendente: MOISES SILVA TEIXEIRA, brasileiro, solteiro, técnico em telecomu-
nicações, nascido em São Paulo - SP, aos 14/11/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Teixeira Filho e de Laudecir Rosa da Silva 
Teixeira; A pretendente: VANESSA RODRIGUES MIRANDA, brasileira, solteira, pro-
fessora, nascida em Rio Bonito - RJ, aos 21/12/1987, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Milton Ribeiro Miranda e de Zenaide Rodrigues de 
Araujo Miranda.

O pretendente: IGOR SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, enfermeiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 15/03/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Gilvan Pereira da Silva e de Maria Luzia Pereira dos Santos Silva; A pretendente: ALEYNE 
FURTUNATO DOS SANTOS, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em Solânea - PB, 
aos 06/04/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Aluizio 
Pereira dos Santos e de Terezinha Furtunato.

O pretendente: CLEBER LANA SILVA, brasileiro, solteiro, polidor, nascido em São Pau-
lo - SP, aos 11/08/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Osvaldo Silva e de Teresinha Pedro de Lana Silva; A pretendente: LEANDRA PEREIRA 
JERONIMO, brasileira, solteira, gerente comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 
29/06/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo dos 
Santos Jeronimo e de Maria Inácia Pereira da Silva.

O pretendente: EMERSON GOMES DA SILVA, brasileiro, solteiro, treinador de restaurante, 
nascido em São Paulo - SP, aos 06/02/1998, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Edmilson Gomes da Silva e de Lucia Ribeiro do Nascimento; 
A pretendente: TALITA SALES SILVA, brasileira, solteira, atendente, nascida em São 
Paulo - SP, aos 01/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Manoel Jose da Silva e de Euda Maria Sales.

O pretendente: GUSTAVO DA SILVA CARDOSO, brasileiro, solteiro, cabeleireiro, nascido 
em Jacundá - PA, aos 23/03/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Gilcilene da Silva Cardoso; A pretendente: NATALIA DIAS DOS SANTOS, 
brasileiro, solteira, assistente de sac, nascida em São Paulo - SP, aos 08/02/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Luiz dos Santos e 
de Dalva Dias dos Reis.

O pretendente: LAÉRCIO PAULO DA SILVA, brasileiro, divorciado, agente de apoio, 
nascido em Itanhomi - MG, aos 03/05/1955, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Joaquim Paulo da Silva e de Zilda Maria da Silva; A pretendente: 
MARIA JOSÉ SANTOS DA SILVA, brasileira, solteira, acessora, nascida em Catende - PE, 
aos 17/04/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Galdino 
Xavier da Silva e de Maria José dos Santos.

O pretendente: VAGNER MORAES SANTOS, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em 
São Paulo - SP, aos 06/11/1994, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Valdi Gomes dos Santos e de Ana Paula Dias de Moraes; A pretendente: ALICE 
DE LIMA, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 10/06/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Mario Jose de Lima e de 
Gecilda Aparecida dos Anjos Oliveira Lima.

O pretendente: WILSON JOSÉ GERALDO, brasileiro, divorciado, microempresário, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/04/1971, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Geraldo e de Maria de Lourdes Silva; A pretendente: ROSIMEIRE SILVA 
FRANÇA, brasileira, solteira, supervisora, nascida em Boa Nova - BA, aos 16/01/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Oliveira França 
e de Maria da Silva Santos.

O pretendente: REGINALDO CESAR SILVA BRAGA, brasileiro, divorciado, pintor 
de construção civil, nascido em Serra Talhada - PE, aos 10/06/1974, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Cesar Braga e de Maria 
das Dôres Silva Braga; A pretendente: ALDINA DOS SANTOS, brasileira, solteira, 
técnica de enfermagem, nascida em Salvador - BA, aos 04/06/1982, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rafel Sabino dos Santos e de Maria 
das Graças dos Santos.

O pretendente: PAULO ROBERTO GOMES SOBRAL, brasileiro, solteiro, desenhista, 
nascido em São Paulo - SP, aos 26/09/1994, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Flavio Sobral e de Marta Gomes Sobral; A pretendente: ANA CARO-
LINA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, desenhista, nascida em São Paulo - SP, aos 
27/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Geraldo Alves e de Diva da Silva.

O pretendente: RODRIGO RODRIGUES GOMES, brasileiro, solteiro, promotor de 
vendas, nascido em Uruburetama - CE, aos 07/11/1984, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues Neto e de Maria Gomes Dou-
rado Rodrigues; A pretendente: SHEILA MARTINS DO CARMO, brasileira, solteiro, 
recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 10/04/1980, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Itamar Pereira do Carmo e de Elvira Martins 
do Carmo.

O pretendente: LEANDRO DE SOUZA MORAIS, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 09/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Osvaldo Fortunato Morais e de Rosemeire Romana de Souza Morais; 
A pretendente: MERCIA BEATRIZ DOS SANTOS NASCIMENTO, brasileira, solteiro, 
operadora de caixa, nascida em Maceió - AL, aos 30/10/1992, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Manoel do Nascimento e de Maria José 
Rosalino dos Santos.

A pretendente: MISLENE DE JESUS VIEIRA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 26/04/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Cicero de Barros Vieira e de Maria Olga de Jesus Vieira; A pretendente: MARIA DA 
CONCEIÇÃO SOUZA, brasileira, solteira, professora, nascida em Petrolina - PE, aos 
13/04/1966, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cristovão 
Almeida Souza e de Cleonice Gomes de Souza.

O pretendente: GUILHERME KAIZER DE SOUZA, brasileiro, solteiro, polidor automo-
tivo, nascido em Belo Horizonte - MG, aos 19/04/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Israel Kaizer de Souza e de Leonice Costa de Aguilar; 
A pretendente: ANA CARLA DA SILVA, brasileira, divorciada, babá, nascida em Reci-
fe - PE, aos 17/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Maria Lucia da Silva.

O pretendente: SAMUEL RIBEIRO FERNANDES, brasileiro, solteiro, atendente de 
telemarketing, nascido em Osasco - SP, aos 22/10/1993, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Emanuel Barbosa Fernandes e de Maria de 
Lourdes Ribeiro Fernandes; A pretendente: LETICIA FRANCA ROSINDO, brasileira, 
solteira, professora de inglês, nascida em Vitória - ES, aos 25/09/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Renato Rosindo e de Sirlene 
Franca dos Santos.

O pretendente: SEBASTIÃO ROBERTO, brasileiro, solteiro, aposentado, nascido em 
Sem Peixe - MG, aos 30/06/1949, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José Amário e de Maria Raymunda; A pretendente: TERESA DANTAS DOS 
SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Lagarto - SE, aos 03/10/1957, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Antonio dos Santos e de Josefa 
Reis dos Santos.

O pretendente: ROBSON DE OLIVEIRA BITTENCOURT, basileiro, solteiro, publicitário, 
nascido em Goiânia - GO, aos 26/07/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Benedito Robson Bittencourt e de Ilêse Alvares Oliveira Bittencourt; A 
pretendente: MAYARA SILVESTRE CONSOLO, brasileira, solteira, enfermeira, nascida 
em São Paulo - SP, aos 29/12/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Caetano Carlos Consolo e de Vera Lucia Silvestre da Silva Consolo.

O pretendente: LUCAS TORRES DE LIMA SILVA, brasileiro, solteiro, analista contábil, 
nascido em São Paulo - SP, aos 18/06/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Isaque Antonio da Silva e de Edilma Torres de Lima Silva; A pretendente: 
TAIS LIMA MOURA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Osasco - SP, aos 21/09/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Domingos Moura 
e de Ana Cristina de Sousa Lima.

O pretendente: EDVALDO FERNANDES DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, vigilante, 
nascido em Distrito Itapeipu, Município Jacobina - BA, aos 02/10/1967, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Enedino Fernandes dos Santos e de 
Nair Francisca dos Santos; A pretendente: ANTONIA GONÇALVES SILVA, brasileira, 
divorciada, cabeleireira, nascida em Juazeiro do Norte - CE, aos 13/11/1963, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias Sebastião da Silva e de Maria 
Bernadete Gonçalves Silva.

O pretendente: ELIAS BARBOZA HONORATO, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/05/1990, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Juarez Honorato e de Maria Barboza de Honorato; A pretendente: 
AMANDA CASSIA DE ARAUJO, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 07/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Diorge de Araujo e de Sonia Aparecida de Jesus.

O pretendente: SEBASTIÃO GOMES RODRIGUES, brasileiro, solteiro, pedreiro, nascido 
em Barras - PI, aos 24/06/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Sebastião Paulo Rodrigues e de Teresa Gomes; A pretendente: MARILENE FEITOSA 
BEZERRA, brasileira, solteira, manipuladora e preparadora, nascida em Monteiro - PB, 
aos 31/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo 
Bezerra Leite e de Luciclei Feitosa.

O pretendente: JOSÉ ALTINO DA SILVA, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em Vitória 
de Santo Antão - PE, aos 21/01/1969, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de José Germano da Silva e de Maria do Carmo da Conceição; A pretendente: 
YARA CRISTINA SANTANA VALENTIM, brasileira, divorciada, de serviços domésticos, 
nascida em Arcoverde - PE, aos 29/03/1973, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Pedro Vicente Valentim Filho e de Hilda de Sá Santana Valentim.

O pretendente: ADRIANO CHAVES DE JESUS, brasileiro, divorciado, vigilante, nascido 
em Ipiaú - BA, aos 05/02/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edivaldo Martins de Jesus e de Almerinda Almeida Chaves; A pretendente: VAL-
MIRENE DE SOUZA SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Aurelino Leal - BA, 
aos 05/06/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo 
José dos Santos e de Maria da Glória de Souza.

O pretendente: FELIPE MEDEIROS BARBOSA, brasieliro, solteiro, motorista, nascido 
em São Paulo - SP, aos 10/12/1991, residente e domiciliado neste distrito, no Jardim São 
Luís, São Paulo - SP, fi lho de Josué Lourenço Barbosa e de Marines da Silva Medeiros 
Barbosa; A pretendente: KEITH ELAINE DA CUNHA RODRIGUES, brasileira, solteira, 
esteticista, nascida em São Paulo - SP, aos 11/07/1991, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Borges Rodrigues e de Deise Alves da Cunha.

O pretendente: GILMÁBIO VIEIRA FERNANDES, brasileiro, solteiro, operador de mo-
nitoramento, nascido em Canarana - BA, aos 20/03/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jildenor Antonio Fernandes e de Arlete Maria Vieira 
Fernandes; A pretendente: LAVINIA RODRIGUES LIMA, brasileira, solteira, vendedora, 
nascida em São Paulo - SP, aos 24/06/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Orlando Pereira Lima e de Valdeci Rodrigues Lima.

O pretendente: FRANCISCO BARROSO, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido em 
Imperatriz - MA, aos 19/09/1980, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Maria Rita Barroso; A pretendente: KATIA FERREIRA DOS SANTOS, brasileira, 
divorciada, auxiliar de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 08/06/1980, resi-
dente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Ferreira dos Santos e 
de Edna da Silva dos Santos.

O pretendente: AUGUSTO RIBEIRO GONÇALVES DE ALVARENGA DINIZ, brasileiro, 
solteiro, repositor, nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Inivaldo Soares Diniz e de Laura Ribeiro Gonçalves 
de Alvarenga; A pretendente: LARA REGINA FREITAS PIRES, brasileira, solteira, do lar, 
nascida em São Paulo - SP, aos 15/04/1998, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Vieira Pires e de Neise Freitas Mafra Pires.

O pretendente: SEBASTIÃO MARCOS ANGELO DE MELO, brasileiro, solteiro, supervisor 
de suporte técnico, nascido em Pedreiras - MA, aos 20/01/1988, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Chagas Bezerra de Melo e de Maria 
das Neves Angelo de Melo; A pretendente: JULIANA ALINE DOS SANTOS, brasileira, 
solteira, assistente comercial, nascida em São Paulo - SP, aos 12/09/1989, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Cicero Ferreira dos Santos e de Maria 
José dos Santos.

O pretendente: WASHINGTON DE SOUZA CERQUEIRA, brasileiro, divorciado, vendedor, 
nascido em Barra do Rocha - BA, aos 08/01/1975, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Luizete Cerqueira e de Maria de Souza Cerqueira; A pretendente: 
JACQUELINE FERNANDES DOS SANTOS, brasileira, divorciada, operadora de caixa, 
nascida em Itabuna - BA, aos 28/01/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Edivaldo Cecilio dos Santos e de Zildete Fernandes dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALESSANDRO SALOMÉ, brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 20/11/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Maria Salomé; A pretendente: TAILANE SANTOS VARELA DA 
COSTA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 28/05/1999, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valmir Varela da Costa e de Maria 
da Glória dos Santos.

O pretendente: RAFAEL ALVES E SILVA, brasileiro, solteiro, vidraceiro, nascido em São 
Paulo - SP, aos 04/01/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Lourenço da Silva Neto e de Maria Conceição Alves Silva; A pretendente: STEFANY 
COELHO FALCAO, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 19/06/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de David Marcos Falcao e de 
Nair Coelha de Santana Falcao.

O pretendente: WESLEY SANTOS XAVIER, brasileiro, solteiro, técnico de suporte, 
nascido em Itabaiana - SE, aos 03/03/1991, residente e domiciliado e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josenilson Xavier e de Edinalva Galdino dos Santos; 
A pretendente: JENISSER MARTINS DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 30/12/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Obadias Domingos da Silva e de Valdirene Martins da Silva.

O pretendente: EDSON CARLOS FERNANDES, brasileiro, solteiro, zelador, nascido em 
São Paulo - SP, aos 22/04/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Darli Fernandes e de Ilda de Fatima Fernandes; A pretendente: ELIANE 
FERREIRA DANTAS, brasileira, solteira, comerciante, nascida em Águas Belas - PE, aos 
14/06/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Bejamim 
Dantas e de Tereza Ferreira dos Santos.

O pretendente: BRUNO LEONARDO DE ALQUINAS DUARTE, brasileiro, solteiro, analista 
de suporte técnico, nascido em São Paulo - SP, aos 03/08/1985, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Rosa Duarte e de Lisia Aparecida de Cássia 
de Alquinas; A pretendente: BRUNA ALVES SANTOS, brasileira, solteira, instrumentadora 
cirúrgica, nascida em Santos - SP, aos 20/08/1991, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Elenizia Alves Santos.

O pretendente: MARCOS VINICIUS OLIVEIRA SANTOS, brasileiro, solteiro, promotor 
de eventos, nascido em São Paulo - SP, aos 30/06/1993, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Erisvaldo Barreto Santos e de Maria das Graças Oliveira; 
A pretendente: STEPHANNY RODRIGUES SILVA GOMES, brasileira, solteira, atendente, 
nascida em São Paulo - SP, aos 24/05/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Erivan Rodrigues Gomes e de Maria da Conceição Alves da Silva.

O pretendente: EDJANILSON JOSÉ MORAIS DA SILVA JÚNIOR, brasileiro, solteiro, 
vigilante, nascido em São Paulo - SP, aos 09/12/1989, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edjanilson José Morais da Silva e de Monica Iara Bichir; 
A pretendente: WANESSA TATIANA ALVES DA SILVA, brasileira, divorciado, atendente, 
nascida em Recife - PE, aos 10/10/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Osni Lima da Silva e de Ledjane Alves da Silva.

O pretendente: ERONIDES EMILIANO DE ESPINDOLA JUNIOR, brasileiro, solteiro, 
pedreiro, nascido em São Paulo - SP, aos 14/05/1991, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eronides Emiliano de Espindola e de Maria de Lourdes 
Missias Nunes; A pretendente: ELAINE FELIPA RIBEIRO, brasileira, solteira, cozinheira, 
nascida em São Paulo - SP, aos 14/03/1990, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Felipa da Conceição Ribeiro.

O pretendente: DANILO ÁLVARO RODRIGUES MACEDO, brasileiro, solteiro, porteiro, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/06/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Gerdimar Rodrigues Macedo Junior e de Raquel Rodrigues Macedo; A 
pretendente: JENNIFER LAIS RIBEIRO CERQUEIRA, brasileira, divorciada, encarregada 
de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 13/08/1990, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Etelvino Silva de Cerqueira e de Darcy Maria Ribeiro.

O pretendente: PAULO AFONSO SOUZA NOGUEIRA, brasileiro, divorciado, aposentado, 
nascido em Santo Estevão - BA, aos 02/04/1946, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Flaviano Alves Nogueira e de Osvaldina Souza Nogueira; A pre-
tendente: JOANA SANTANA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, aposentada, nascida 
em Baixa do Palmeira - BA, aos 23/06/1954, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Carmo dos Santos e de Erenita Santana dos Santos.

O pretendente: JOSÉ VICENTE DA SILVA, brasileiro, solteiro, pintor de construção civil, 
nascido em Limoeiro - PE, aos 11/09/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Tereza Severina da Conceição; A pretendente: VALDEREZ MARIA DE 
JESUS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Águas Vermelhas - MG, aos 01/02/1972, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Uilton Pereira da Silva e 
de Ivande Maria de Jesus.

O pretendente: CARLOS EDUARDO BENTO DE NOVAES, brasileiro, solteiro, técnico de 
manuntenção, nascido em São Paulo - SP, aos 13/07/1978, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Eulalio Bento de Novaes e de Euclizia de Souza Novaes; A 
pretendente: THAIS PINHEIRO DE ALBUQUERQUE, brasileira, solteira, garantista, nascida 
em São Paulo - SP, aos 13/05/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Alfredo Tiburcio de Albuquerque Neto e de Dominga Candida Pinheiro.

O pretendente: LEONARDO DA SILVA SOUZA, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 08/04/1993, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Gilberto Jeronimo de Souza e de Alayde Rosa da Silva Souza; A pretendente: 
YASMIN SANTOS GUIMARÃES SILVA, brasileiro, solteira, do lar, nascida em São Paulo 
- SP, aos 23/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose 
Guimarães Silva e de Angela Maria Silva dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, mecânico, nascido em São 
Paulo - SP, aos 29/02/1972, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Alves da Silva e de Alzira Couto Lucena; A pretendente: SANDRA SANTOS DA 
SILVA, brasileira, solteira, analista de recursos humnaos, nascida em São Paulo - SP, 
aos 18/06/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rui Vieira 
da Silva e de Alice Maria Santos da Silva. .

O pretendente: FLÁVIO DE ALMEIDA RODRIGUES, brasileiro, solteiro, vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Benedito Vicente Rodrigues e de Maria Luzia de Almeida Rodrigues; 
A pretendente: MICHELLE ROCHA DE SOUSA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Osasco - SP, aos 01/07/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Neto de Sousa e de Mary Socorro da Silva Sousa.

O pretendente: RODRIGO LOURENÇO JULIO, brasileiro, solteiro, auxiliar de cozinha, 
nascido em São Paulo - SP, aos 05/05/1989, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alessandra Lourença Julio; A pretendente: VIVIANE GONÇALVES 
LESSA, brasileira, solteira, ajudante geral, nascida em São Paulo - SP, aos 19/09/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Neide Gonçalves Lessa.

O pretendente: EDSON DE CARVALHO, brasileiro, solteiro, manobrista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 14/01/1971, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Galdino Francisco de Carvalho e de Valdete Macêdo de Carvalho; A pretendente: 
AMANDA BARBOSA, brasileira, solteira, técnica de fármacia, nascida em São Paulo - 
SP, aos 01/06/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Carlos Barbosa e de Juracy Conceição Barbosa.

O pretendente: ELÍ DOS REIS ALCÂNTARA, brasileiro, solteiro, servente de pedreiro, 
nascido em Andirá - PR, aos 03/08/1963, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Vicente dos Reis Alcântara e de Maria José de Alcântara; A pretendente: 
MARIA DE FATIMA DE SOUZA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Teofi lo Otoni - MG, 
aos 07/05/1962, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivo Pereira 
de Souza e de Maria Conceição de Souza.

O pretendente: VALDEIR ARAÚJO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, nascido em São Paulo - SP, aos 30/11/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Crispim Carneiro dos Santos e de Ivonete Borges de Araújo; A 
pretendente: NATHALY SILVA NASCIMENTO DOS SANTOS, brasileira, solteira, operadora 
de caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 03/08/1998, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Reinaldo Jose dos Santos e de Cintia Silva Nascimento.

O pretendente: ISRAEL FERREIRA DE FREITAS, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em São  Paulo - SP, aos 23/01/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Luiz Antonio de Freitas e de Sueli Aparecida Ferreira Freitas; A pretendente: 
CARINA MARIA MARQUEZINE SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São 
Paulo - SP, aos 28/10/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Roberto Gimenes da Silva e de Virginia Maria  Marquezine.

O pretendente: ORLANDO RIOS JÚNIOR, brasileiro, solteiro, líder de produção, nascido 
em Jacobina - BA, aos 26/04/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Orlando Rios e de Maria José dos Anjos Silva; A pretendente: IZA PAULA BISPO 
DOS SANTOS PINHO, brasileira, solteira, vendedora, nascida em Jacobina - BA, aos 
29/12/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Lopes 
de Pinho e de Isabel Bispo dos Santos.

O pretendente: ANTONIO CARLOS CORREIA DE LIMA, brasileiro, divorciado, funcio-
nário público, nascido em São Paulo - SP, aos 21/01/1965, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Camilo de Lima e de Valdemira Sena Correia; A 
pretendente: MARCIA MARIA PEREIRA PINTO, brasileira, solteira, atendente, nascida 
em São Paulo - SP, aos 21/04/1974, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Diva Pereira Pinto.
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:

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, 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, SP, fi lha de 
Luiz Antonio Nunes e de Neci de Oliveira Nunes.

O pretendente: SIDINEI FIGUEROA DE CARVALHO, estado civil solteiro, profi ssão 
serralheiro, nascido nesta Capital, SP, no dia (16/02/1974), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ermes Ferreira de Carvalho e de Maria Milagros Figueroa 
de Carvalho. A pretendente: GERLANE AMÉRICO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante geral, nascida em Acopiara, CE, no dia (13/08/1979), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdir Galdino da Silva e de Aldecir Américo da Silva.

O pretendente: PAULO HENRIQUE RIBEIRO GONÇALVES, estado civil divorciado, pro-
fi ssão ajudante geral, nascido nesta Capital, Nossa Senhora do Ó, SP, no dia (07/02/1996), 
residente e domiciliado neste Distritro, São Paulo, SP, fi lho de Daniel Onofre Gonçalves 
e de Maria Cristina Rocha Ribeiro. A pretendente: LUCIANA MOREIRA DE OLIVEIRA, 
estado civil divorciada, profi ssão cozinheira, nascida no Rio de Janeiro, RJ, no dia 
(01/09/1990), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco 
Moreira de Oliveira e de Audenôra Rodrigues da Silva.

O pretendente: MAVYLLA DAYSE MAGALHÃES DA SILVA, estado civil solteira, pro-
fi ssão condutora de tráfego, nascida em Fortaleza, CE, no dia (02/07/1992), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco José da Silva e de Luciene 
Magalhães Monteiro. A pretendente: ARIANE PEREIRA DE SOUZA, estado civil divorciada, 
profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Liberdade, SP, no dia (21/11/1987), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Pereira de Souza.

O pretendente: RAFAEL DE SOUZA BERNARDINO, estado civil solteiro, profi ssão supervisor 
de vendas, nascido em Santa Bárbara D´Oeste, SP, no dia (17/10/1983), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Bernardino e de Antonia de Souza Bernardino. A 
pretendente: ARIANE PEREIRA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
nesta Capital, Perus, SP, no dia (07/04/1987), residente e domiciliada neste Distrito, Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Moacir David de Oliveira e de Gicélia Suzart Pereira de Oliveira.

O pretendente: FELIPE ROSCHEL FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, 
nascido nesta Capital, SP, no dia (12/01/1990), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Waldeck Soares Ferreira e de Assunta Roschel Ferreira. A pretendente: 
CINTIA MUELLER SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, 
Santana, SP, no dia (08/01/1993), residente e domiciliada em São Paulo, SP, fi lha de 
Gilson Henrique Silva e de Cristina Maria Freitas Mueller.

O pretendente: ÉRICKY DE OLIVEIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
administrativo, nascido em Caieiras, SP, no dia (03/09/1989), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antenor Neves Gomes e de Conceição Aparecida 
de Oliveira Gomes. A pretendente: HELENA MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de produção, nascida em Abaré, BA, no dia (02/01/1989), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Crispiniano Saturnino da Silva e de 
Neire Martins da Silva.

O pretendente: JESUALDO LINO DOS SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão 
mecânico de manutenção, nascido em Potiragua, BA, no dia (06/08/1963), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Miranda dos Santos e de Ve-
raildes Lino Tamandaré. A pretendente: DERMILA CINOBILINO, estado civil divorciada, 
profi ssão copeira, nascida em São Caetano do Sul, SP, no dia (02/06/1961), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Dionisio Raimundo Cinobilino e de 
Helena Rodrigues Cinobilino.

O pretendente: ADAIL FERNANDES SALES, estado civil solteiro, profi ssão soldador, 
nascido em Itapipoca, CE, no dia (29/03/1963), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Expedito Virginio de Sales e de Maria Zilda Fernandes. A pretendente: 
LUCIMAR RODRIGUES ALVES, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em 
Itapipoca, CE, no dia (01/12/1986), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Manoel Calorindo Alves e de Maria Nilce Rodrigues Alves.

O pretendente: ROGERIO DA SILVA LIMA, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
técnico, nascido nesta Capital, SP, no dia (17/03/1994), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira de Lima Filho e de Severina Joaquina da 
Silva Lima. A pretendente: ROSANA PEIXINHO ESGABRIELO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida nesta Capital, SP, no dia (19/09/1993), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Campos Esgabrielo e de Maria 
Luiza Peixinho Esgabrielo.

O pretendente: ARTHUR LUCIANO ARRUDA CAVALCANTE, estado civil divorciado, 
profi ssão estoquista, nascido nesta Capital, Santana, SP, no dia (26/10/1992), residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mauricio Arruda Cavalcante e de 
Geovane Luciano Arruda Cavalcante. A pretendente: LARISSA MOREIRA INACIO, 
estado civil solteira, profi ssão monitora de qualidade, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(08/01/1993), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antonio João 
Inacio e de Marinalva Moreira dos Santos Inacio.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE MUCIO, estado civil solteiro, profi ssão conferente, 
nascido em Barueri, SP, no dia (30/09/1992), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de José Carlos Mucio e de Marlene Mendes Machado Mucio. A preten-
dente: ANGELA LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida 
nesta Capital, SP, no dia (19/03/1994), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Cicero Paulo dos Santos e de Cleuza de Souza Lima.

O pretendente: CLODOALDO TEODORO DE ALBUQUERQUE, estado civil solteiro, 
profi ssão Porteiro, nascido em Cabo de Santo Agostinho, PE, no dia (27/11/1980), 
residente e domiciliado neste Distrito, Capital, São Paulo, SP, fi lho de Aroldo Teodoro 
de Albuquerque e de Rosinete Vicente Aragão. A pretendente: ROGÉLIA FLOZINA DE 
JESUS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Santo 
Antônio do Jacinto, MG, no dia (18/11/1981), residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Benedito Pereira e de Neusa Flozina de Jesus Pereira.

O pretendente: PAULO RICARDO RIBEIRO DA CRUZ, estado civil divorciado, profi ssão 
técnico de seguro, nascido nesta Capital, SP, no dia (24/10/1975), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Helio Ferreira da Cruz e de Paulina Ribeiro da 
Cruz. A pretendente: CHRISTIANE KAREN DE VASCONCELLOS SATO, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em Cuiabá, MT, no dia (16/10/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jorge Massayuki Sato e de Celia 
Regina de Vasconcellos Sato.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002645-78.2012. 8.26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Gislaine Maria de Oliveira Conrado, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Fabiana Santos Monsano, portadora do RG Nº 20.015.015-7 SSP/SP 
e CPF nº 280.625.028-56 que União Social Camiliana entidade mantenedora do Colégio São Camilo, 
lhe ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 3.810,73 referente ao contrato de prestação de 
serviços educacionais firmado entre as partes relativo ao curso técnico de enfermagem para o ano 
de 2007 e não sendo localizada, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
pague o débito, ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, 
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os 
fatos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e 
passado nesta cidade de SP, aos 18 de julho de 2016.                                                            01 e 02/11

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0036323-18.2011.8.26.0002.  O Dr. RICARDO DAL PIZZOL, Juiz de 
Direito da 2ºVC do Foro Regional de Santo Amaro – S/P.  Faz Saber a Claudio Bento RG Nº 8.038.552, 
CPF Nº 988.786.208-82, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cobrança no valor de R$ 4.733,18. referente  às  da taxa de conservação do lote 05, da Quadra AW, 
do Empreendimentos Terras de Sta Cristina V.   Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o edital afixado e publicado na forma 
da lei. São Paulo, 08 de Setembro de 2016.                                                                               01 e 02/11

Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo: 0147061-70.2011.8.26.0100. O Dr. Cesar Augusto Vieira 
Macedo, Juiz de Direito da 3º VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Rogério Ribeiro Cardoso RG 
Nº 14951918, CPF/MF Nº 044.889.288,03 que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA, ajuizou-lhe ação de cobrança no valor de R$ 1.798,02, referente à taxa de conservação do lote 
12, da Quadra AM, do Empreendimentos Terras de Santa Cristina l. Estando o réu, em lugar ignorado, 
foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça contes-
tação à ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o edital, 
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de setembro de 2016.                             01 e 02/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1004205-03.2015. 8.26 .0011/01. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de SP, Dr(a). Rogério de Camargo Ar-
ruda, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Wellyda Bertucia Lira de Andrade, CPF 325.054.738-70, 
RG 40.243.584, que foi determinada a sua Intimação para que, no PRAZO de 15 (quinze) dias úteis, 
pague a quantia fixada em sentença (R$ 3.483,74), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% 
sobre o valor do débito, honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de 
mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Nos termos 
do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de 
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 
11 de outubro de 2016.                                                                                                         01 e 02/11    


