
Diário, dinâmico e objetivo...
para você que não tem tempo a perder

www.netjen.com.br
Acesse...

Especializado em Publicidade Legal 
(Atas, balanços, editais e outros).

São Paulo, sábado a segunda-feira, 08 a 10 de outubro de 2016 Página 9

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

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0010212-36.2012. 8.26. 0010 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Caren Cristina Fernandes de 
Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Elcy Antonio da Costa, CPF 018.352.248-65, RG 300.214, 
Separado judicialmente, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte 
de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: “Ação de Cobrança de taxas 
de conservação de loteamento, firmadas em contrato”. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não 
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado 
nesta cidade de SP, aos 15 de agosto de 2016                                                                     08 e 11/10

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

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 0633979-23.2008.8.26.0001. A Drª.Carolina Martins Clemen-
cio Duprat Cardoso,Juíza de Direito da 3º VC do Foro Regional de Santana/SP. Faz Saber á Andrea 
Cristina Moura, brasileira, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 24.177.374-X e inscrita no 
CPF/MF sob número 181.666.028-06, que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória 
para cobrança de R$  5.156,70, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada fica para 
que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação,  ficando 
isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial 
em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, afixado e 
publicado. São Paulo, 17 de Fevereiro de 2016                                                                     08/10

Edital de Citação Prazo de 1 (um) mês. Processo Nº 1002907-76.2015. 8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3º VC, do Foro Regional X – Ipiranga, Estado de SP, DR(a) Ligia Maria Tegão Nave, na 
forma da lei, etc. Faz Saber á   Jayston Winston Jose Soares Neves, CPF/MF  Nº 39545433892 que 
UNIÃO SOCIAL CAMILIANA, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$  2.628,27, referente 
ao contrato de prestação de serviços educacionais relativo ao curso de Farmácia em 2010, firmado 
entre as partes e não cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo  do presente edital, pague o débito – ficando isento do pagamento 
de custas e honorários em caso de pagamento – ou apresente embargos monitórios, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos articula-
dos pela autora (NCPC, artigo 344). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de Julho de 2016.        08/10

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

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

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

Edital de Citação Prazo de 20 dias Proc. 1021081-91.2014.8.26.0003. O(a)MM. Juiz(a) de Direito da 
2º VC, do Foro Regional III – Jabaquara, Estado de SP,  Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves 
De Moura, na forma da lei, etc. Faz Saber á(o) Anibal Cesar Silva Lourenço Barbosa, Rua Vergueiro 
, 8424, BL 4, Apto 125, Vila Firmiano Pinto, CEP. 04272-300, São Paulo - SP RG nº 16.895.711-5, 
inscrito no CPF/MF sob nº 102.934.758-14, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de União Social Camiliana, alegando em síntese: cobrança de R$ 1.606,18 referente ao contrato 
de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o 
réu  em lugar incerto e não sabido, foi determinada  a sua Citação por Edital, para os atos e termos 
da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, pague o débito, ou embarque a ação (Art. 1.102-CPC), 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, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Dado e passado nesta Cidade de São Paulo, aos 04de Julho de 2016.                                      08/10

2º Vara Cível do Foro Regional de Itaquera /SPPrazo 20 DiasProc. 1025971-61.2014.8.26.0007. O 
Dr. ANTONIO MARCELO CUNZOLO RIMOLA, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional de 
Itaquera/SP, Faz Saber à EVA FERREIRA DE ALMEIDA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade 
RG n.º 27.909.864-9 e inscrita no CPF/MF sob número 265.807.868-41, residente e domiciliada à 
Rua Antonio Moura Andrade, nº 533, apto. 14 B Itaquera São Paulo/SP CEP 08210-660, que União 
Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para Cobrança de R$ 2.107,55, referente ao contrato 
de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Não localizado a representante legal, 
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque 
a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de 
mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será o presente edital, 
afixado e Publicado. São Paulo, 24 de junho de 2016.                                                                  08/10

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

SÓCIO QUOTISTA TEM DIREITO AO SEGURO DESEMPREGO
Sócia registrada como funcionária tem direito ao seguro desemprego? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

É NECESSÁRIA A ETIQUETA MENCIONANDO QUE O FUNCIONÁRIO 
IRÁ TRABALHAR EM REGIME DE TEMPO PARCIAL, CITANDO A 
BASE LEGAL?

O contrato a tempo parcial pressupõe jornada semanal abaixo de 
vinte e cinco horas semanais. Assim, no contrato ou etiqueta a serem 
confeccionados deverá constar a expressão “contrato a tempo parcial 
nos termos do art. 58A da CLT”.

REALIZOU O PARTO DURANTE AS FÉRIAS
Qual o procedimento correto a ser aplicado para funcionária grávida que, 
em férias, realizou o parto: inicia a licença maternidade após o término 
das férias; interrompe as férias durante o afastamento de 120 dias. Em 
caso de interrupção das férias, como fazer isso uma vez que as férias 
já foram pagas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIAS SEM RESCISÃO
Transferências de funcionários devem acontecer no fim do mês 
(empresa de saída) e no primeiro dia (empresa de entrada), pode ser 
feito sem rescisão, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

A PARTIR DE QUANTAS HORAS EXTRAS, A EMPRESA DEVE PAGAR A 
REFEIÇÃO PARA O FUNCIONÁRIO?

Informamos que inexiste na legislação a obrigação do empregador 
conceder lanche ou pagar refeição ao empregado que trabalhe após 
seu horário de trabalho normal, ficando a critério do empregador a 
concessão bem como por cláusula inserida em documento coletivo.

CARGO PÚBLICO PARA APOSENTADO POR INVALIDEZ
Aposentado por invalidez pode assumir cargo público como vereador, 
qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Estamos vivendo uma 

nova situação, que 

como dizem, mudou o 

mapa político do país. 

Tomando por base 

Sampa, o PT foi para o 

espaço!

Quem diria que o partido 
símbolo da populari-
dade, amado por esse 

povão que contestou o “impe-
achment” de Dilma, alegando 
ela estar sendo vítima de um 
“golpe”, acabasse se disper-
sando de modo a só eleger um 
prefeito de Capital, em nosso 
país? No segundo turno, só 
em mais duas capitais o PT 
está disputando o lugar de 
prefeito.

Até em São Bernardo o mu-
nicípio berço do PT, oriundo 
de movimentos grevistas na 
indústria automobilística que 
eram liderados por Lula, o 
partido perdeu na eleição do 
prefeito. E o fi lho de Lula, 
candidato a vereador, não se 
elegeu.

Inegavelmente as descober-
tas nas investigações da Opera-
ção Lava Jato, teve infl uência 
nesse resultado negativo do PT 
nas principais cidades do país. 
O povão acordou para a realida-
de dos fatos, e os indecisos que 
estavam aliados da militância 
do PT, na expectativa de uma 
a “bolsa” qualquer, acabou 
optando para uma mudança 

no lastimável “status quo” do 
nosso contexto político.

Então em São Paulo, o carro 
chefe da economia nacional, 
embora dilapidada pela re-
cessão, com a crise criada por 
Dilma para se reeleger, o PSDB, 
através de Alckmin e Doria 
precisam mostrar à sociedade 
a que vieram, no desempenho 
de suas nobres missões. 

No âmbito nacional é o 
PMDB, através de Temer, que 
também precisa mostrar a que 
veio para presidir os destinos 
do nosso país. Se não mostra-
rem bons serviços, em 2018 o 
PT pode voltar com a “corda 
toda” e vai ser um autêntico 
“Deus nos acuda”. 

Por outro lado, diante da 
preocupante situação da eco-
nomia nacional, um voto de 
louvor ao presidente Tribunal 
de Justiça do Trabalho, que 
num gesto patriótico, abriu 
mão dos plano de investimento 
naquela corte! Ele é fi lho do 
notável Ives Gandra  Martins. 

Parabéns também ao novo 
presidente da câmara federal, 
deputado Rodrigo Maia, que 
elogiou a decisão do Ives 
e nas entrelinhas deixou 
transparecer que aquela ati-
tude, Patriótica, deveria ser  
seguida pelas lideranças de 
outros segmentos do judici-
ário e do primeiro escalão do 
governo.

(*) - É Jornalista – MTb 21.275 
(eduardomonteiro.em@gmail.com).

FALANDO SÉRIO

Eduardo Monteiro (*)

Esperança de êxito
em novos tempos...

Há cinco anos, o gênio visionário da Apple, 
Steve Jobs, morria de parada respiratória 
em decorrência de um câncer de pâncreas. 
Ao longo dos seus 56 anos vividos, o norte-
americano revolucionou a tecnologia, mas, 
sem sua liderança atualmente, a Apple sofre 
com a falta de ideias promissoras.

A Apple é atualmente a maior empresa 
em valor de mercado no mundo e uma das 
mais infl uentes. No ano passado, o lucro 
líquido da companhia foi de US$ 53 bilhões, 
o valor mais alto entre as principais potên-
cias da alta tecnologia, como Facebook, 
Amazon e Microsoft. No entanto, o cres-
cimento da empresa da “maçã” com sede 
em Cupertino, na Califórnia, fi ca cada vez 
mais lento e enfrenta muitos problemas, 
entre eles as baixas vendas do iPhone e 
iPad, por saturação do mercado, e a falta 
do sucesso do Apple Watch.

De acordo com especialistas do mercado 
de tecnologia, a Apple não é mais a mes-
ma de antes, ou, pelo menos, parece que 
faltam as ideias brilhantes de Jobs, que 
eram precursoras e mudou a vida de mais 
de uma geração. Entretanto, a corporação, 
particularmente na Europa, é questionada 
por certa arrogância na hora de realizar o pa-

O futuro sucessor de Ban 
Ki-moon, que vai liderar 
a ONU a partir de janei-

ro, e teve seu nome confi rmado 
pelo Conselho de Segurança, foi 
chefe do Alto Comissariado das 
Nações Unidas para refugiados 
(Acnur) entre 2005 e 2015, que 
compreende o período que a 
Europa sofreu um dos piores 
deslocamentos forçados de 
imigrantes desde a Segunda 
Guerra Mundial (1939-1945). 

Crítico às políticas de acolhi-
mento da União Europeia (UE), 
Guterres promoveu uma refor-
ma estrutural na sede da Acnur, 
em Genebra, e reduziu em um 
terço o número de funcionários 
do órgão, cuja liderança foi 
repassada no início de 2016 
para o italiano Filippo Grandi. 
Nascido em 30 de abril de 1949, 
em Lisboa, Guterres formou-se 
no curso de Engenharia Eletro-
técnica. Em 1974, entrou no 
Partido Socialista português, 

Conheça Antonio Guterres,
o novo secretário-geral da ONU

Favorito para se tornar secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o ex-primeiro-ministro 
de Portugal, Antonio Guterres, de 67 anos, é um dos responsáveis por dar voz internacional a umas das 
crises mais severas de refugiados que o mundo já enfrentou.

Ex-primeiro-ministro de Portugal, Antonio Guterres.

Contra a legalização do abor-
to, Guterres foi acusado pela 
oposição de contribuir para 
a vitória do “não” durante o 
referendo de 1998. No entanto, 
em 2001, ele renunciou ao cargo 
e se concentrou na carreira 
diplomática.

Casado e com dois fi lhos, 
António Manuel de Oliveira 
Guterres chega ao cargo de 
secretário-geral da ONU aos 67 
anos, depois de uma campanha 
iniciada em fevereiro, na qual 
teve apoio de diversos partidos, 
inclusive do próprio presidente 
de Portugal, Marcelo Rebelo 
de Sousa.    

Com vasta experiência políti-
ca dentro e fora do país, o ex-
primeiro-ministro foi desde o 
primeiro momento o candidato 
que obteve mais apoio do Con-
selho de Segurança. A candida-
tura de Guterres recebeu 13 
votos a favor, duas abstenções 
e nenhum veto (ANSA).

após a Revolução dos Cravos, 
que marcou o fi m de cinco 
décadas de ditadura.

Em 1976, o ex-premier foi 
eleito deputado durante as pri-
meiras eleições democráticas. 
Entre 1992 e 2002 assumiu o 
cargo de secretário-geral do 

Partido Socialista e, de 1995 
a 2002, tornou-se primeiro-
ministro de Portugal. Durante 
o seu governo, aproveitou que 
Portugal vivia em constante 
crescimento e implementou 
uma das principais medidas de 
sua gestão, o salário mínimo. 

Morte de fundador da Apple Steve 
Jobs completa 5 anos

Gênio visionário da Apple, Steve Jobs.

de adquirir música, o iPad e acima de tudo, 
o iPhone. Este último, Jobs substituiu 
os teclados por telas sensíveis ao toque, 
dando vida a uma verdadeira revolução. 
A Apple ainda tenta “inventar o futuro”, 
inclusive o seu novo iPhone 7 abandonou 
a entrada para fone de ouvido.

Desde sua morte em 5 de outubro de 
2011, aos 56 anos de idade, Jobs inspi-
rou vários livros e fi lmes, e seu famoso 
discurso aos graduados da Universidade 
de Stanford, em 2005, com a famosa frase 
“ Stay hungry, stay foolish” (“Continue 
faminto, continue tolo”, em tradução livre) 
é repetido como um mantra. Sua memória 
navega através de redes e também no site 
da Apple, que tem uma página dedicada 
a Jobs intitulada “Remembering Steve” 
(“Recordando Steve”) que reúne publica-
ções em tempo real de seus seguidores. 

Há milhões de pessoas de todo o 
mundo que compartilham memórias e 
mensagens. “Uma coisa que todos têm em 
comum, desde amigos pessoais a colegas 
e consumidores de produtos da Apple, é 
a maneira em que foram tocados por sua 
paixão e criatividade”, diz uma publicação 
na página (ANSA).

gamento de impostos. A Apple é acusada de 
tirar proveito de um regime fi scal permissivo 
na Irlanda, onde tem outra sede da marca. 
Porém, a empresa reagiu furiosamente ao 
receber uma multa de 13 milhões de euros 
imposta pela Comissão Europeia. 

Mas, o que todos lembram é o enorme 
potencial de Jobs. Desde a criação do Ma-
cintosh, o primeiro computador pessoal 
com “mouse”, passando pelo iPod e a loja 
virtual iTunes Store, que mudou a maneira 

D
iv

ul
ga

çã
o

D
iv

ul
ga

çã
o

MaxCasa XX Empreendimentos Imobiliários Ltda. - CNPJ/MF nº 09.253.375/0001-38 -  
NIRE 35.221.900.038 - Extrato da Ata de Reunião de Sócios - Com sede na Cidade de São Paulo, SP, na 
Rua Olimpíadas, nº 66, 13º andar, conjunto 131 (parte), Vila Olímpia, CEP 04551-000, com seu Contrato Social 
devidamente arquivado perante a JUCESP sob o NIRE 35.221.900.038, vem a público divulgar que, em 
06/10/2016, foi aprovada por unanimidade dos sócios, com fundamento nos artigos 1.082, II, e 1.084 do 
Código Civil Brasileiro, a redução parcial do capital social em R$ 903.000,00 (novecentos e três mil reais), com 
o cancelamento de 903.000 (novecentos e três mil) quotas e restituição proporcional de capital aos sócios. São 
Paulo, 07 de Outubro de 2016. Luiz Henrique de Vasconcellos e Sérgio Pagano Gonçalves da Silva, Diretores.

A5 AUTO POSTO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da Licença
de Operação nº 48004050, válida até 05/10/2.021, para Comércio Varejista de Com-
bustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Frei Gaspar, nº 685. Vila Santa Rita
de Cássia. São Bernardo do Campo/SP.
TRA INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP. torna público que recebeu
da CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 60004486, válida até 07/10/
2.019, p/ Fabricação de Artefatos de Borracha p/ uso pelas Indústrias, sito à Rua Lour-
des Neves Marcondes Machado, s/nº. Jardim Imperial. Atibaia/SP.
AUTO POSTO SILGUEKRON LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Licença de
Operação nº 33006544, válida até 06/10/2.021, para Posto de Abastecimento de Veícu-
los, sito à Avenida Guarapiranga, nº 1.791. Guarapiranga. São Paulo/SP.
AUTO POSTO PÊSSEGO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a Renovação da
Licença de Operação nº 30010430, válida até 05/10/2.021, para Comércio Varejista de
Combustíveis e Lubrificantes para Veículos, sito à Rua Sabbado D Ângelo, nº 2.134.
Itaquera. São Paulo/SP.
AUTO POSTO TUDO BEM LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação
da Licença de Operação para, Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes, sito
à Avenida Pires do Rio, nº 605. São Miguel Paulista. São Paulo/SP.
PROZYN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação nº 45007168, válida até 06/10/2.018, para
Fabricação de Aceleradores de Cura (Aditivo Alimentar), sito à Rua Doutor Paulo Leite
de Oliveira, nº 199, 171/265. Butantã. São Paulo/SP.
PROZYN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. torna público que recebeu da CETESB a
Licença de Operação nº 45007172, válida até 06/10/2.018, para Fabricação de
Aceleradores de Cura (Aditivo Alimentar), sito à Rua Doutor Paulo Leite de Oliveira, nº
199, 171/265. Butantã. São Paulo/SP.

Plastsil Indústria e Comércio Ltda – EPP torna público que requereu à CETESB a
Renovação da Licença de Operação, para fabricação de artefatos de borracha não
especificados, à R. José Gomes da Silva, 209, Diadema, SP.


