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“Viver - não é? - é 
muito perigoso. 
Porque ainda não 
se sabe. Porque 
aprender-a-viver 
é que é o viver 
mesmo”.
Guimarães Rosa (1908/1967)
Escritor brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,95% Pontos: 
61.395,53 Máxima de +0,19% : 
62.105 pontos Mínima de -0,96% 
: 61.392 pontos Volume: 3,25 bi-
lhões Variação em 2016: 41,63% 
Variação no mês: -5,43% Dow 
Jones: +0,31% (18h30) Pontos: 
19.083,18 Nasdaq: 0% (feria-
do) Pontos: 5.380,68 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,3928 Venda: R$ 
3,3938 Variação: +0,17% - Dólar 
Paralelo Compra: R$ 3,48 Venda: 
R$ 3,58 Variação: estável - Dólar 
Ptax Compra: R$ 3,3981 Venda: 
R$ 3,3987 Variação: +0,18% 
- Dólar Turismo Compra: R$ 
3,3470 Venda: R$ 3,5470 Va-
riação: +0,11% - Dólar Futuro 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 13,65% ao 
ano. - Capital de giro, 15,82% ao ano. 
- Hot money, 1,58% ao mês. - CDI, 
13,88% ao ano. - Over a 13,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.287,00 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas)  Variação: -0,2%  - Ouro 
BM&F (à vista)  Cotação: 128,699  
Variação: -0,17%.

(dezembro) Cotação: R$ 3,3980 
Variação: +0,06% - Euro (18h30) 
Compra: US$ 1,0553 Venda: US$ 
1,0555 Variação: +0,04% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,5790 
Venda: R$ 3,5810 Variação: 
+0,14% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,5200 Venda: R$ 3,7500 
Variação: -0,27%.

Futuro: -1,23% Pontos: 61.710 
Máxima (pontos): 62.660 Míni-
ma (pontos): 61.670. Global 40 
Cotação: 939,822 centavos de 
dólar Variação: +0,19%.

O juiz federal Sergio 
Moro, da 13ª Vara 
Federal de Curitiba, 

emitiu ontem (24) uma nota 
pública em que contesta as 
possíveis articulações para 
anistiar o crime de caixa 2 
no projeto que estabelece 
medidas contra a corrupção, 
em debate na Câmara. O 
magistrado disse sentir-se 
“obrigado a vir a público 
manifestar-se a respeito, con-
siderando o possível impacto 
nos processos já julgados ou 
em curso”.

Moro afi rma na nota que 
“toda anistia é questionável, 
pois estimula o desprezo à lei 

     

Sergio Moro: anistia a 
caixa 2 pode estimular 
“desprezo à lei”

e gera desconfi ança”. Por isso, 
diz o juiz, a possibilidade de 
anistiar os crimes de doações 
eleitorais não registradas deve-
ria ser “amplamente discutida 
com a população” e “objeto de 
intensa deliberação parlamen-
tar”. O juiz se diz preocupado 
com a possibilidade de que 
a anistia ao caixa 2 benefi cie 
infratores que tenham prati-
cado corrupção e lavagem de 
dinheiro justamente por meio 
de doações eleitorais. 

“Impactaria não só as in-
vestigações e os processos já 
julgados no âmbito da Operação 
Lava Jato, mas a integridade 
e a credibilidade, interna e 

externa, do Estado de Direito 
e da democracia brasileira”, 
argumenta. O presidente da 
Associação dos Juízes Fede-
rais do Brasil (Ajufe), Roberto 
Veloso, disse que a possível 
aprovação de anistia ao crime 
de “caixa 2” revela imenso des-
prezo à população”. Para o juiz, 
um investigado pelo crime de 
“caixa 2” na campanha eleitoral 
também pode ser punido por 
lavagem de dinheiro, corrupção 
ou sonegação de impostos.

“Quem pratica caixa 2 hoje já 
está criminalizado. A nova lei 
individualiza as condutas. Ela 
especifi ca, ou seja, o que ela 
traz de novo é justamente isso. 

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, decidiu adiar a votação do projeto de lei

que estabelece medidas contra a corrupção.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, decidiu adiar 
a votação do projeto que 
estabelece medidas contra a 
corrupção, e disse que não há 
nenhuma movimentação para 
que o texto permita o perdão a 
quem praticou o caixa 2 antes 
da sanção da lei, caso seja apro-
vada. A votação deve ocorrer 
na próxima terça-feira (29). 
“Não há anistia de um crime 
que não existe. É só um jogo 
de palavras para desmoralizar 
o parlamento brasileiro”, disse 
Maia antes de anunciar o fi m da 
sessão convocada para votar o 
projeto ontem (24).

Desde que o relatório apre-
sentado pelo deputado Onyx 
Lorenzoni (DEM-RS) foi apro-
vado, surgiram rumores de que 
um grupo de líderes partidários 
estaria elaborando um texto 
alternativo para ser apresen-
tado ao plenário com previsão 
de anistia do caixa 2 cometido 
no passado. Após incluir a 
tipifi cação do crime no texto, 
Lorenzoni tem afi rmado que 
o artigo não anula processos 
anteriores, já que foram ba-
seados em outros artigos e 
considerando que o caixa 2 não 
estava defi nido em lei.

Ontem, Maia reiterou este 

Presidente da Câmara dos 

Deputados, Rodrigo Maia.

Perda de empregos
Em outubro último, 74.748 vagas 

formais foram fechadas no país, se-
gundo dados do Caged, divulgados 
ontem (24) pelo Ministério do Tra-
balho. A perda de empregos fi cou 
abaixo da registrada em outubro de 
2015, quando houve fechamento de 
169.131 vagas. No acumulado do 
ano, o Caged contabiliza 751.816 
postos a menos. Nos últimos 12 
meses, o país acumula 1,5 milhão de 
postos de trabalho suprimidos.
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Brasília - O presidente Michel 
Temer afi rmou ontem (24), que 
“é compatível” falar em reade-
quação da legislação trabalhista 
por conta das atuais mudanças 
nas relações de trabalho. “A 
reversão do quadro de desem-
prego exige a União de toda 
a sociedade”, disse, durante 
seminário comemorativo dos 
75 anos da Justiça do Trabalho 
e 70 anos do TST. 

Sem citar o nome da ex-pre-
sidente Dilma Rousseff, Temer 
deu como exemplo o Plano de 
Proteção ao Emprego (PPE), 
que previa um acordo para re-
dução salarial com objetivo de 
preservar empregos de alguns 
setores. “O governo anterior 
editou MP ‘muito adequada’ de 
descontar 30% do salário para 
manter o emprego”. Temer, 
que pretende elaborar uma 
proposta de reforma trabalhista 
no ano que vem, disse que os 

Temer recebe os cumprimentos do Presidente do TST,

Ives Gandra da Silva Martins Filho.

Rio - A sinalização de avanço 
na confi ança do empresário da 
indústria em novembro não 
muda o cenário para o setor. 
A oscilação dos últimos meses 
mostra que a tendência ainda 
é de acomodação, segundo 
Tabi Thuler, coordenadora 
da Sondagem da Indústria da 
FGV. “A expectativa de me-
lhora da demanda interna não 
se concretizou. Os estoques 
foram ajustados com queda na 
produção e aumento no desem-
prego. Foi um ajuste sofrido. 
As exportações até ajudaram. 
Mas, quando houve espaço para 
um aumento da produção, foi 
muito pontual, fi cou só lá no 
segundo trimestre mesmo”, 
relatou Tabi.

O Índice de Confi ança da 
Indústria (ICI) avançou 1,1 
ponto na prévia da sondagem 
de novembro, alcançando 87,7 
pontos. Mas o indicador tinha 
recuado 1,6 ponto no mês 
anterior. “A alta de novembro 
não compensa nem a queda 
de outubro. É um aumento 
que não signifi ca um avanço. O 
resultado não é disseminado”, 
disse a pesquisadora do Insti-
tuto Brasileiro de Economia da 
FGV (Ibre/FGV).

Entre os 19 segmentos 
investigados, apenas 8 regis-
traram melhora na confi ança, 
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A expectativa de melhora

da demanda interna

não se concretizou.
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Brasília - O STF encaminhou 
à procuradoria-geral da Re-
pública o depoimento do ex-
ministro Marcelo Calero no qual 
ele confi rma ter recebido pres-
são do ministro Geddel Vieira 
Lima para liberar as obras de 
um prédio, em Salvador. Agora, 
a equipe do procurador-geral 
Rodrigo Janot irá se debruçar 
sobre as informações prestadas 
à Polícia Federal para decidir se 
é necessário solicitar a abertura 
de uma investigação formal ou 
se o caso deve ser arquivado. 

A PF informou ontem (24), 
que o ex-ministro da Cultura, 
Marcelo Calero, prestou termo 
de declarações sobre fatos 
relacionados à concessão de 
parecer técnico do IPHAN. Ao 
deixar a Pasta, Marcelo Calero 
alegou ter sido ‘pressionado’ 
pelo ministro Geddel Vieira de 
Lima, da Secretaria de Gover-
no, para liberar as obras do em-
preendimento de alto padrão 
La Vue Ladeira da Barra, em 
Salvador, onde Geddel possui 
apartamento.

Ministro Geddel Vieira Lima.
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Mas não deixa de ser crime a 
prática do caixa 2. A proposta 
da nova lei apenas amplia as 
condutas e especifi ca quais 
seriam os seus agentes”, disse 
Veloso. A criminalização da 
prática de caixa 2 foi incluída 
no texto do relator Onyx Lo-
renzoni (DEM-RS). 

Ele e o presidente da comis-
são especial que analisou o PL, 
deputado Joaquim Passarinho 
(PSD-PA), divulgaram nota 
em que manifestam repúdio a 
suposta manobra para tentar 
anistiar a prática de caixa 2. 
O presidente da Câmara, Ro-
drigo Maia (DEM-RJ), disse 

hoje que não vê brechas 
para uma anistia ao caixa 2 
praticado antes da possível 
aprovação desta lei. O pre-
sidente do Senado, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), disse 
que há “forçação [de barra] 
na expressão anistia de caixa 
2” (ABr). 

Reforma trabalhista será a terceira 
bandeira do governo Michel Temer

fundamental que se resume a 
uma palavra: emprego”, com-
pletou. Ele quer que a reforma 
trabalhista seja a terceira ban-
deira de seu governo. 

Antes de discutir o tema de 
fato, o presidente ainda quer 
concluir a votação da PEC que 
limita os gastos públicos, que 
está no Senado. Além disso, Te-
mer prometeu enviar ainda este 
ano a reforma da previdência ao 
Congresso. As discussões em 
torno da matéria previdenciária, 
entretanto, devem acontecer 
apenas no ano que vem. Pre-
vendo difi culdades em torno 
das mudanças, a expectativa 
de interlocutores do presidente 
é que a reforma trabalhista co-
mece a ser discutida apenas no 
segundo semestre de 2017. 

O presidente foi condecorado 
na cerimônia com o Grão Colar 
da Ordem do Mérito Judiciário 
do Trabalho (AE).

desafi os “que temos pela frente 
são enormes, mas o Brasil tem 
força de escrever seu futuro”. 
“Não há obstáculo que não 
podemos transpor”. 

O presidente repetiu que um 
pressuposto da Constituição “é 

a dignidade da pessoa humana” 
e “nada mais indigno do que o 
desemprego”. “Temos um norte 
claro: a reconstrução nacional, 
diálogo e pacifi cação do País”, 
afi rmou. “Em meio às grandes 
reformas perseguimos meta 

PGR analisa abrir inquérito 
para investigar Geddel

Segundo a PF, a documen-
tação foi encaminhada ao STF, 
responsável por investigar o 
eventual cometimento de crimes 
por pessoas com prerrogativa 
de foro. A Justiça Federal na 
Bahia determinou a suspensão 
imediata das obras e da comer-
cialização das unidades do em-
preendimento. A decisão acolhe 
manifestação da Procuradoria da 
República e impõe pena de multa 
diária de R$ 10 mil aos respon-
sáveis pelo negócio em caso de 
descumprimento (AE).

Câmara adia votação 
do projeto de

combate à corrupção

posicionamento e reforçou o 
discurso em plenário. O presi-
dente da Casa disse ainda que o 
plenário é soberano para tomar 
qualquer decisão e disse que 
todas as legendas serão ouvidas 
até a próxima terça-feira (29), 
quando o projeto deve voltar à 
pauta. Segundo Maia, não seria 
possível haver “pegadinhas” 
em relação a um assunto de 
interesse da sociedade. “O 
plenário tem liberdade para 
votar da forma como quiser. Isto 
não é contra o Judiciário ou o 
MP, mas é a favor da sociedade 
brasileira. Nossa obrigação é, 
de cabeça erguida, discutir esta 
matéria”, afi rmou (ABr).

Confi ança da indústria 
mostra acomodação

enquanto 11 tiveram piora, de 
acordo com os dados da prévia. 
“Então, mesmo essa melhora 
de novembro está concentrada 
em algumas atividades, não é 
disseminada”, disse Tabi. No 
resultado preliminar de novem-
bro, o Índice de Expectativas 
(IE) subiu 1,1 ponto, para 89,5 
pontos. Já o Índice da Situação 
Atual (ISA) cresceu 1,1 pon-
to, para 86,0 pontos. O Nível 
de Utilização da Capacidade 
Instalada (Nuci) da indústria 
avançou para 74,1%, 0,4 ponto 
porcentual acima do resultado 
fi nal do mês anterior, quando 
estava em 73,7% (AE).

Rio - A Justiça do Rio de Janeiro 
emitiu no último dia 17 uma deci-
são que impede a polícia de pren-
der a advogada Margarete Santos 
de Brito e seu marido, Marcos 
Lins Langenbach, por plantarem 
maconha em casa. Eles cultivam 
a erva para usar no tratamento de 
sua fi lha Sofi a de 7 anos, portadora 
da Síndrome de Rett, doença rara 
que causa convulsões frequentes, 
entre outras consequências.

Segundo o advogado autor do pe-
dido à Justiça, foi a primeira decisão 
desse tipo emitida no Brasil. “Sofi a 
têm convulsões desde que comple-
tou 45 dias de vida. Tentamos todo 
tipo de tratamento, sem o resultado 
esperado”, conta Margarete, de 

Direito de cultivar 
maconha em casa

44 anos. Sofi a, que vai completar 
8 anos no próximo dia 3, chegou 
a ser submetida a uma cirurgia 
para implantação de um aparelho 
estimulador do nervo vago, mas 
as convulsões continuaram. “Em 
2013, descobrimos uma menina 
americana que se tratava com extrato 
de maconha”, lembra Margarete. 
“Decidimos tentar esse tratamento 
e, em outubro daquele ano, importa-
mos o produto. Era uma importação 
ilegal, claro, mas decidimos correr o 
risco, porque precisávamos testar. 
O número de convulsões da Sofi a 
diminuiu 60%, e o estado geral dela 
também melhorou”, comemora a mãe 
da criança. O casal tem outra fi lha, 
Bia, de 6 anos (AE).

Acervo Pessoal

Margarete, Sofi a, Bia e Marcos. Família cultiva maconha em 

tratamento e tenta consegui-la de forma lícita.
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OPINIÃO
Contador: como os 

negócios estão mudando 
essa profi ssão para melhor

A tecnologia muda 

o papel de diversas 

profi ssões. Esse é um 

movimento que teve 

início na 1ª Revolução 

Industrial, mas 

continua até hoje

Entretanto, diferente 
daquela época, nas 
últimas duas décadas 

o uso de computadores e da 
internet tem permitido que a 
maioria das carreiras simples-
mente se adaptem e cresçam, e 
não mais deixem de existir. É o 
caso da profi ssão do contador. 
Sem dúvida, ela mudou muito 
nos últimos anos. Há inclusive 
quem diga que ela irá morrer. 
Uma pesquisa da Ernest Young 
apontou isso recentemente. 
De acordo com ela, até 2025 
esse profi ssional já não exis-
tirá mais.

Em parte, eles não estão en-
ganados. O contador clássico 
realmente já está morrendo, 
mas a essa classe foi dada a 
oportunidade de mudar - e ao 
longo dos anos muitos vêm 
fazendo isso. Antigamente, 
o contador era apenas um 
“guarda livros”, uma pessoa 
dedicada a calcular manual-
mente diversos processos, e 
estar sempre ciente da con-
dição fi nanceira da empresa, 
mas sem voz administrativa. 
Essa profissão sem dúvida 
sumirá.

Ser guarda livros é algo que 
fazia sentido no século XIX, 
assim como na época era im-
portante falar e escrever bem 
para ser contador. As mudan-
ças vieram com o tempo. A 
introdução do computador 
mudou muito as coisas a partir 
dos anos 1990, principalmente 
com o uso de sistemas e de 
planilhas eletrônicas. Hoje, 
o Excel foi deixado de lado 
e o uso de softwares ERPs 
é algo quase que obrigatório 
para a sobrevivência de uma 
empresa. Entretanto, apesar 
do aspecto tecnológico, o que 
mais mudou foi justamente e 
o mindset do contador.

Dos anos 1990 para os 2000, 
o foco da contabilidade, que era 
cumprir obrigações tributárias 
para com órgãos públicos, mu-
dou completamente. O olhar 
passou a ser direcionado para 
o cliente. De acordo com o CFC 
- Conselho Federal de Con-
tabilidade, em 1996, apenas 
1,98% dos contadores estavam 
interessados em contribuir 
para o crescimento dos seus 
clientes. Hoje, esse número 

tende aos 100%. Isso porque 
houve um questionamento no 
mercado, e até na academia, 
sobre a carreira na área. O 
mercado passou a buscar um 
perfi l proativo, multidisciplinar 
e com foco em consultoria e 
resolução de confl itos. 

Com isso, até o salário dos 
contadores tem aumentado. 
De acordo com a previsão do 
Guia Salarial da Robert Half, 
os maiores aumentos salariais 
em 2016 foram dos analistas 
da área, cerca de 11%. As 
oportunidades de crescimento 
são inúmeras, e o contador 
facilmente consegue se tornar 
um gestor apto à tomada de 
decisão. Ele passou a usufruir 
de forma estratégica de toda a 
informação que já gerenciava, 
pois o trabalho diário desses 
dados e processos fi cou toda 
delegada à tecnologia. Atual-
mente, o contador usa seu bem 
mais valioso: seu conhecimen-
to do panorama contábil.

Vemos cada vez mais o 
contador assumir uma posi-
ção entre as profi ssões ditas 
“humanas”, que não podem ser 
substituídas pela tecnologia. 
A automação de processos 
exaltou o potencial de gestão 
da profi ssão. O uso arcaico da 
contabilidade deu espaço à 
administração da empresa, e 
essa cada vez mais dá espaço 
ao empreendedorismo.

A contabilidade é a lingua-
gem dos negócios, e era apenas 
uma questão de tempo até 
que se abraçassem de vez as 
rédeas da gestão. O sucesso 
está ligado a apenas uma boa 
tomada de decisão, e a análise 
de dados que permite isso é 
justamente o que os contado-
res vêm fazendo há anos. O 
diálogo direto com o cliente 
tem transformado o contador 
em empreendedor potencial, e 
mesmo que ainda seja neces-
sário manter um profi ssional 
com essas habilidades inter-
disciplinares à disposição, não 
será mais apenas nas empresas 
que contadores terão oportu-
nidade de crescimento.

Essa profi ssão não irá mor-
rer. Ela é humana demais para 
ser devorada. A tecnologia irá 
transformá-la, acabando com 
todos os trabalhos manuais e 
repetitivos, mas a ação proa-
tiva de seus profi ssionais irá 
expandi-la. Novas oportuni-
dades de negócios estão se 
abrindo à frente. Basta estar 
preparado para elas.

(*) - É CEO da Omiexperience
(www.omie.com.br).

Marcelo Lombardo (*)
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Em 2014, o total de di-
vórcios concedidos em 
primeira instância ou 

por escrituras extrajudiciais 
foi de 341.181. Os dados foram 
divulgados ontem (24) pelo 
IBGE.

A unidade da Federação com 
maior taxa geral de separações 
foi Roraima, onde, a cada mil 
habitantes, houve 3,78 divór-
cios, enquanto a menor taxa 
foi observada no Rio Grande 
do Norte: a cada mil habitantes 
foi contabilizado um divórcio. 
A pesquisa revelou ainda que, 
em média, na data do divórcio, 
o homem se divorcia mais velho 
que a mulher. O homem tem, 
em média, 43 anos enquanto 
a mulher tem 40 anos. Não é 
possível afi rmar que há uma 
tendência de queda no número 
de divórcios, nem apontar uma 
causa específi ca para esse de-
créscimo recente. 

O estudo mostrou ainda 
que, em todas as unidades da 
Federação, há predomínio de 

Há predomínio de mulheres responsáveis pela guarda dos fi lhos 

menores após o divórcio.

Na contramão do novo go-
verno dos Estados Unidos, os 
países da América Latina estão 
cada vez mais em busca da 
abertura de seus mercados e 
contra o protecionismo propa-
gado por Donald Trump. Brasil, 
México, Chile, Colômbia, Peru, 
Argentina, entre outros, tentam 
oportunidades cada vez maio-
res para abrir seus mercados em 
maior ou menor intensidade. No 
entanto, o momento não é dos 
mais propícios.

Trump já anunciou que uma 
de suas primeiras medidas será 
tirar os EUA do Acordo Trans-
Pacífico e revisar todos os 
acordos econômicos bilaterais 
para deixá-los mais “justos” 
para os norte-americanos. A 
medida poderá trazer grandes 
problemas para os latinos, já 
que muito de sua economia 
depende da exportação. “Pare-
ce que entramos em uma nova 
era de nacionalismo populista, 
na qual a ordem liberal domi-
nante que se constrói desde 

Os latino-americanos estão contra o protecionismo propagado 

por Donald Trump.
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Trump indica 
‘Rei da Falência’ 
para secretaria de 
Comércio

O presidente eleito dos Es-
tados Unidos, Donald Trump, 
deve indicar o nome do bilio-
nário Wilbur Ross para ser seu 
secretário de Comércio, informa 
a mídia norte-americana. Ross 
é conhecido como o “Rei da 
Falência”, por ter como hábito 
investir e comprar empresas 
quase falidas, mas com potencial 
para serem desenvolvidas.

De perfi l nacionalista, o bilio-
nário é considerado o mentor da 
política comercial externa apre-
sentada por Trump durante a 
campanha eleitoral, que gerou 
muitas críticas até mesmo dos 
republicanos. Ele é defensor 
de uma renegociação total de 
todos os acordos comerciais 
assinados por administrações 
passadas e defende o fi m da 
participação dos EUA no Acor-
do Trans-Pacífi co.

Trump já escolheu sete nomes 
para formar o novo Gabinete: o 
ex-general Michael Flynn, como 
assessor de Segurança Nacional, 
o deputado Mike Pompeo, para 
assumir o comando da CIA, o 
senador Jeff Sessions, como 
secretário da Justiça, Reince 
Priebus, para chefe de Gabinete, 
e Stephen Bannon, como conse-
lheiro sênior, Nikki Haley, como 
embaixadora norte-americana 
na ONU e Betsy Devos para a 
Educação (ANSA).

Dados divulgados ontem 
(24) pelo Ministério da Saúde 
revelam que 855 cidades bra-
sileiras estão em situação de 
alerta ou de risco de surto de 
dengue, chikungunya e zika. 
Das 22 capitais que participa-
ram do estudo, Cuiabá está em 
situação de risco e outras nove 
em situação alerta: Aracaju, Sal-
vador, Rio Branco, Belém, Boa 
Vista, Vitória, Goiânia, Recife e 
Manaus. Outras 12 aparecem 
como em situação satisfatória: 
São Luis, Palmas, Fortaleza, 
João Pessoa, Teresina, Belo 
Horizonte, São Paulo, Rio de 
Janeiro, Macapá, Florianópolis, 
Campo Grande e Brasília.

Depósitos de água como to-
neis, tambores e caixas d’água 
foram os principais tipos de 
criadouro do mosquito regis-
trados nas regiões Nordeste e 
Sul. No Sudeste, predominou 
o o depósito domiciliar, cate-
goria em que se enquadram 
vasos de plantas, garrafas, 
piscinas e calhas. No Norte 
e no Centro-Oeste, a maioria 
dos focos foi encontrada no 
lixo. Os dados mostram uma 
queda de 5,5% no número de 

Ministro da Saúde, Ricardo Barros.
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Divórcios caem e guarda 
compartilhada de fi lhos 
cresce, indica pesquisa

O número de divórcios no país em 2015 caiu 3,6 % em relação ao ano anterior. A pesquisa Estatísticas 
do Registro Civil 2015 registrou 328.960 divórcios concedidos em primeira instância ou por escrituras 
extrajudiciais no ano passado

da compartilhada de filhos 
menores de idade em caso de 
divórcio, mas, somente com a 
Lei nº 13.058/2014, a guarda 
compartilhada entre os pais 
passou a ser regra. “A pesquisa, 
desde a promulgação da Lei do 
Divórcio, capta informações 
sobre a guarda de um ou ambos 
os cônjuges. De 2014 a 2015, 
houve aumento na proporção 
de guarda compartilhada entre 
os cônjuges, de 7,5% e 12,9%, 
respectivamente”, informa o 
levantamento.

“As novas confi gurações fa-
miliares trazem essa mudança 
na guarda compartilhada. Há 
uma maior consciência de que 
toda a responsabilidade não 
pode recair apenas sobre a 
mulher”, disse o pesquisador do 
IBGE. O estudo Estatísticas do 
Registro Civil é resultado da co-
leta das informações prestadas 
pelos cartórios de registro civil 
de pessoas naturais, varas de 
família, foros ou varas cíveis e 
tabelionatos de notas (ABr).

mulheres responsáveis pela 
guarda dos fi lhos menores após 
o divórcio – o número chega 
a 91,4% em Sergipe. Já no 
Amapá, 12,9% apresentaram 
guarda concedida ao homem, 
maior proporção entre todos os 
estados. Dentre os divórcios, na 
Região Centro-Oeste 16,6% fo-
ram encerrados com a decisão 

de guarda dos fi lhos menores 
para ambos os cônjuges. No 
Sul, foram 15,6%. Entre todas 
as unidades da Federação, o 
Distrito Federal teve o maior 
percentual de guarda com-
partilhada entre os cônjuges: 
24,7%.

A pesquisa destaca que a 
Lei do Divórcio prevê a guar-

Aedes: 885 cidades estão em 
situação de alerta ou risco de surto

casos de dengue este ano, com-
parado ao mesmo período do 
ano passado: foram 1.458.355 
ocorrências até 22 de outubro 
e 1.543.000 casos até a mesma 
data em 2015.

Entre as regiões do país, o Su-
deste e o Nordeste apresentam 
o maior número de casos, com 
848.587 e 322.067, respectiva-
mente. Em seguida, aparecem 
o Centro-Oeste (177.644), o Sul 
(72.114) e o Norte (37.943). 
O estudo registrou ainda 601 
mortes pela doença este ano, 
contra 933 no mesmo período 

de 2015 – uma redução de 
35,6%. O levantamento aponta 
251.051 casos suspeitos de febre 
chikungunya identifi cados no 
país este ano, sendo 134.910 
confi rmados. Em relação ao 
vírus Zika, foram identifi cados 
208.867 casos prováveis no 
país até o dia 22 de outubro. O 
número representa uma taxa de 
incidência de 102,2 casos para 
cada 100 mil habitantes. Foram 
confi rmadas ainda três mortes 
pela doença este ano, além de 
16.696 casos prováveis de infec-
ção entre gestantes (ABr).

Na contramão dos EUA, América 
Latina não quer protecionismo

a década de 1950 foi atacada 
por maiorias democráticas 
enjoadas e energizadas”, disse 
o especialista Francis Fukuya-
ma em sua coluna no jornal 
“Financial Times”, citando a 
vitória de Trump e do Brexit, 
que tirará a Grã-Bretanha da 
União Europeia.

Mas, se hoje o cenário latino 
é de maior abertura e de ex-
pectativa sobre o que farão os 

norte-americanos, há 11 anos 
não era bem assim. Em 2005, 
liderados por Venezuela, Brasil 
e Argentina, os países da Amé-
rica Latina rechaçaram a ideia 
de integrar a Área de Livre 
Comércio das Américas (Alca), 
desejada pelos EUA. Na época, 
esse seria o maior acordo de 
abertura mundial, com cerca 
de 800 milhões de habitantes 
(ANSA).

Caboclinhos viram 
patrimônio cultural 

Os caboclinhos, expressão da 
cultura popular de tradição cen-
tenária sobretudo em Pernam-
buco, foram reconhecidos como 
Patrimônio Cultural Imaterial do 
Brasil pelo Iphan. O registro foi 
aprovado ontem (24) pelo Con-
selho Consultivo do Patrimônio 
Cultural do órgão, em reunião real-
izada em Brasília. Cultura presente 
também no Rio Grande do Norte, 
na Paraíba, em Alagoas e Minas 
Gerais, os caboclinhos são clas-
sifi cados pelos brincantes como 
uma homenagem aos primeiros 
habitantes do território que veio 
a se chamar Brasil. 

Os grupos – alguns com mais 
de 100 anos e ainda ativos – se 
apresentam nas ruas – princi-
palmente no carnaval - vestidos 
com penas e pedrarias, em uma 
releitura carnavalesca dos trajes 
indígenas tradicionais, e dançam 
com agilidade os diferentes toques 
que representam temas de rituais 
da população indígena.

“Tem o toque de guerra, que é 
a preparação para o combate; o 
de perré, para pedir a chuva; o de 
baião, que é mais festivo, usada 
para comemorar qualquer coisa 
que a tribo quisesse; e o toré, que 
tem um aspecto religioso”, ensina o 
presidente do Clube Carnavalesco 
Tribo Indígena Tupã, do Recife, e 
secretário da Associação Carnaval-
esca dos Caboclinhos e Índios de 
Pernambuco (Accipe), Amauri 
Rodrigues de Amorim (ABr).
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Parou de piorar
Alguns setores já 

apresentam melhor 

humor, mas retomada 

da economia só acontece 

a médio prazo

Com raras exceções 
como o Agronegócio, 
por exemplo, os seto-

res produtivos do país estão 
longe de respirar aliviados ou 
retomar a prática de pensar 
estratégias de médio ou longo 
prazo muito bem defi nidas e 
estruturadas. Muito provavel-
mente essa seja uma condição 
que que em tempos de Big 
Data e a chamada revolução 
industrial 4.0, tem sido cada 
vez mais dinâmica, já que longo 
prazo pode ser um intervalo de 
poucos dias ou dependendo do 
segmento, horas.

Simplifi cando o discurso, a 
realidade da economia nacio-
nal hoje é que ela parou de 
piorar. Para melhorar vamos 
precisar de mais tempo e de 
ações mais efetivas e, susten-
tadas. A história recente nos 
mostra que medidas mila-
grosas não existem e quando 
experimentadas, o resultado 
foi desastroso. Recuperar a 
saúde fi nanceira de um país ou 
uma organização não é muito 
diferente do que acontece na 
vida de quem se endividou. 
Muda a dose do remédio, o 
perfi l da equipe médica, mas 
o gosto é sempre amargo e a 
melhora gradativa. 

Como profi ssional de recur-
sos humanos, minha análise 
passa prioritariamente pelo 
diagnóstico do capital intelec-
tual humano e como estamos 
preparados para lidar com a 
evolução e as necessidades 
relacionadas a ele. Sim, porque 
tanto no setor público quanto 
no privado, ideias e ações 
acontecem a partir de pessoas 
e na medida da capacidade 
e do comprometimento das 
mesmas. Com o estrangula-
mento das receitas e a anemia 

dos mercados dos últimos três 
anos, a maior parte das empre-
sas engavetou seus programas 
de desenvolvimento profi ssio-
nal e de liderança, bloqueando 
investimentos destinados à 
educação e treinamentos para 
seus colaboradores. 

O cenário incerto provocou 
a mesma retração no ambiente 
particular, diante da possibili-
dade iminente de uma demis-
são, bem poucos assumiram 
o compromisso de um curso 
mais elaborado, como um MBA 
ou uma pós-graduação. Essa 
combinação de fatores tem 
como consequência direta uma 
potencial falta de pessoas bem 
qualifi cadas no padrão que será 
exigido pelo mercado, já que 
superada a fase mais crítica, 
empresas que cortaram mui-
tos de seus talentos terão que 
recontratar, no entanto, com a 
mudança do comportamento e 
do que o mundo requer hoje 
em termos de competitividade 
e resultado, outros perfi s de 
competência serão deman-
dados e não será nada fácil 
encontrar esses personagens 
com essas habilidades.

No geral, esse novo perfi l se 
traduz em profi ssionais com 
uma capacidade analítica mais 
apurada, solucionadores, cria-
tivos, que respondem melhor a 
uma dose elevada de pressão 
por resultados e rapidez no 
tempo de resposta as novas 
demandas e tecnologias. Vale 
ressaltar que as empresas tam-
bém devem estar preparadas 
para atuar de uma forma um 
pouco diferente do habitual 
levando em conta horários 
fl exíveis e home offi ce, novas 
ferramentas de gestão de pro-
cessos e pessoas com foco em 
produtividade e cumprimento 
de metas, evoluindo dos mode-
los tradicionais atualmente im-
plementados para estruturas 
mais colaborativas, dinâmicas, 
fl exíveis e adaptáveis. 

(*) - É sócio da EXEC.

Alexandre Zuvela (*)

A - Quitação de Dívidas
Pesquisa realizada pela Fiesp e Ciesp, aponta que 45% dos entrevis-
tados que esperam receber o 13º salário pretendem utilizar o dinheiro 
para pagar dívidas. E 19% planejam poupar os recursos. A queda real 
do rendimento, o medo de perder o emprego e o maior endividamento, 
principalmente com o uso de cartão de crédito, são fatores que fazem 
com que as pessoas aproveitem a verba extra para quitar dívidas. “Quem 
entra na ciranda do pagamento do cartão de crédito em atraso, não con-
segue pagar a taxa absurda de 400% ao ano. Quando entra um dinheiro 
extra, a prioridade é liquidar a dívida mesmo”, explica a entidade, para 
quem o brasileiro é um “herói por conviver com a taxa de juros reais 
mais alta do mundo”

B - Investimentos no Paraguai
O atual contexto econômico do Paraguai apresenta boas oportunidades 
para quem está interessado em apostar no setor agropecuário. O país 
é um dos mais indicados para este tipo de investimento. O PIB deve 
crescer 3% este ano e 4% em 2017. A infl ação está dentro do patamar 
estabelecido pelo BC (4,5%). Este contexto colaborou para a criação 
de negócios de alta rentabilidade no país. A Latam Farms é uma das 
empresas pioneiras na promoção de investimentos a médio e longo prazo, 
com baixo risco e bons retornos no setor agropecuário. Após a compra 
de terras a preços competitivos, os proprietários investem nas áreas, 
tornando-as produtivas. Quando já estão valorizadas, elas são vendidas 
por valores que correspondem a seus novos níveis de produtividade. 
Saiba mais no site: (www.latamfarms.com).

C - Golfe para Cadeirantes
A Associação Esportiva São José, de São José dos Campos, e a Federação 
Paulista de Golfe realizam neste domingo (27), o 1º Torneio de Golfe 
Adaptado para Cadeirantes do Brasil. Reunirá golfi stas cadeirantes de 
São José dos Campos, Itu e Indaiatuba. O torneio é consequência de 
um trabalho desenvolvido há anos no clube pelo projeto ‘Golfe Adapta-
do para Cadeirantes’, coordenado pela profi ssional de educação física 
Juracy Barros e com aulas ministradas pelo professor Wanderley Gar-
cia. A disputa de domingo será na modalidade scramble. Haverá nove 
equipes, cada uma com a participação de um cadeirante, de um golfi sta 
profi ssional e de três amadores. Saiba mais sobre  o golfe paulista em: 
(www.fpgolfe.com.br). 

D - Sofás & Poltronas
A Galeria das Lonas é muito mais que uma loja que comercializa móveis 
para áreas externas. Fundada na década de 50, a marca completa 60 
anos e apresenta a Linha Imperador, inspirada na robustez e sofi sticação 
das palmeiras imperiais que decoravam os jardins das grandes fazendas 
antigas. O modelo é composto por sofás, poltrona e espreguiçadeira. Os 
móveis possuem estrutura em alumínio com acabamento em diversas 
cores disponíveis no catálogo da loja. As almofadas dos assentos e 
encostos, e o colchão da espreguiçadeira, são em tecido O´Bravia ou 
Quaker, próprios para áreas externas, também disponíveis em diversas 
cores e estampas. A loja fi ca na Rua Domingos de Morais, 1708 (www.
galeriadaslonas.com.br).

E - Programa de Estágio
A multinacional norueguesa Yara, líder mundial em nutrição de plantas, 
abre inscrições para a edição 2017 de seu Programa de Estágio, até 18 

de dezembro. Para participar, o estudante deve ter formatura prevista 
para agosto/2018 ou dezembro/2018 e ter disponibilidade para contratos 
de um ano a um ano e meio. A companhia está à procura de “jovens com 
potencial de infl uência e de progressão de carreira; pessoas inquietas, 
criativas, questionadoras e analíticas”. A empresa possui um plano de 
carreira transparente, com clareza em relação aos níveis de contribuição 
e requisitos esperados de cada um, servindo de base para que os colabo-
radores possam traçar seus planos de desenvolvimento individuais. 
Link para inscrição: (www.ciadeestagios.com.br/yara). 

F - Franquia Express
Com a ideia de atrair novos franqueados e aumentar o alcance da marca 
no país, a Moldura Minuto, franquia especializada em decoração com 
quadros, inova o modelo ao criar o modelo de negócio Express. Com 
um valor de R$ 110 mil, o novo formato foi pensado para cidades com 
menos de 150 mil habitantes, checkouts de hipermercado, streetcen-
ters e locais de alta circulação, e tem a intenção de atrair quem deseja 
ter o próprio negócio. Com mix de produtos reduzidos, a MM Express 
manterá o mesmo foco de produtos e serviços das demais unidades da 
marca oferecendo seu grande diferencial, decoração com quadros. Outras 
informações no site:  (www.molduraminuto.com.br).

G - Modelos de Negócios  
Compartilhar ideias, formar times, criar protótipos com o apoio de 
mentoras e lançar suas startups. Durante 54 horas, entre os dias 2 e 
4 de dezembro, no Cubo coworking Itaú, tudo isso será possível, na 3ª 
edição da do Startup Weekend Women 2016. O Startup Weekend é a 
maior rede global de líderes e empreendedores e tem como principal 
missão inspirar, educar e capacitar pessoas e comunidades. Realizado 
em 150 países, envolvendo mais de 230 mil empreendedores, o evento 
chegou ao Brasil em 2010 e já foi realizado em 60 cidades brasileiras, 
totalizando cerca de 18 mil participantes. Mais informações: (http://
sao-paulo.up.co/events/8410).

H - Negócios na Gastronomia
No dia 6 de dezembro, das 17h00 às 22h00, a Unibes Cultural sedia 
o encontro ‘Gastronomia como Negócio’. O evento mostra conteúdos 
sobre administração e gestão de negócios; como montar um businnes-
plan para área; a importância de saber comprar produtos de qualidade 
e preço; como criar conexões emocionais unindo culinária e arquitetura 
em restaurantes; como receber e servir bem; e como usar o marketing 
digital. Destinado aos profi ssionais da área, empresários, profi ssionais 
de marketing, o evento é uma oportunidade para que o público possa 
se aprofundar nas tendências do setor. Ao todo, são seis painéis que 
discutem uma visão especializada sobre o cenário e para o negócio da 
gastronomia. Mais informações e inscrição: (gastronomiacomonegocio.
eventbrite.com.br).

I - Cervejas Especiais
A Wbeer.com.br, e-commerce que seleciona e entrega cervejas em todo o 
país, anuncia parceria exclusiva com o Grupo Carlsberg, um dos maiores 
grupos cervejeiros do mundo, para trazer pela primeira vez ao mercado 
brasileiro cinco rótulos artesanais do grupo dinamarquês Carlsberg. São 
eles: Kronenbourg 1664 Blanc; Kronenbourg 1664; Grimbergen Blonde; 
Grimbergen Blanche e Grimbergen Ambrée. A chegada inédita de duas 
marcas famosas do grupo - a francesa Kronenbourg 1664 e a belga Grim-
bergem - ao mercado brasileiro está prevista para o fi nal deste mês. A 

parceria consolida a missão da Wbeer de democratizar a experiência e 
a cultura das cervejas especiais no país. Outras informações no site:
(www.wbeer.com.br).

J - Sorvetes em Taças 
A rede Dr. Freeze, franquia especializada em sorvetes à base de nitro-
gênio e harmonização de doces, inaugura  sua primeira unidade em São 
Paulo, na Rua Canário, 1318. É a primeira unidade de um agressivo plano 
de expansão que prevê 10 novas lojas em funcionamento até o fi nal do 
próximo ano. A rede traz um conceito único de doceria e sorvetes em 
taças e copos, misturados com os mais deliciosos recheios. A ideia do 
negócio foi inspirada em docerias dos EUA e baseada na premissa de 
ser um negócio inovador no Brasil, já que o sorvete à base de nitrogê-
nio, ingrediente que elimina os cristais de gelo deixando a massa no 
mais alto teor de cremosidade, é inédito no país. Saiba mais em: (www.
drfreeze.com.br).

K - Aplicações de Nãotecidos
Com o objetivo de oferecer ao mercado informações técnicas sobre o 
que são os ‘Nãotecidos’, de que forma são feitos e classifi cados e para 
quais aplicações são destinados, a Associação Brasileira das Indústrias 
de Nãotecidos e Tecidos Técnicos realiza em sua sede (Rua Marques de 
Itu, 968), no próximo dia 30, das9h00 às 16h00, um curso destinado a 
profi ssionais das indústrias de Nãotecidos e de segmentos clientes como 
o automotivo, de fi ltração, descartáveis higiênicos, médico hospitalar, 
agrícola, construção civil e outros. Vai abordar sobre as resinas, fi bras, 
fi os e fi lamentos que formam os Nãotecidos; a identifi cação, classifi cação 
e características, e as tecnologias aplicadas na formação da manta, entre 
outros. Mais informações: (abint@abint.org.br) ou tel. 3032-3015. 

L - Ciências Contábeis
O Sindcont-SP promove, no dia 3 de dezembro, em sua sede social (Pra-
ça Ramos de Azevedo, 202), das 9h00 às 12h00, o seminário “O Brasil 
e as Normas Internacionais - IFRS”. O seminário será ministrado pelo 
Contabilista Adriano Gilioli, que vai esclarecer temas técnicos ligados à 
rotina contábil de uma empresa, que deve atender às Normas Internacio-
nais de Contabilidade, e, dessa forma, capacitar os participantes para o 
mercado de trabalho. A atividade não tem custo algum e é destinada aos 
estudantes de Ciências Contábeis. Para participar basta se inscrever no 
site (http://www.sindcontsp.org.br/menu/agenda-de-cursos/1072/).

M - Startups Inovadoras
As Faculdades Integradas Hélio Alonso (Facha) realizam, no dia 5 de 
dezembro, das 19h00 às 21h00, o evento ‘Start Up o Seu Sonho’, uma 
apresentação do workshop de empreendedorismo prático. Com pales-
tra de Marcelle Bottini, fundadora da Fala Brasil, escola de português 
e cultura para estrangeiros, o evento inclui a apresentação de startups 
inovadoras e ferramentas empreendedoras e um brain storm. O evento 
acontece no auditório Barbosa Lima Sobrinho, no campus da Facha 
(Rua Muniz Barreto, 51). Inscrições pelo email (intercambio@facha.
edu.br). O evento tem entrada gratuita, mas os inscritos devem levar 
1Kg de alimento não perecível para doação à Cáritas.

N - Reputação Corporativa
Na próxima segunda-feira (28), acontece o 1o. Simpósio de Mídias Sociais 
FGV/EAESP - ‘A Reputação Nas Redes em São Paulo’. O evento tem o 
apoio da agência f2f-digital e do Portal Comunique-se. A ideia do evento é 
aproximar a área acadêmica com ícones do mercado para debater temas 
relacionados à imagem de empresas nas redes. Entre os convidados estão 
o CEO da Edelman Signifi ca e da Zeno, Yacoff Sarcovas, o diretor de 
marketing da Microsoft Brasil, Maurício Ferreira, o diretor de marketing 
da SulAmérica, Zeca Vieira e a gerente de marketing do Instituto Ayrton 
Senna, do Silmara Meira. Empresas e entidades se reúnem com o meio 
acadêmico para debater os desafi os da gestão de imagem digital. Mais 
informações e inscrições: (http://gvredes.com.br/).

A - Quitação de Dívidas
Pesquisa realizada pela Fiesp e Ciesp, aponta que 45% dos entrevis-

de dezembro. Para participar, o estudante deve ter formatura prevista
para agosto/2018 ou dezembro/2018 e ter disponibilidade para contratos
de um ano a um ano e meio A companhia está à procura de “jovens com

Através da companhia Enel 
Green Power no Brasil, a 
estatal italiana Enel inaugu-
rou o parque hidrelétrico de 
Apiacás a cerca de 150 km do 
município de Alta Floresta, no 
Mato Grosso, informou nota 
divulgada pela empresa. O 
complexo tem uma capacida-
de instalada total de 102 MW 
e é composto por três plantas: 
a de Salto Apiacás (45 MW), a 
de Cabeça de Boi (30 MW) e 
a de Fazenda (27 MW). 

As três entraram em fun-
cionamento com um ano de 
antecedência em relação ao 
prazo defi nido anteriormente. 
Apiacás tem como objetivo 
gerar mais de 490 GWh por 
ano, sufi ciente para satisfazer 
os consumos energéticos anu-
ais de mais de 200 mil famílias 
brasileiras e também evitar as 
emissões de cerca de 280 mil 
toneladas de gás carbônico 
na atmosfera. A construção 

Complexo Hidrelétrico de Apiacás, em fase de construção.
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Juros do cheque 
especial voltam
a bater recordes

A taxa de juros do cheque espe-
cial continuou em trajetória de alta 
em outubro. De acordo com dados 
do Banco Central (BC), divulgados 
ontem (24), a taxa do cheque es-
pecial subiu 4 pontos percentuais 
(pp) de setembro para outubro e 
chegou ao novo recorde de 328,9% 
ao ano. Essa é a maior taxa da série 
histórica iniciada em julho de 1994. 
Neste ano, a taxa do cheque espe-
cial já subiu 41,9 pp em relação a 
dezembro de 2015, quando estava 
em 287% ao ano.

Depois de três mês seguidos em 
alta, a taxa do rotativo do cartão 
de crédito caiu 3,9 pp e fi cou em 
475,8% ao ano. O rotativo é o 
crédito tomado pelo consumidor 
quando paga menos que o valor 
integral da fatura do cartão. 

Essas duas taxas – do cheque 
especial e do cartão de crédito – 
são as mais caras na pesquisa do 
BC e estão bem distantes dos juros 
médios do crédito para pessoa 
física, que fi caram em 73,7% ao 
ano, em outubro, com alta de 0,5 
ponto percentual em relação a 
setembro (ABr).

Esta é a sétima alta con-
secutiva do indicador 
(neste tipo de compa-

ração), que mede a avaliação 
dos empresários do comércio 
sobre a economia, o comércio e 
seus negócios. Na comparação 
com novembro de 2015, a alta 
foi de 23,5%.

De acordo com a Confede-
ração Nacional do Comércio 
(CNC), o índice chegou a 98,9 
pontos, em uma escala de zero a 
200. Portanto, o resultado ainda 
encontra-se em um patamar 
negativo, abaixo do nível de in-
diferença, que é de 100 pontos. 
Na passagem entre outubro e 
novembro, o que mais contribuiu 
para a alta de 1,2% foi a maior 
confiança do empresário no O empresário está mais confi ante na economia.
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Aumentou a confi ança do 
empresário do comércio

O Índice de Confi ança do Empresário do Comércio (Icec) cresceu 1,2% na passagem de outubro
para novembro

momento atual (3,2%). O em-
presário está mais confi ante na 
economia (aumento de 4,6%), 
no setor (2,2%) e em seus pró-
prios negócios (2,3%).

Os empresários também es-
tão mais otimistas em relação 
ao futuro (0,8%). Houve melho-
ras nas avaliações em relação 
à economia (1,1%), ao setor 
(0,9%) e aos seus negócios 
(0,5%). As intenções de inves-
timentos também tiveram uma 
leve melhora (0,3%), devido a 
uma intenção maior de contra-
tação de funcionários (0,4%) e 
numa melhor avaliação sobre 
a situação atual dos estoques 
(0,7%). No entanto, há menos 
intenção de se investir na em-
presa (-0,4%) (ABr).

Estatal italiana inaugura parque 
hidrelétrico em Mato Grosso

do parque precisou de um in-
vestimento de quase US$ 287 
milhões fi nanciados com fundos 
próprios do grupo. 

“A inauguração de Apiacás é 
um resultado importante para 
a Enel no Brasil, que construiu 
o parque adotando padrões 

ambientais e de sustentabili-
dade elevados e que concluiu 
as obras com uma grande 
antecipação em respeito ao 
tempo previsto”, afi rmou o 
responsável pela Enel Green 
Power no país, Carlo Zorzoli 
(ANSA).
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Por falta de melhor 

imaginação começo 

pelo lugar comum mais 

manjado entre médicos, 

gestores e outros atores 

do mercado de saúde – 

remédio só é remédio 

quando na dose certa

De menos, é inócuo e 
em excesso, veneno. 
Mesmo batida, a ex-

pressão tem todo o sentido de 
forma ampla e particularmente 
em um aspecto do ambiente 
de negócios formado por 
hospitais, clínicas, indústrias 
farmacêuticas e agentes públi-
cos. Esse aspecto singular é a 
dependência em relação ao big 
player do mercado, o governo 
em suas esferas federal, es-
tadual e municipal e diversas 
instâncias compradoras e dis-
tribuidoras de medicamentos 
e de serviços.

O destaque naturalmente é 
o SUS. O Brasil, a exemplo da 
Inglaterra e Canadá, conta com 
um sistema público universal e 
gratuito de saúde. Isso é ótimo, 
e não se trata aqui de criticar 
o SUS - muito ao contrário. 
Mas o fato é que ao somar 
Sistema Único de Saúde às 
demais esferas governamen-
tais compradoras de serviços 
e medicamentos se chega a 
uma concentração que dá um 
fantástico poder de barganha 
ao setor público.

A questão sempre presente, 
porém, é: como o poder pú-
blico usa essa capacidade de 
negociação? Estudos recentes, 
e outros nem tanto, mostram 
que por motivos vários os 
governos barganham mal. 
Instituições privadas muitas 
vezes adquirem medicamentos 
por preços menores que as 
públicas, embora estas últi-
mas os comprem em volumes 
extremamente maiores. Os 
números são sempre gigantes 
- só o ministério da Saúde vem 
gastando algo em torno de R$ 
13 bilhões anuais em compras 
de remédios.

E não é só o gasto com 
medicamentos que se mostra 
notável - também o é a com-
plexidade do setor. E é aí, no 
cruzamento de complexidade 
com gigantismo, que o terre-
no se torna interessante para 
quem não gosta de regras, 
digamos, civilizadas. Regras 
como, por exemplo, o velho 
“não roubarás”. De fato é ten-
tador, para quem não se adapta 
a esse tipo de regulamento, 
olhar com cobiça para o setor 
no Brasil - o País tem o oitavo 
maior mercado farmacêutico 
do mundo e, em paralelo, um 
dos sistemas de impostos mais 
complicados do planeta, uma 
das mais kafkianas burocracias 
públicas e um sistema de licen-
ciamento igualmente cheio de 
difi culdades, além de um vare-
jo grande e também com regras 
bastante particulares.

Essa somatória é o paraíso 
para corrupção. Ao longo de 
meus quase 30 anos trabalhan-
do com compliance e resolução 

de casos de corrupção, alguns 
dos maiores desafi os que vivi 
foram no mercado de saúde 
- e justamente por conta de 
sua extrema complexidade. 
Corrupção e fraudes, nesse 
segmento, são infelizmente 
comuns. E, pior, também co-
mum é que elas por vezes não 
sejam percebidas. Note-se, 
não falo em corrupção como 
sinônimo apenas de suborno 
em compras. Esse é um fator, 
com certeza, mas igualmente 
assustadora é a frequência 
com que as próprias empre-
sas - fabricantes de fármacos 
ou equipamentos, hospitais e 
instituições de saúde suple-
mentar - são fraudadas. E, 
insisto nesse ponto, muitas 
vezes sem perceber. 

Um dos casos mais notáveis 
em que trabalhei envolvia 
centenas de pessoas em um 
esquema de falsifi cação e dis-
tribuição de medicamentos - e, 
apesar de sua magnitude, só 
foi percebido por um acaso. 
Uma questão de importância 
ímpar, quando se fala em cor-
rupção, refere-se ao impacto 
da descoberta de desvios de 
conduta ética na opinião pú-
blica. Quanto custa para uma 
companhia ter sua imagem 
lançada na lama? Bem, não é 
pouco, e isso se sabe pelo ter-
remoto que as descobertas da 
Lava Jato promovem no setor 
de construção.

Mas a verdade é que há muita 
diferença entre uma empreitei-
ra e uma farmacêutica ou um 
hospital, para fi car em exem-
plos simples. A empreiteira de 
imagem queimada continua 
sendo empreiteira. Um fabri-
cante de medicamentos, não: 
o que ele vende, além do fár-
maco, é confi ança. A diferença 
entre um medicamento e um 
placebo, nesse sentido estrito, 
é a confi ança depositada pelo 
mercado, pelo consumidor, e 
em última instância, na verda-
de garantida pelo laboratório. 
Sem isso, ele não existe, isto 
é, seus produtos se tornam 
farinha sob o ponto de vista do 
mercado consumidor.

Essa é uma questão à qual 
o mercado deve estar mui-
to atento. O potencial de 
se encontrar ilícitos nesse 
segmento, e é disso que se 
trata no limite este artigo, é 
inquietantemente grande e 
vem crescendo tanto quan-
to o próprio mercado, que 
se expande a taxas de dois 
dígitos. Investir em políticas 
de governança e em medidas 
preventivas, que observem e 
neutralizem eventuais pontos 
desguarnecidos das cadeias 
produtiva e administrativa, é 
hoje tão importante para as 
companhias do mercado de 
saúde quanto, para um cidadão 
comum, usar regularmente seu 
protetor solar.

(*) - É pós-graduado em Direito 
Econômico pela Yale Law School, 

mestre em Direito Internacional 
por Cambridge e diretor da Wolfe 

Associates, consultoria em 
compliance preventiva, avaliação 

de riscos e investigação de fraudes 
corporativas (www.wolfe.com.br).

Barry Wolfe (*)

Lugares comuns, 
fraudes e protetor solar

Comissão traz à tona 
proposta para prevenir 
superendividamento

A Comissão de Defesa do 
Consumidor da Câmara realizou 
audiência pública para debater o 
projeto que trata dos mecanismos 
para prevenir o superendivida-
mento, que ocorre quando o com-
prometimento com pagamento 
de dívidas é superior a 30% da 
renda líquida mensal, excluído 
fi nanciamento de casa própria.

O deputado Marco Tebaldi 
(PSDB-SC), presidente do co-
legiado, explicou que o tema foi 
objeto de intensos debates no 
Senado com a instalação de uma 
comissão especial de juristas em 
2010, presidida pelo ministro do 
STJ, Herman Benjamin, destina-
da a sugerir modifi cações que 
modernizassem o Código de 
Defesa do Consumidor. Marco 
declarou que é preciso apressar 
a análise do projeto na Câmara. 
“Espero que possamos evoluir 
para que esse projeto seja 
aprovado ainda este ano. Sem 
dúvidas será um presente para o 
consumidor se conseguíssemos 
aprovar”, afi rmou.

De acordo com Tebaldi, o 
texto prevê vários avanços que 
constituem conquistas e garan-
tias aos cidadãos, destacando a 
obrigatoriedade de informar ao 
consumidor o custo total da ope-
ração, a taxa efetiva mensal de 
juros, o montante de prestações, 
o direito à liquidação antecipada 
do débito, além da proibição de 
fazer referência, na publicidade, 
a expressões como “sem juros”, 
“gratuito”, “sem acréscimo”, e 
com “taxa zero”.

O parlamentar destacou que 
no texto fi ca classifi cada como 
abusiva a propaganda que 
contenha apelo de consumo à 
criança ou que garanta acesso 
a crédito sem consulta a órgãos 
como Serasa ou SPC. “Uma boa 
parte do consumo das famílias é 
dirigida às crianças”. O projeto 
também estimula a conciliação 
como instrumento de repactua-
ção de dívidas, prevendo inclu-
sive que o juiz recorra ao plano 
judicial compulsório caso não 
haja acordo (psdbnacamara).

O ministro das Cidades, 
Bruno Araújo, e o presiden-
te da Caixa, Gilberto Occhi, 
anunciaram ontem (24) a 
retomada da construção de 
unidades habitacionais do 
Programa Minha Casa, Minha 
Vida. Foram assinados, com 
as construtoras, contratos 
de 7.127 moradias na Faixa 
1 do programa, destinada às 
famílias com renda mensal 
bruta de até R$ 1,8 mil.

“A retomada de obras que 
estavam paralisadas, levando 
prejuízo de dinheiro público 
sob o sol e sob a chuva, é 
uma forma não só de gerar 
emprego e ativar a economia, 
mas, sobretudo manter vivo 
o sonho da entrega da casa 
própria”, disse o ministro. 
As execuções representam 
investimentos de R$ 257,4 
milhões, com recursos da 
Caixa. As obras serão re-
tomadas em nove estados: 

Unidades do programa Minha Casa, Minha Vida.

Ao falar na abertura do 
seminário 10 Medidas contra 
a Corrupção no Contexto 
da Convenção das Nações 
Unidas, o procurador-geral, 
Rodrigo Janot, disse que o 
Brasil vive um momento ímpar 
e que a aprovação do relató-
rio, na Comissão Especial da 
Câmar com o placar de 30 a 
0, foi expressiva. O evento, 
uma parceria com a ONU, 
foi realizado ontem (24) na 
Procuradoria-Geral da Repú-
blica, em Brasília.

“Caminhamos naquilo que 
foi possível. Naquilo que 
não foi, prosseguimos com o 
diálogo. E esperamos que o 
Parlamento brasileiro tenha 
a sensibilidade de aprovar o 
contexto da proposta das dez 
medidas”, disse. Janot ressal-
tou que espera que o Congres-
so considere a petição popular 
para a formulação da proposta 
que reuniu 2,5 milhões de as-
sinaturas. O procurador-geral 
lembrou a Operação Lava 
Jato e destacou que situações 
como essa devem ser práticas 
comuns no Brasil. 

“Essa investigação não pode 
ser um ponto fora da curva, 

Procurador-geral da República, Rodrigo Janot.
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O assessor de Diversidade Religiosa do Mi-
nistério da Justiça, Sérgio Paulo Nascimento, 
considera que o Judiciário não trata os casos 
de intolerância religiosa de maneira uniforme. 
“É uma falha do nosso sistema que poderia ser 
suprida com uma legislação mais garantidora dos 
direitos de liberdade de culto, principalmente 
relacionada à prática religiosa ou expressões da 
fé no trabalho, na escola e na vida em sociedade 
de um modo geral.”

Em audiência na Câmara dos Deputados, Sér-
gio Paulo destacou que o governo atua por meio 
do Comitê Nacional de Respeito à Diversidade 
Religiosa e do Disque 100, que recebe denúncias 
de violações a direitos humanos. Ele reconhece, 
no entanto, que o respeito à liberdade religiosa 
é um desafi o para o Estado brasileiro, embora 
garantido na Constituição. O deputado Luiz 
Couto (PT-PB), lamentou a intolerância religio-
sa. “O fundamentalismo religioso vai tomando 

conta das pessoas que acham que são donas da 
verdade, ou seja, o nosso Deus é único e todos 
nós devemos estar presentes na vida respeitando 
e valorizando cada um. O importante é que cada 
um possa fazer o bem”. 

A insegurança jurídica traz refl exos para as 
religiões minoritárias. Tata Ngunzentala, repre-
sentante da Matriz Africana Candomblé, diz que 
o crescimento da bancada evangélica no Congres-
so, por exemplo, não deveria ser um problema 
quando se trata de um Estado laico. O problema, 
segundo ele, ocorre quando tentam fazer de sua 
regra de fé uma regra geral. “Nós sofremos sim o 
preconceito institucional e o preconceito direto 
porque, quando o Estado se omite, ele faz com 
que nossas casas sejam apedrejadas, queimadas, 
nossas crianças sejam desrespeitadas. Então, não 
reconhecer e não garantir a diversidade é um 
tipo de preconceito, é fazer com que a violência 
cresça sim” (Ag.Câmara).

O respeito à liberdade religiosa é um desafi o para o Estado brasileiro.

As propostas foram apre-
sentadas pelo MPF e 
incluem dez medidas 

como a alteração em leis penais 
e processuais para agravar 
a prática de corrupção no 
Brasil. Todas essas medidas 
dependem de aprovação pelos 
deputados e senadores.

“Porque só dez medidas 
e não 12, 13? Acho que não 
podemos votar dez medidas 
e resguardar privilégios para 
ninguém”, advertiu Renan, 
que voltou a enfatizar a ne-
cessidade de aprovação da 
Lei de Abuso de Autoridade. 
Também, informou que as 
matérias que tratam do pacote 
anticorrupção poderão tra-
mitar em regime de urgência 
no Senado, caso essa seja a 
vontade dos líderes. 

“É preciso que tenhamos 

Presidente do Senado, Renan Calheiros.

Gilmar Felix/Ag.Câmara
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Renan defende ampliação de 
medidas de combate a corrupção
O presidente do Senado, Renan Calheiros, comentou, ontem (24), a discussão do pacote anticorrupção 
que tramita na Câmara

que regulamenta a tercei-
rização, Renan afi rmou que 
se reuniu com as Centrais 
Sindicais e pediu que haja um 
entendimento sobre o texto 
que será levado a votação. “A 
terceirização já é uma verdade, 
uma realidade no mercado, e 
nós precisamos avançar com 
relação à sua regulamentação. 
O ideal era que as leis enve-
lhecessem com a sociedade, 
como isso não acontece, nós 
precisamos estar sempre atu-
alizando as leis”, disse.

Segundo Renan, já existe 
uma disposição dos líderes 
para que a terceirização seja 
votada com urgência, mas é 
preciso entendimento com 
relação ao texto. “Se não ti-
vermos essa preliminar, difi cil-
mente conseguiremos pautar”, 
avaliou (Ag.Senado).

um requerimento de urgência 
assinado por todos os líderes”, 
disse. Em relação ao caixa 
2 nas campanhas eleitorais, 
Renan alertou para o fato de 
que o crime não está tipifi cado 

na legislação. “Você não pode 
anistiar um crime que não está 
cominado. Anistiar crime que 
não está cominado, não é bem 
anistia”, afi rmou.

Questionado sobre o projeto 

Janot pede sensibilidade à deputados 
para aprovar medidas anticorrupção

tem que ser a normalidade da 
atuação dos órgãos de controle 
que devem ser fortalecidos e 
não enfraquecidos”. Segundo 
Janot, os órgãos de controle 
têm que atuar livremente e “não 
com a espada de intervenção na 
atuação daqueles que execu-
tam bem as suas atribuições”. 
“Espero que semana que vem 
tenhamos ótimas notícias com 
a aprovação pelo plenário, sem 
surpresas, sem más notícias”.

Sobre a polêmica em torno da 
possibilidade de anistia ao caixa 
2, Janot afi rmou que esse termo 

é uma impropriedade, tecni-
camente falando. O procura-
dor explicou que a lei penal só 
retroage para benefi ciar réus 
e acusados, mas a instituição 
de crime não pode retroagir. 
“Se a dita anistia se refere aos 
crimes de lavagem de dinhei-
ro, corrupção ativa, corrupção 
passiva, peculato e evasão de 
divisas, isso pode ter refl exo 
sim em processos em curso 
e processos já encerrados, 
porque a lei penal retroage 
para benefi ciar e nunca para 
prejudicar” (ABr).

Sugerida legislação mais rigorosa 
sobre liberdade de culto

Governo retoma mais de 7 mil 
obras paralisadas do Minha Casa

Acre, Alagoas, Amazonas, 
Pará, Pernambuco, Paraná, 
Rio Grande do Sul, Rio de 
Janeiro e São Paulo.

Segundo Araújo, quase 60 
mil obras de unidades habi-
tacionais estavam paralisadas 
e vem sendo retomadas. “Só 
estamos anunciando o nú-
mero de obras que temos a 
segurança de que poderemos 

cumprir, segurança de previ-
sibilidade é uma prioridade”, 
disse o ministro, contando 
que uma nova rodada de 
retomadas será anunciada 
até 20 de dezembro. A ex-
pectativa é retomar todas as 
obras paralisadas até o final 
de janeiro, para, então, fazer 
novas contratações na Faixa 
1 do programa (ABr).



Uma das principais 

funções da democracia 

é a proteção dos direitos 

humanos, como a 

liberdade de expressão, 

de religião, a proteção 

legal, e as oportunidades 

de participação na vida 

política, econômica e 

cultural da sociedade

Os cidadãos têm os direi-
tos e os deveres de par-
ticiparem de inúmeros 

sistemas sociais devidamente 
organizados, visando proteger 
seus direitos e sua liberdade. 
Com base nesses princípios - e 
diante das alarmantes notícias 
sobre as ocupações das escolas 
no Paraná (e no Brasil) – como 
fi ca o dever de um professor 
em cumprir o seu labor? 

E o direito de um aluno de 
assistir à aula desse profes-
sor? Será que a legítima via 
democrática, que seria uma 
inteligente e ativa cobrança 
dos representantes do povo, foi 
simplesmente suprimida e tro-
cada pela estratégia de vencer 
pelo cansaço e pelo grito?  

Há de se evidenciar o enga-
jamento de muitos estudantes 
em querer fazer a sua voz ser 
ouvida no momento em que 
os governantes anunciaram a 
reforma de um segmento im-
portante da educação básica: 
o ensino médio. Realmente é 
possível perceber pontos mui-
to bons - e necessários - nessa 
proposta. Como, por exemplo, 
permitir ao aluno que, a partir 
do segundo semestre da 2ª sé-
rie do ensino médio, ele escolha 
uma área do conhecimento 
para se aprofundar, dentre 
cinco opções. 

Talvez, dessa maneira, pos-
samos efetivamente descartar 
vários conteúdos que costumo 
chamar de “perfumaria des-
necessária nada estimulante” 
para jovens que são altamente 
tecnológicos e conectados. 
Porém, a medida provisória, 
que foi apresentada de forma 
truncada e equivocada, tam-
bém trouxe consigo vários 
pontos negativos: educação 
integral sem o devido recurso 
para fazer acontecer, áreas de 
conhecimento que deixarão 
de existir, professores com 
“notório saber”, etc...

Sou professor do ensino 
médio (e também do ensino 

superior) e, quando reflito 
profundamente sobre o fato 
de que um reduzido grupo 
de estudantes se aproprie de 
uma escola, fazendo com que 
todo um planejamento escolar 
acadêmico seja quebrado, pre-
judicando cada espaço escolar 
com a interrupção das aulas e 
atividades diversas, corremos 
claramente o risco de praticar 
a antidemocracia. 

Podemos ainda, adicionar 
a esse cenário, a vasta desin-
formação entre os estudantes 
sobre o conteúdo da reforma, 
a triste perda da vida de um 
estudante de apenas 16 anos 
em Curitiba, e a constante ma-
nipulação da informação e das 
pessoas envolvidas em todo 
esse trágico processo de ocu-
pação das escolas. Portanto, 
não se pode tolerar ou permitir 
que esse tipo de movimento 
perdure por tanto tempo. 

Quando os estudantes ma-
nifestantes, imbuídos das suas 
verdades e razões, impediram 
o funcionamento de centenas 
de escolas, faltou-lhes a sere-
nidade e o entendimento de 
que prejudicaram milhares 
de colegas que, por exemplo, 
se preparavam para o ENEM 
e para os iminentes vestibu-
lares. 

Não defendo que esse pro-
cesso tenha sido ilegítimo, 
mas tive em vários momentos 
a sensação de falta de argu-
mentos e “ausência de um 
norte” nos discursos que li e 
ouvi. Estou certo de que, em 
muitos momentos das nossas 
vidas, somos levados errone-
amente a tentar resolver pro-
blemas por vias não pacífi cas 
e querer promover ações para 
chamar a atenção. Porém, em 
um ambiente educacional, 
para começar, é preciso ser 
educado e elegante nas ações 
e palavras. 

Afi nal de contas, a demo-
cracia expressa claramente o 
princípio de que há direitos que 
não podem ser limitados pelos 
outros. Tentar defender ideias 
imprimindo a força, em detri-
mento ao diálogo inteligente 
e organizado, jamais trará 
impactos positivos diante de 
uma sociedade que está caren-
te de bons exemplos, de boas 
pessoas e de boas ações.

(*) - É engenheiro civil, professor de 
Física no Colégio Positivo e professor 

de Cálculo Diferencial e Integral na 
Universidade Positivo.

Sobre a democracia e as 
ocupações escolares

José Motta Filho (*)

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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para suas 

publicações 
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agência de 
confi ança,
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Tomada de Preços nº 003/CELOG/2016
Processo: 67101.000719201659. OBJETO: A presente licitação tem por objeto a 
escolha da proposta mais vantajosa para contratação de empresa especializada 
na execução de obra para implantação de um sistema de contraincêndio 
para as instalações do CELOG
Básico – ANEXO I, que é parte integrante do Edital. Total de Itens Licitados: 001. 
Edital: 25/11/2016 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. Entrega das Propostas a partir de: 25/11/2016. Abertura 
das Propostas: 12/12/2016 às 09h00 no Centro Logístico da Aeronáutica no 
endereço citado acima.

Brig Ar ANDRÉ LUIZ FONSECA E SILVA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO 
DA AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

PPP Habitacional SP Lote 1 S/A
CNPJ nº 21.876.833/0001-90 – NIRE 35.300.475.623

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 05 de outubro de 2016
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 05 de outubro de 2016, na sede da PPP Habitacional SP Lote 1 S/A “Com-
panhia”, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia, CEP 04551-010, na cidade de 
São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de ações representativas de 100% do capital 
social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas 
Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert Eppenstein de Carvalho. Convocação: Tendo em vista o comparecimento 
de todos os acionistas, ficam dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do 
artigo 124 da Lei nº 6.404/76. Ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária, (i) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015; (ii) 
deliberar sobre a destinação do lucro e distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015; 
e (iii) fixar remuneração global dos administradores para o exercício de 2016. Deliberações: após discutidas as matérias 
constantes na ordem do dia, os acionistas à unanimidade: (i) Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as contas dos admi-
nistradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2015, conforme publicadas em 04 de outubro de 2016, no Jornal Diário Oficial – Estado de São Paulo à página 17 e 
no Jornal Empresas & Negócios à página 5. (ii) Verificado o resultado positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 
2015, os acionistas: a) aprovaram a destinação de R$ 288.313,43 (duzentos e oitenta e oito mil, trezentos e treze reais e 
quarenta e três centavos), para constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76 e b) aprovaram a 
retenção do lucro remanescente, no valor de R$ 5.477.955,17 (cinco milhões quatrocentos e setenta e sete mil, novecentos 
e cinquenta e cinco reais e dezessete centavos), em conta de reserva de lucros. (iii) Aprovaram, por unanimidade e sem 
ressalvas, a fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício 2016 em até R$ 1.600.000,00 
(um milhão e seiscentos mil reais). Os acionistas resolveram, também por unanimidade, considerar sanada a falta de 
publicação do anúncio e a inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/1976. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que, depois de 
lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho 
Mattos (Presidente); Hubert Eppenstein de Carvalho (Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus 
administradores, Túlio Botelho Mattos e Oswaldo Augusto Mendes Junior. Certifico que confere com o original lavrado em 
livro próprio. Mesa: Lucas Botelho Mattos – Presidente da Mesa; Hubert Eppenstein de Carvalho – Secretário da Mesa. 
Acionista: Canopus Holding S/A, p. Túlio Botelho Mattos, Oswaldo Augusto Mendes Junior. Junta Comercial do Estado de 
São Paulo. Certifico o registro sob o nº 472.630/16-7 em 07/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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DÚVIDAS SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO PRÓ-LABORE
Empresa está com dúvida em relação a retirada do pró-labore, existe 
obrigatoriedade, o sócio pode pedir para suspender, caso venha se apo-
sentar? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PRETENDE CONCEDER FÉRIAS COLETIVAS E OFERECER O 
ABONO PECUNIÁRIO, COMO PROCEDER?

Informamos que se tratando de férias coletivas o abono pecuniário 
somente poderá ser feito mediante acordo coletivo junto ao sindicato. 
Base Legal – Art.143, §2º da CLT.

CARGO DE CONFIANÇA COM DIREITO A ADICIONAL
Funcionário que exerce cargo de confiança e recebe adicional de 
função de 40%, se estiver exposto a agente nocivos terá direito ao 
adicional de periculosidade ou insalubridade? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

VALIDADE JURÍDICA DA ARBITRAGEM
Há validade jurídica trabalhista nas Homologações de Rescisão do 
Contrato de Trabalho efetuadas através de arbitragem “AD HOC”, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇO PRESTADO AO PRODUTOR RURAL PF
Produtor rural pessoa física cadastrada no CEI, é tomador de ser-
viços de transporte autônomo (PF) de sua colheita. Tem que fazer 
a retenção do INSS, mesmo sendo serviço prestado de PF para 
PF? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATO DE PARCERIA NA PRODUÇÃO RURAL
Pessoa jurídica proprietária de imóvel rural, com contrato de parceria 
na produção de cana-de-açúcar, no momento que realizar a venda da 
produção para Usina, deverá recolher INSS sobre a produção rural. Qual a 
alíquota e a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Agilent Technologies Brasil Ltda.
CNPJ/MF N° 03.290.250/0001-00 - NIRE 35.215.799.011 - Ata de Reunião de Sócios realizada em 1º de novembro de 2016

Aos 1º/11/16, às 10:30hrs, na sede. Presença: (a) Agilent Technologies, Inc., CNPJ/MF nº 05.715.135/0001-57, representada por seu 
procurador, Paulo Augusto Zicari di Monte, RG nº 25.952.700-2-SSP/SP, OAB/SP nº 169.066 e CPF/MF nº 150.518.618-81; e (b) Agilent 
Technologies World Trade, Inc., CNPJ/MF nº 06.111.857/0001-65, representada por seu procurador, Paulo Augusto Zicari di Monte 
(“Agilent World Trade” e, em conjunto com Agilent Inc, “Sócias”); em conjunto representando a totalidade do capital social da Agilent 
Technologies Brasil Ltda., sociedade limitada, CNPJ/MF nº 03.290.250/0001-00. Convocação: dispensada. Deliberações: (i) o Protocolo 
de Incorporação celebrado pelas administrações da Sociedade e da Dako do Brasil que, rubricado pelos presentes; (ii) a ratificação da 
contratação da empresa especializada BDO RCS que elaborou o Laudo de Avaliação do valor contábil da Dako do Brasil; (iii) o Laudo de 
Avaliação preparado pela BDO RCS, com base no balanço patrimonial da Dako do Brasil, datado de 2/10/16, segundo o qual o acervo 
líquido da Dako do Brasil foi avaliado no valor de R$ 1.681.564,72; (iv) como resultado das deliberações acima, foi aprovada a incorporação 
da Dako do Brasil pela Sociedade, de acordo com o Protocolo de Incorporação, com a consequente extinção da Dako do Brasil e transfe-
rência de todos seus ativos, direitos e obrigações à Sociedade, que se torna sucessora universal da Dako do Brasil, tendo em vista que a 
incorporação também foi aprovada por Reunião de Sócios da Dako do Brasil realizada nesta data; (v) na qualidade de sucessora universal da 
Dako do Brasil, a administração da Sociedade está autorizada a tomar todas e quaisquer medidas adicionais após a incorporação aprovada 
neste ato, possuindo amplos e gerais poderes para realizar quaisquer registros, transcrições, aprovações ou comunicações necessárias à 
implementação da incorporação, em conformidade com os termos e condições estabelecidos neste ato. Encerramento: Nada mais. SP, 
1º/11/16. Sócias: Agilent Technologies, Inc.-Paulo Augusto Zicari di Monte; Agilent Technologies World Trade, Inc.-Paulo Augusto Zicari 
di Monte. Jucesp nº 488.455/16-9 em 11/11/16. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Dako do Brasil Distribuição de Produtos para Diagnósticos Médicos Ltda.
CNPJ 10.924.831/0001-03 - NIRE 35.223.384.711 - Ata de Reunião de Sócios realizada em 1º de novembro de 2016

Aos 1º/11/2016, 10:30hs, na sede. Presença: (a) Agilent Technologies Brasil Ltda., CNPJ/MF nº 03.290.250/0001-00, representada por 
seu diretor, Paulo Augusto Zicari di Monte, RG nº 25.952.700-2-SSP/SP, OAB/SP nº 169.066 e CPF/MF nº 150.518.618-81; e (b) Agilent 
Technologies, Inc., CNPJ/MF nº 05.715.135/0001-57, representada por seu bastante procurador, Paulo Augusto Zicari di Monte (“Agilent 
Inc” e, em conjunto com Agilent Brasil, “Sócias”); em conjunto representando a totalidade do capital social da Dako do Brasil Distribuição 
de Produtos para Diagnósticos Médicos Ltda., CNPJ/MF nº 10.924.831/0001-03. Convocação: dispensada. Deliberações: (i) a cessão 
e transferência da única quota da Sociedade detida pela Agilent Inc para a Agilent Brasil, no valor de R$ 1,00, livre e desembaraçada de 
quaisquer ônus e gravames, com tudo o que representa. Consequentemente, Agilent Brasil se torna, temporariamente, a única sócia da 
Sociedade; (ii) o Protocolo de Incorporação celebrado pela administração da Sociedade e da Agilent Brasil que, rubricado pelos presentes, 
passa a integrar esta Ata para todos os efeitos legais; (iii) a ratificação da contratação da BDO RCS que elaborou o Laudo de Avaliação do 
valor contábil da Sociedade; (iv) o Laudo de Avaliação preparado pela BDO RCS, com base no balanço patrimonial da Sociedade datado 
de 2/10/16, 2º o qual o acervo líquido da Sociedade foi avaliado no valor de R$ 1.681.564,72; (v) como resultado das deliberações acima, 
foi aprovada a incorporação da Sociedade pela Agilent Brasil, de acordo com o Protocolo de Incorporação, com a consequente extinção 
da Sociedade e transferência de todos seus ativos, direitos e obrigações à Agilent Brasil, que se torna sucessora universal da Sociedade, 
tendo em vista que a incorporação também foi aprovada por Reunião de Sócios da Agilent Brasil realizada nesta data. Nada mais. SP, 
1º/11/2016. Sócias: Agilent Technologies Brasil-Paulo Augusto Zicari di Monte; Agilent Technologies, Inc. Ltda.-Paulo Augusto Zicari di 
Monte. Jucesp nº 488.456/16-2 em 11/11/16. Flávia R. Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002688-75.2013. 8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Adriana Marilda Negrão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a GERCINA SANTANA NOVAIS RG Nº 7.694.090-1, CPF Nº 447.992.008-
53 que MOMENTUM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA lhe ajuizou ação de Ordinário, 
objetivando a Cobrança da quantia de R$ 31.186,96, referente as despesas da taxa de conservação 
do lote 17 E 18 da Quadra IX, do Empreendimento Ninho Verde II, pois as deixou de pagar. Estando 
a ré eu lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o 
presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 22 de agosto de 2016.                                                                                        24 e 25/11

Intimação Prazo 20 dias Processo nº 0171354-07.2011.8.26.0100, Cumpri mento de sentença 
(0031708-06.2016.8.26.0100) O(a) Dr. Helmer Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª VC 
do Foro da Capital - São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a Marta Angelica Biasotti, CPF 
292.631.358-60, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de União 
Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o 
pagamento do valor de R$ 20.699,61, que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % 
(art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                                               24 e 25/11

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004649-51.2013.8.26. 0002. Citação - Prazo 20 
dias Proc. 0004649-51.2013.8.26.0002. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5ª VC 
do Foro Regional de Santo Amaro/SP. Faz Saber a Murilo Jerônimo De Almeida, RG: 8.967.696 
e CPF 013.577.498-56 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe ajuizou ação de 
Procedimento Comum da quantia de R$ 10.974,84, referente às taxas de conservação do lote 05, da 
Quadra BC, do empreendimento Terras de Sta Cristina IV, pois as deixou de pagar. Estando o Réu 
em lugar ignorado, foi deferido a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
pague o débito ou conteste a ação. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 21 de outubro de 2016.                                                                            24 e 25/11

Citação Prazo 30 dias Proc. 101111485.2015.8.26.0100. A Drª.Jacira Jacinto da Silva, Juíza 
de Direito da 16ª VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber à Priscila Martins dos Santos, brasileira,   
portadora   da   Cédula   de Identi dade RG n.º 44.004.882-5 e inscrita no CPF/MF  sob número 322. 
324. 008-08, que União Social Camiliana lhes ajuizou ação Monitória para Cobrança de R$ 6.181,25, 
referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes. Não localizada 
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 na forma da lei.  São Paulo, 13 de Julho de 2016.          25/11

Cavo Serviços e Saneamento S.A.
CNPJ/MF nº 01.030.942/0001-85 - NIRE 35.300.144.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/09/16
Aos 30/09/16, às 10 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente; 
Ana Cláudia Marques Spini - Secretária. Deliberações: 1. Aprovar a criação da classe única de ações preferenciais de 
emissão da Companhia, as quais não terão direito a voto e terão como preferência a prioridade no reembolso de capital, 
sem prêmio, na forma do artigo 17, inciso II, da Lei das Sociedades por Ações; 2. Aprovar por unanimidade, sem qualquer 
ressalva ou restrição, a conversão de 171.017 (ações ordinárias de emissão da Companhia e de titularidade da acionista 
Estre Ambiental S.A, em ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia, na proporção de 
uma ação ordinária para cada ação preferencial. 2.1. Consignar que (i) a conversão descrita no item 2. acima não excederá 
o limite descrito no artigo 15, § 2º, da Lei das Sociedades por Ações; e (ii) os registros das ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal ora convertidas em ações preferenciais serão cancelados no livro de registro de ações nominativas 
da Companhia; e 2.2. Autorizar, para todos os fins e efeitos legais, a administração da Companhia a praticar todos os 
atos necessários, úteis e/ou convenientes à implementação e formalização da conversão de ações ordinárias em ações 
preferenciais descrita no item 2. acima. 3. Ato contínuo, a acionista da Companhia decide aprovar o resgate, nesta data, 
da totalidade das ações preferenciais de classe única de emissão da Companhia em circulação, as quais somam 171.017 
ações preferenciais e são nesta data integralmente detidas pela acionista Estre Ambiental S.A.; 3.1. Autorizar a Diretoria a 
praticar todos os atos necessários para levar a efeito o resgate e cancelamento da totalidade das ações preferenciais de 
classe única de emissão da Companhia, conforme aprovado nesta Assembleia Geral, incluindo o pagamento à acionista 
titular de tais ações preferenciais ora canceladas e retiradas de circulação. 4. Consignar que o resgate da totalidade das 
ações preferenciais de classe única de emissão da Companhia aprovado na forma da deliberação anterior será realizado 
mediante o cancelamento e retirada de circulação de tais ações, sem redução do capital social e a débito da conta de 
reserva de capital. Dessa forma, as 171.017 ações preferenciais de classe única de emissão da Companhia são retiradas 
de circulação mediante a entrega de ativos da Companhia à acionista Estre Ambiental S.A., conforme estabelecido no item 
5.8 abaixo e observado o disposto no artigo 44, §4º da Lei das Sociedades por Ações. 5. Consignar que o preço do resgate 
de ações ora deliberado é de R$ 1,000004 por ação cancelada, totalizando o valor de R$171.017,66, sendo o pagamento 
realizado mediante a entrega à acionista Estre Ambiental S.A. de 170.136 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, 
de emissão da NGA SUL – Núcleo de Gerenciamento Ambiental S.A., sociedade por ações, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 19.257.499/0001-45, com sede na Cidade de Curitiba, Estado do Paraná, na Rodovia BR 116, nº 21521, Tatuquara, 
com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado do Paraná sob o NIRE 4130094411 (“NGA Sul”), 
representativas de 100% de seu capital social total e votante, de titularidade da Companhia, ficando consignado que tal 
pagamento será realizado com base nos respectivos valores contábeis de tais ações. 6. Aprovar e ratificar a nomeação 
e contratação da empresa especializada HG ContaCom Contabilidade Ltda., sociedade com sede na Avenida Brigadeiro 
Faria Lima, 1656, 3º andar, Jardim Paulistano, em SP/SP, CNPJ/MF nº 05.066.615/0001-34, registrada no CRC/SP sob o nº 
2SP022435/O-5, para proceder à avaliação, pelo seu valor contábil, das 170.136 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal, de emissão da NGA Sul, as quais serão entregues à acionista Estre Ambiental S.A. como pagamento do preço do 
resgate de ações aprovado no item 5.3 acima (“Laudo de Avaliação”). 7. Aprovar, após a leitura e discussão de seu teor, 
o Laudo de Avaliação, sem qualquer ressalva ou emenda, o qual registra que as 170.136 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, de emissão da NGA Sul a serem entregues à acionista Estre Ambiental S.A. como pagamento do preço 
do resgate de ações aprovado no item 3. acima valem, na data-base de 31/08/16, R$171.017,66. O Laudo de Avaliação, 
devidamente autenticado pela Mesa, constitui o Anexo I à presente ata e confirma o valor contábil das ações da NGA 
Sul, suportando o valor a elas atribuído pela Companhia. 8. Aprovar, em decorrência das alterações relativas ao capital 
social da Companhia ora deliberadas, a redação do artigo 5º de seu Estatuto Social, que passa a vigorar com a seguinte 
nova redação: “Artigo 5º - O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$492.540.462,56, 
dividido em 492.369.445 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.” Nada mais. São Paulo, 30/09/16. Ana Cláudia 
Marques Spini - Secretária. Jucesp nº 488.155/16-2 em 11/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estação Ecologia – Área de Transbordo, Triagem e Reciclagem de RCD S.A.
CNPJ/MF nº 01.221.247/0001-09 - NIRE 35.300.347.676

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 10:15 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros 
da diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 SSP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o cargo 
de Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar 
o cargo de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) 
para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 
029.429.037-08; e (e) para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 
SSP/PE, CPF/MF nº 665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse 
de seus substitutos, nos termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) declaram ainda 
que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade; e (b) ficam desde logo investidos nos 
cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 488.086/16-4 em 11/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre Energia Renovável Participações S.A. 
CNPJ/MF nº 18.511.726/0001-54 - NIRE 35.300.454.545

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01/09/16
Ao 01/09/16, às 9 hs, na sede. Convocação e Presenças: Totalidade. Mesa: Alexandre Ferreira Bueno - Presidente; 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 1. A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais 
membros da diretoria da Companhia para o mandato de 2 anos a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o 
cargo de Diretor Presidente, Alexandre Ferreira Bueno, RG 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (b) para o 
ocupar o cargo de Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-
39; e (c) para ocupar o cargo de Diretor Técnico, Jorge André Dominguez de Matos, RNE nº G093485-C, CPF/MF nº 
702.565.091-90. 2. Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, 
nos termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) declaram ainda que não estão 
impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade; e (b) ficam desde logo investidos nos cargos para 
os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 01/09/16. Júlio César 
de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 490.570/16-1 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Estre SPI Ambiental S.A.
CNPJ/MF nº 10.541.089/0001-57 - NIRE 35.300.375.661

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20/09/16
Aos 20/09/16, às 12 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Publicações Prévias: Os documentos de que trata o 
artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, referentes ao exercício social findo em 31/12/15, quais sejam, o relatório anual 
da administração da Companhia, o balanço patrimonial, a demonstração das mutações do patrimônio líquido, a demons-
tração dos fluxos de caixa e a demonstração de resultados da Companhia foram republicados no dia 10/09/16, no DOESP, 
na página 126, e no jornal “Empresas & Negócios”, na página 9. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente, Julio Cesar 
de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: A acionista detentora de 100% do capital social da Companhia, deliberou, sem 
quaisquer ressalvas ou emendas, pela aprovação da re-ratificação das Demonstrações Financeiras da Companhia relativas 
ao exercício social findo em 31/12/15, realizada em razão de ajustes aos registros contábeis referentes à determinadas 
operações entre partes relacionadas e diferimentos de impostos com órgãos públicos, ajustes estes que não causam impacto 
no resultado final da Companhia no exercício social findo em 31/12/15. A acionista aprovou a lavratura da presente ata em 
forma de sumário e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme faculta o artigo 130, §§ 1º 
e 2º da Lei das Sociedades por Ações. Nada mais. Ribeirão Preto, 20/09/16. Roberto Koiti Nakagome - Presidente; Julio 
Cesar de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 490.009/16-5 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Guatapará Energia S.A.
CNPJ/MF nº 17.080.857/0001-61 - NIRE nº 35.300.44503-1

Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada em 01/09/16
Ao 01/09/16, às 11 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Alexandre Oliveira Alvim - Presidente, Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: 1. A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros 
da diretoria da Companhia para o mandato de 2  anos a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de 
Diretor Presidente, Alexandre Ferreira Bueno, RG 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (b) para o ocupar 
o cargo de Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; 
e (c) para ocupar o cargo de Diretor Técnico, Jorge André Dominguez de Matos, RNE nº G093485-C, CPF/MF nº 
702.565.091-90. 2. Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, 
nos termos do Estatuto Social e, presentes nesta Assembleia Geral Extraordinária: (a) declaram ainda que não estão 
impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade; e (b) ficam desde logo investidos nos cargos para 
os quais foram eleitos, mediante assinatura dos seus termos de posse. Nada mais. São Paulo, 01/09/16. Júlio César 
de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 490.571/16-5 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Viva Ambiental e Serviços S.A.
CNPJ/MF nº 05.566.002/0001-66 - NIRE 35.300.415.019

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 15/09/16
Aos 15/09/16, às 11:30 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Roberto Koiti Nakagome - Presidente; 
Julio Cesar de Sá Volotão - Secretário. Deliberações: (i) A reeleição, nos termos do Estatuto Social, dos atuais membros 
da diretoria da Companhia para o mandato de 1 ano a contar da presente data, a saber: (a) para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente, Sergio Messias Pedreiro, RG nº 28.192.163-5 SSP/SP, CPF/MF nº 065.223.478-06; (b) para ocupar o cargo de 
Diretor Financeiro, Roberto Koiti Nakagome, RG nº 16.153.975-0 SSP/SP, CPF/MF nº 066.469.048-39; (c) para ocupar o cargo 
de Diretor de Operações, Alexandre Ferreira Bueno, RG nº 778.096 SSP/MS, CPF/MF nº 784.999.921-53; (d) para ocupar 
o cargo de Diretor sem designação específica, Julio Cesar de Sá Volotão, MAER nº 433.473, CPF/MF nº 029.429.037-08; e 
(e) para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica, André Luis Lima Meira, RG nº 3617076 SSP/PE, CPF/MF nº 
665.890.024-87. (ii) Os diretores ora reeleitos permanecerão em seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos, nos 
termos do Estatuto Social e, presentes nesta AGE: (a) declaram ainda que não estão impedidos, por lei especial, de exercerem 
administração da sociedade; e (b) ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura 
dos seus termos de posse; e (b) ficam desde logo investidos nos cargos para os quais foram eleitos, mediante assinatura 
dos seus termos de posse. As declarações de desimpedimento e os termos de posse, devidamente assinados por cada 
um dos diretores reeleitos, encontram-se arquivados na sede social da Companhia. Nada mais. São Paulo, 15/09/16. Julio 
César de Sá Volotão - Secretário. Jucesp nº 490.546/16-0 em 17/11/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008544-12. 2016. 8 .26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Fábio Fresca, na forma 
da Lei, etc. Faz saber a LAURO KOJI TODA (CPF 695.111.288-68), que a ação de cobrança, de 
procedimento comum, ajuizada por MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
foi julgada procedente, condenando-o ao pagamento da quantia de R$ 18.950,78 que deverá 
ser devidamente atualizada até a data do efetivo pagamento. Iniciado a fase de cumprimento de 
sentença, e estando o executado em lugar ignorado, foi deferida sua intimação por edital, para que 
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento de débito, sob pena de incidência de 
multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado 
de penhora e avaliação, podendo ainda oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 27 de outubro de 2016.                                                                            24 e 25/11

Edital de Citação  Prazo de 30 Dias. Processo Nº 0012181-70.2012.8.26.0565. O MM. Juiz de Direito 
da 3ª VC, do Foro de São Caetano do Sul, Estado de SP, Dr. Sérgio Noboru Sakagawa, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a THIAGO SANZ MIRANDA, RG 46.032.803-7, CPF 231.002.408-20, que lhe foi 
proposta uma ação Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de R$ 3.415,77 
(valor de julho de 2012), referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as 
partes e que não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, Efetue O Pagamento da quantia especificada, 
devidamente atualizada, e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% 
do valor da causa, ou apresente embargos ao mandado monitório, de modo que ficará isento do 
pagamento de custas processuais se efetuar o pagamento no prazo. Caso não efetue o pagamento 
no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. nada mais. Dado e passado nesta cidade de São Caetano do Sul, aos 30 de agosto 
de 2016.                                                                                                                                         25/11

BRASCOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TEXTURAS LTDA - EPP, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação n° 15008139, válida até 30/08/2020
para fabricação de argamassa preparada para construção, sito à Rua Américo Luiz
Sperandio, 170, Terra Preta, Mairiporã/SP.

BG - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA - EPP, torna público
que recebeu da CETESB a Renovação da Licença de Operação Nº 32008574, válida até
19/11/2019 para fabricação de artefatos de borracha para uso pelas indústrias, sito à Rua
Manoel Alves Garcia, 130, bloco 02, Vila Marcia, Jandira/SP.

VALIMOLDES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOLDES LTDA- ME, torna público que
recebeu da CETESB a Licença de Operação nº 29007495, válida até 07/11/2020 para
fabricação de moldes, modelos, matrizes e estampos de metal para fins industriais, sito
à Rua do Impressionismo, 183/187, Brasilândia, São Paulo/SP.

OXILÉO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME - Torna público que requereu
à SEMA a Licença de Operação para serviços de usinagem, tornearia e solda à Av. Atalaia
do Norte, 489, Jd. Cumbica, Guarulhos através do processo administrativo nº 62874/2016.

Importadora Brastokio Ltda. torna público que recebeu da CETESB a Renovação
da Licença de Operação nº 45007218, válida até 24/11/2018, para fabricação de
produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente, à R. dos Alpes,
440/450/464, Cambuci, São Paulo.

STECK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA, torna público que recebeu da CETESB a
Licença Prévia e de Instalação N° 30001780 para Material elétrico para instalações
em circuito de consumo, fabricação, sito à Rua Agrimensor Sugaya, 288, Colonia
(Zona Leste), São Paulo/SP.
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Até então, o principal problema na bacia eram os desas-
tres provocados por fortes chuvas, tão constantes como 
graves, com perdas naturais e humanas. Governador 

Valadares (MG), em 1979, 1985, 1997, 2005 e 2008, Colatina 
(ES), em 1997 e em 2013, e Ponte Nova (MG), em 2008, fo-
ram cidades que enfrentaram desastres hidrológicos de sérias 
proporções. Transbordamentos menos intensos são muito 
mais comuns. A frequência de casos levou à instalação de um 
sistema de alertas contra cheias em 1997 sob responsabilidade 
da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM).

“O sistema de alerta atualmente operacional no rio Doce 
realiza previsões hidrológicas 
de vazões por meio de um 
modelo linear de propagação, 
que utiliza a leitura de vazão 
de uma estação a montante 
de outra seção para prever a 
vazão esperada em sete das 
cidades mais importantes da 
bacia com antecedência de 
até 24 horas”, disse Javier 
Tomasella, pesquisador do 
Centro Nacional de Monitora-
mento e Alertas de Desastres 
Naturais (Cemaden).

Mas 24 horas muitas vezes 
não é o sufi ciente. “Isso pode 
ser inadequado em muitos dos 
municípios da região, como é 
o caso de bacias de cabeceiras 
do rio Doce com resposta 
rápida do aumento de vazão, que geralmente aparecem asso-
ciadas aos desastres naturais com maior impacto em perdas 
de vida humana”, disse Tomasella na FAPESP Week Monte-
video, realizada nos últimos dias 17 e 18, na capital uruguaia. 
O evento foi organizado pela FAPESP em colaboração com a 
Asociación de Universidades Grupo Montevideo (AUGM) e a 
Universidad de la República (UDELAR).

Tão importante quanto um sistema de alerta é a implantação 
de um sistema de previsão. A ideia é que ambos trabalhem em 
conjunto, de modo a prever com relativa antecedência o nível 
de aumento de um rio e poder avisar as populações ribeirinhas 
para que desocupem as áreas com maior risco de inundação. Um 
sistema de previsão e alerta contra enchentes reúne uma série 
de atividades que exige a colaboração de diversos profi ssionais, 
como meteorologistas, hidrólogos e gestores de desastres.

Modelo hidrológico 
pode auxiliar a 
prever enchentes
Um dos mais importantes rios do Brasil, o Doce tem 
cerca de 850 km de extensão e banha os estados de 
Minas Gerais e Espírito Santo. Sua bacia tem vários 
afl uentes e abrange mais de 200 municípios. Há um 
ano, o rio sofre consequências do maior desastre 
ambiental brasileiro. O rompimento de uma barragem 
em Mariana jogou mais de 60 milhões de metros 
cúbicos de rejeitos de mineração no Doce, provocando 
enormes prejuízos para a população e para o 
ecossistema da bacia

Pesquisadores avaliam aplicação de modelo computacional em sistema de previsão 
e alerta de desastres hidrológicos na bacia do rio Doce, que abrange

mais de 200 municípios.
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Tomasella apresentou no simpósio uma avaliação de um 
sistema de previsão de vazões, desenvolvido em uma parce-
ria entre o Cemaden e o Inpe, com fi nanciamento do CNPq. 
As previsões são realizadas utilizando o Modelo Hidrológico 
Distribuído (MHD) do Inpe, com previsões meteorológicas 
do modelo Eta-CPTEC. “Nossas estatísticas de desempenhos 
indicam que o MHD-Inpe mostra resultados promissores 
para antecedência de até cinco dias. A análise indica que o 
desempenho depende da escala da bacia e que os resultados 
são extremamente dependentes da inicialização do modelo 
hidrológico, o que torna essencial a operação em conjunto 
com um sistema de monitoramento em tempo real”, disse 
Tomasella.

Um modelo hidrológico é 
uma representação simplifi -
cada do ciclo hidrológico no 
qual equações matemáticas 
representam os diferentes 
processos que compõem o 
ciclo.

Previsão por 
conjunto

Processos hidrológicos são 
complexos e muitas vezes não 
totalmente conhecidos. Por 
conta disso, a representação 
matemática apresenta limita-
ções. Os modelos podem dife-
rir com relação à estrutura. Os 

pesquisadores destacam que a escolha de um modelo deve ser 
baseada nas características da área de estudo e na fi nalidade 
da modelagem. A escolha do detalhamento da simulação 
depende das informações básicas disponíveis.

Tomasella explica que o MHD-Inpe foi desenvolvido para in-
teragir com modelos atmosféricos em estudos sobre mudanças 
ambientais globais. No MHD-Inpe, a bacia a ser representada 
é dividida em uma grade de células regulares, para facilitar 
a troca de informações entre modelos. O tamanho da célula 
pode variar de acordo com a região onde está sendo aplicado 
e da densidade de informações disponíveis.

O MHD-Inpe está subdividido em módulos de resolução 
como “balanço de água no solo”, “evaporação de super-

fície de água livre, áreas 
saturadas, interceptação e 
transpiração da vegetação” 
e “escoamentos superfi cial, 
subsuperfi cial e subterrâneo 
em cada célula”. 

Tomasella explica que o 
MHD-Inpe representa o ciclo 
hidrológico diário e horário do 
rio e permite fazer previsões 
por conjunto de vazão horária 
por meio de diferentes partes 
do modelo atmosférico Eta-
CPTEC, utilizado no Brasil e 
em vários outros países para 
previsões de tempo, clima 
e mudanças climáticas, que 

Javier Tomasella, pesquisador do Cemaden durante 
apresentação na FAPESP Week Montevideo.
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fornece previsões por conjunto e com alta resolução que 
alimentam o modelo hidrológico.

“A atmosfera é um sistema dinâmico complexo e não linear 
e predizer seu estado em um tempo futuro carrega incerte-
zas inerentes aos modelos e às limitações do conhecimento. 
Por conta disso, a previsão de tempo emprega uma técnica 
denominada Previsão por Conjunto, para estimar prováveis 
estados futuros da atmosfera”, disse.

“Como a atmosfera é um sistema caótico, pequenas incertezas 
no seu estado inicial podem acarretar enormes variações em uma 
previsão. Com o intuito de minimizar esses erros, os modelos 
numéricos de previsão são executados um número de vezes com 
pequenas perturbações nas condições iniciais, gerando um conjunto 
de previsões, denominados membros. O conjunto completo das 
previsões geradas nesses processos é referenciado como previsão 
de tempo por conjunto. Assim, a previsão de tempo por conjunto é 
considerada como entrada no modelo hidrológico que assim produz 
as predições probabilísticas da descarga dos rios”, disse.

Segundo pesquisadores do Cemaden e do Inpe, nos estudos 
realizados até o momento, os resultados atingidos com o uso 
do MHD-Inpe indicam que o modelo tem capacidade para ser 
utilizado como ferramenta para a previsão e alerta de desas-
tres hidrológicos. O Cemaden já monitora 26 dos municípios 
da bacia do rio Doce.



News@TI
Líder no Quadrante Mágico para Discos 
Rígidos do Gartner

@A Hitachi Data Systems – uma subsidiária da Hitachi, Ltd 
(TSE:6501), foi indicada neste mês de novembro como líder 

no Quadrante Mágico para Discos Rígidos do Gartner. Considerado 
uma das mais importantes empresas de pesquisa e aconselhamento 
sobre tecnologia, o Gartner – avaliou as principais características: 
desempenho rápido, disponibilidade de dados a 100% e custos de 
TI reduzidos. A posição de líder da HDS, pela quarta vez em Discos 
Rígidos, pelo Gartner torna a empresa uma referência valiosa no 
mercado, aumentando a confi ança nos produtos da empresa (http://
www.hitachi.com).

Black Friday com oportunidades
para empresas de todos os portes
e segmentos do comércio exterior

@A Bysoft, maior empresa de tecnologia especializada em comércio 
exterior do Brasil, marca presença no Black Friday pelo tercei-

ro ano consecutivo, algo inovador no segmento B2B. “O objetivo é 
oferecer a melhor tecnologia do mercado por condições únicas aos 
prestadores de serviço e indústrias importadoras e exportadoras, 
trazendo resultados reais e a curto prazo a nossos futuros clientes”, 
aponta Thiago Furtado, Gerente de Operações da Bysoft. O executivo 
enfatiza que o evento é uma grande oportunidade para comissárias 
de despacho, agentes de carga, trading companies, e outros interve-
nientes da cadeia logística, segmentos e portes. Em 2015 a campanha 
benefi ciou, em apenas um dia de ação, mais de 50 empresas com os 
produtos da Bysoft nas condições especiais.

Startup Fófuuu 

@O projeto vencedor da 2.ª edição do Prêmio Empreenda Saúde 
foi anunciado pela everis, multinacional de consultoria que 

oferece soluções de estratégia e de negócios, do Grupo NTT DATA. 
A cerimônia foi realizada, no dia 17/11, no Instituto Sírio-Libanês de 
Ensino e Pesquisa, em São Paulo. A escolhida foi a startup Fófuuu, 
liderada por Bruno Tachinardi, de São Paulo. O projeto une a medicina 
e a tecnologia de software para desenvolver exercícios divertidos de 
fonoaudiologia, utilizando uma interface de videogame. O objetivo é 
reinventar a experiência dos tratamentos por meio de brincadeiras 
e, assim, impactar positivamente a vida e o desenvolvimento de 
milhões de crianças com problemas de fala, como as portadoras de 
lábio leporino, e de aprendizado.

São Paulo, sexta-feira, 25 de novembro de 2016

ricardosouza@netjen.com.br
Ciência e Tecnologia www.netjen.com.br
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Internet das coisas: você 
não está protegido só 

porque não tem

A maioria das grandes 

empresas não conta com 

câmeras WiFi ou outros 

gadgets de internet das 

coisas que possam sofrer 

algum ataque. Isso, no 

entanto, não signifi ca 

que as organizações não 

tenham de se preocupar 

com ataques geralmente 

direcionados à internet 

das coisas

No último mês, a empresa 
fornecedora de serviços 
de DNS Dyn sofreu um 

ataque que prejudicou serviços 
como Airbnb, Netfl ix, Paypal, 
Spotify e Twitter, entre ou-
tros. O protagonista da ação 
foi o malware Mirai, que tira 
vantagens de uma série de 
vulnerabilidades de disposi-
tivos de internet das coisas 
para comprometer aqueles que 
usam confi gurações de fábrica 
ou credenciais de acesso com 
senhas estáticas.

A falta de dispositivos de 
internet das coisas em uma em-
presa não é garantia de que um 
malware desse tipo não possa 
se aproveitar desses mesmos 
erros de segurança. Várias vul-
nerabilidades já encontradas 
em câmeras WiFi, por exemplo, 
também aparecem em uma 
série de equipamentos simples 
de classe empresarial.

Conheça alguns erros 

que colocam os negócios 

em risco:

Perímetro desprotegido

Este ano, a Cisco divulgou 
uma vulnerabilidade conheci-
da como ExtraBacon, que per-
mitia à hackers a execução de 
códigos remotamente em um 
de seus produtos de fi rewall. 
Em julho, uma vulnerabilida-
de do tipo zero-day em um 
produto da Juniper permitia 
que hackers monitorassem o 
tráfego interno da rede.

Mais preocupante que isso 
talvez seja o potencial dos ha-
ckers de atacar o fi rmware – o 
código de hardware do qual 
roteadores, telefones, laptops 
e outros gadgets dependem. 
Como o fi rmware não é assi-
nado digitalmente, os hackers 
podem alterá-lo para conter 
um malware especial para 
tomar o dispositivo.

Um funcionário de uma 
empresa de data center 

trabalhando para um grupo 
de cibercriminosos pode 
carregar o firmware com 
malware em um roteador, 
por exemplo. Um grupo de 
cibercriminosos pode ainda 
atacar o site de um fabri-
cante de roteadores e trocar 
um bom firmware por uma 
versão maliciosa que pode 
ser baixada por milhares de 
roteadores e firewalls.

Diante dessas vulnerabilida-
des, o perímetro acaba em pe-
rigo e as ferramentas de defesa 
podem fazer muito pouco por 
esse tipo de problema.

Confi gurações de fábrica

É comum vermos consu-
midores tratando seus rote-
adores e outros dispositivos 
conectados à internet como 
torradeiras ou outros eletrodo-
mésticos – plugam na tomada 
e esquecem.

Infelizmente, mesmo os ro-
teadores mais fáceis de usar 
e livres de manutenção pre-
cisam de atenção, incluindo a 
mudança das confi gurações de 
fábrica para adicionar senhas 
mais complexas.

Quando esse tipo de com-
portamento é adotado nas 
empresas, as consequências 
podem ser graves. Em 2014, 
por exemplo, a Verizon notou, 
em ataques a pontos de venda, 
que os hackers escaneiam por-
tas públicas e então adivinham 
senhas fracas para o servidor 
ou dispositivo de ponto de 
venda – incluindo aqueles com 
senhas nunca antes alteradas 
e senhas óbvias como “ad-
min1234”.

Os hackers sempre vão 
tirar vantagem de softwares 
corporativos internos com 
confi gurações de fábrica nunca 
alteradas. Infelizmente, isso 
é algo comum. A TI vive sob 
pressão para manter o funcio-
namento rápido de aplicações 
e sistemas e, por isso, contas 
com confi gurações de fábrica e 
senhas falsas são mantidas em 
atividade por uma questão de 
conveniência.

Por isso, além de contar 
com um plano para quando 
os hackers ultrapassarem suas 
primeiras linhas de defesa, 
também é importante contar 
com controles de segurança 
para monitorar e detectar 
invasores.

(*) É gerente regional da Varonis
na América Latina

Carlos Rodrigues (*)

Leon Adato (*)

Por exemplo, o termo "big data" é a palavra da moda agora, 
bem no início da lista com outras expressões queridas das 
ofertas de fornecedores de TI. Mas é claro que "big data" 

existe há muito mais tempo do que levou para chegar às listas 
de "como podemos usar isso para vender?" dos departamentos 
de marketing. Na verdade, o conceito remonta a meados dos 
anos 1990.

No entanto, este não é um artigo sobre a história do termo 
"big data".

O motivo de eu trazer à tona a história desse termo é o contexto. 
Na época em que John Mashey e seus amigos estavam sentados 
à mesa de almoço da Silicon Graphics e aplicaram o termo de 
acordo com nossa compreensão atual de coleta e armazenamento 
de dados, armazenar um terabyte de dados custava em torno 
de US$ 280 mil. Isso presumindo, é claro, que você tivesse uma 
matriz em que coubessem tantas unidades. Lembre-se que foi 
em 1997 que a IBM lançou sua unidade de disco rígido "Titan", 
que contava com 5 bandejas de 3,5" que sustentavam o que então 
era uma enormidade: 16 gigabytes de dados.

Por isso, tenho de me perguntar, novamente com um certo 
ceticismo e sarcasmo, em que tamanho eles estavam pensando 
quando diziam big?

De qualquer forma, era o consenso geral — como já havia sido 
muito antes do advento dos próprios computadores — que da-
dos e informações eram coisas muitíssimo diferentes. Os dados, 
sejam pequenos, médios ou econômicos, podiam geralmente 
ser encontrados em todos os lugares e coletados pelo preço de 
lápis e papel. Informações, por outro lado, exigiam um pouco 
mais de esforço.

Voltando aos dias atuais, o ditado "você pode ter dados sem 
informações, mas não pode ter informações sem dados" nunca 
foi tão óbvio ou verdadeiro. Somos inundados em um mar de 
dados, alimentado por rios caudalosos como a Internet das coi-
sas, a computação móvel e as mídias sociais. O objetivo do big 
data é canalizar essas águas turbulentas para extrair insights 
importantes.

No entanto, este também não é um artigo sobre os objetivos 
ou oportunidades representados pelo big data.

Há quase 20 anos, minha especialidade no campo de TI tem 
sido o monitoramento e o gerenciamento de sistemas. Os que 
compartilham minha paixão por encontrar formas cada vez mais 
novas e criativas de determinar quando, como e se algo assustador 
aconteceu a um servidor compreendem que a relação entre dados 
e informações não é realmente uma dicotomia. É uma tríade.

É claro que o bom monitoramento começa com os dados. 
Uma grande quantidade deles, coletados regularmente de uma 
variedade de dispositivos, aplicativos e fontes no data center. E 
é claro que transformar esses dados em informações signifi cati-
vas — gráfi cos, quadros, tabelas e até medidores de velocidade 
— que representam o estado atual e a integridade dos serviços 
essenciais é o lado trabalhoso da tarefa.

Mas, a menos que essas informações levem à ação, tudo isso 
não resulta em nada. E é disso, meu paciente leitor, que trata 
este artigo: a importância dessa etapa adicional de transformar 
o insight baseado em dados em comportamento prático. O que 
me surpreende é como esse aspecto é pouco valorizado. Deixe-
me explicar:

Digamos que você tenha confi gurado diligentemente seu mo-
nitoramento para coletar dados de disco rígido de todos os seus 

Dados, informações e ação
Uma das vantagens de ser um veterano com 30 anos de TI é que posso valorizar certas consistências 
no setor. E, às vezes, esse prazer vem com uma generosa dose de ceticismo

servidores essenciais. Você não está só coletando tamanho de 
disco e espaço usado, mas também extraindo estatísticas sobre 
IOPS, erros de leitura e de gravação.

Isso são dados.

Agora, digamos que sua tecnologia de monitoramento sofi sticada 
e robusta faça um pouco mais, não apenas convertendo essas 
métricas em quadros e gráfi cos bonitos, mas também analisando 
os dados históricos para estabelecer linhas de base de modo que 
seus alertas não apenas sejam acionados quando, por exemplo, o 
uso do disco passar de 90%, mas, em vez disso, quando o uso do 
disco saltar de 50% do normal por um determinado período.

Isso são informações.

Digamos que você aplique esse monitoramento a todos os 5 
mil servidores críticos e comece a "desfrutar" de cerca de 375 
tíquetes de "disco cheio" por mês.

Essa, infelizmente, é a situação normal na maioria das empresas. 
É o ponto em que, como engenheiro de monitoramento (ou pelo 
menos, a pessoa encarregada do monitoramento do servidor), 
você começa a notar os olhares sombrios e sorrisos de desdém mal 
disfarçados de colegas que foram acordados às 2h da madrugada 
pelo "seu" monitoramento.

Então, o que está faltando? A resposta está em uma simples 
pergunta: E agora? Depois que você e sua equipe de servidor 
discutiram os detalhes do alerta de disco cheio, a próxima coisa a 
fazer é se perguntar: "O que devemos fazer agora? Qual é o nosso 
próximo passo?" Nesse caso, provavelmente envolveria limpar o 
diretório temporário para verifi car se isso resolve o problema.

E a próxima etapa lógica a partir daí é a automação. Muitas 
vezes, a mesma plataforma de monitoramento que faz estarda-
lhaço a respeito de um servidor estar inativo às 2 da madrugada 
pode limpar esse diretório temporário para você. Bem na hora, 
enquanto você está em sono profundo. Depois, se (e apenas 
se) o problema persistir, um tíquete será gerado envolvendo 
um ser humano. E esse ser humano saberá que antes que seu 
precioso sono fosse interrompido de forma tão rude, o diretório 
temporário já foi limpo, então se trata de algo um pouco mais 
sofi sticado que isso.

Esse tipo de ação automatizada não é difícil de compreender 
nem supercomplicada de estabelecer. Mas, nos ambientes em 
que eu a implantei pessoalmente, o resultado foi uma grande 
redução de 70% nos tíquetes de disco cheio.

E a vantagem desse tipo de pensamento vai além da redução dos 
tíquetes. Na verdade, essa redução representa economia de tempo: 
horas de trabalho produtivo ou horas extras valiosas. Ela também 
representa a confi ança reconquistada, pois o monitoramento dos 
sistemas se torna uma fonte de insights em vez de interrupções e 
uma força multiplicadora por causa de sua capacidade de reagir 
de forma rápida e confi ável em todos os momentos.

Ela também mostra o poder da ação para amplifi car as infor-
mações. Ao remover incidentes facilmente resolvidos do fl uxo 
de eventos, agora é possível ver a fl oresta em vez das árvores e 
detectar padrões de falha mais complexos. E isso, por sua vez, 
signifi ca mais oportunidades de ação no futuro.

Após 30 anos em TI, adquiri, além de minha dose saudável de 
ceticismo, a certeza de que sempre há algo mais a ser feito.

(*) É gerente técnico da SolarWinds.

Já pensou na infi nidade de dados confi -
dencias e informações preciosas que seus 
negócios e de seus clientes possuem? Com 
certeza, nenhuma empresa gostaria de 
perdê-los. Isso traria danos à reputação 
da companhia e logicamente levaria a 
perdas fi nanceiras. Um estudo recente 
da The Computing Technology Industry 
Association (CompTIA) apurou que, no 
último ano, 87% das organizações no 
Brasil experimentaram ao menos uma 
violação de segurança cibernética. Com 
o crescente aumento dos negócios no 
meio digital, a demanda por armazena-
mento das informações de modo efi caz 
e seguro vem forçando as empresas do 
segmento de dados a evoluírem na forma 
como armazenam, recuperam e protegem 
as informações vitais para o negócio de 
seus clientes. 

No Brasil o custo da violação de dados 
gera grande perda fi nanceira, que poderia 
ser investida em geração de emprego, 
infraestrutura, capacitação de profi ssio-
nais, pesquisa e desenvolvimento, entre 
outros. A realidade em que vivemos é a 
tecnológica. É fato: todos vivem conec-
tados e utilizam uma enorme quantidade 
de dados o tempo todo, seja para um fi m 
corporativo ou pessoal. Vale enfatizar que 
existem soluções para minimizar o risco 
de violação de dados. 

Quando se fala em segurança da infor-
mação, é possível imaginar uma série de 
mecanismos de proteção para cada cama-

A relevância da segurança de dados 
nos negócios

Encryption (TDE) – outro mecanismo 
que tem a capacidade de proteger as in-
formações através de criptografi a. Além 
disso, também existem os algoritmos de 
encriptação e assinatura digital rigorosa 
para detectar e bloquear qualquer ten-
tativa de manipulação dos dados. Ainda 
há a possibilidade de regras e privilégios 
para atribuir permissões de atualização, 
leitura, escrita e execução nos dados e 
objetos contidos em suas bases, por meio 
de mapeamento de grupos de usuários, 
perfi s de acesso e acessos a objetos em 
banco de dados.

Ao alinhar as boas práticas de segurança 
às tecnologias mencionadas acima, é pos-
sível obter excelentes níveis de proteção 
de dados. Novamente, um banco de dados 
tem papel fundamental nesse processo e é 
preciso dedicar-se à esta escolha. Soluções 
que viabilizam integração com sistemas 
legados, fácil migração e segurança são 
fundamentais. 

Apesar de especialistas afi rmarem que 
o ritmo da recuperação econômica brasi-
leira será mais lento, é importante estar 
preparado para enxergar o Brasil com um 
forte potencial de crescimento. Claro, é 
necessário planejamento estratégico com 
soluções integradas para se reinventar e 
buscar novas alternativas para os negó-
cios, mas os ventos são otimistas. 

 
(Fonte: Ronaldo Viana é Especialista em Banco de 
Dados da TmaxSoft Brasil, multinacional coreana 
provedora de softwares para infraestrutura de TI).

da onde a informação resida ou transite. 
A proteção e confi dencialidade dessas 
informações são exigidas pelos gestores 
do negócio e claro, pelos seus clientes. 
Esse é um grande desafi o dentre outros 
tantos que suscitam a preocupação dos 
profi ssionais de TI. 

Para cada camada dentro de um data-
center existe um mecanismo de proteção. 
Em relação ao hardware podemos citar 
o bit locker, já ao pensar em software, 
existe a proteção por senhas, encriptação 
de conexões, tunelamento seguro, dentre 
outros. Há, ainda, o sistema gerenciador 
de bancos de dados, peça-chave nesse 
fl uxo de segurança, uma vez que é a últi-
ma barreira entre quem pretende obter 
informações de forma indevida. Assim, 
caso todos outros mecanismos de proteção 
falhem, cabe ao banco de dados manter a 
proteção e abstração dos dados.

Nesse sentindo, existem opções efi cien-
tes de banco de dados que contam com 
características relevantes para segurança, 
como:  Private Data Base (PDB) – me-
canismo de proteção lógica dos dados 
que exibe apenas os dados pertinentes 
ao usuário conectado, Transparent Data 



Serviço: Centro Compartilhado de 
Criação (CCC), R. James Rolland, 57, 
Barra Funda. Quintas e sextas às 21h, 
sábados às 20h30 e aos domingos às 
19h. Ingressos: R$ 30 e R$ 15 (meia).
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alternativo
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"Igual", em
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Lado, em
inglês

Cerimônia
religiosa

Time, em inglês

3/abu — rat. 4/side — team. 5/basic — frost — sarin. 7/mimosas.

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

Esta sexta, o vigésimo sétimo dia da lunação pode trazer doenças, insônias e aborrecimentos familiares ou profi ssionais. 
Lua faz aspectos positivos com Mercúrio e Saturno ajudando a equilibrar razão e emoção. Vênus em mau aspecto com 
Plutão ajuda a mudar o  modo como nos relacionamos. Poderá haver ciúme, rompimentos, mas também possibilidade 
de maior intensidade e a profundidade através do sexo. Vênus em aspecto difícil com Júpiter pode camufl ar os maus 
sentimentos e nos fazer agir com hipocrisia. A Lua em aspecto tenso com Urano pode trazer instabilidade e mudanças 
de planos. A Lua vai fi car fora de curso desde as 11h53 até o fi nal da noite.
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O dia tende a ter imprevistos e o 
improviso deve ser evitado. Este é 
aquele tipo de dia que nada sai como 
havia sido planejado. Evite fazer 
promessas porque o cumprimento 
delas será difícil. Cuide melhor de 
você, não se irrite facilmente no amor 
devido aos sentimentos instáveis. 
52/352 – Violeta.

Vênus em mau aspecto com Plutão 
ajuda a mudar o modo como nos 
relacionamos. Use de boa vontade 
com tudo e com todos e terá melhores 
resultados. Dia é bom para ir à busca 
do prazer numa relação e viver uma 
paixão. 89/189 – Cinza.

Procure desenvolver ainda mais 
suas habilidades artísticas e sociais, 
organizando e colocando tudo em 
ordem. Evite a implantação de coisas 
novas, assinatura de documentos 
e papéis importantes. Aprenda 
e ensine mais e prepare-se para 
um momento feliz a dois. 79/379 
– Amarelo. 

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada. É tempo 
de renovação da vida e de procurar 
a satisfação em todas as áreas da 
vida. Hora de tentar agregar-se ao 
ambiente. 98/498 – Branco.

Dia para ir à busca de intenso prazer 
numa relação. Ótimo momento para 
abrir caminhos pelo equilíbrio e a 
união de forças. Precisa fazer uma 
revisão de seus planos e desejos 
e querer mais neste fi nal de ano. 
Termine aquilo que foi adiado ou 
fi cou atrasado mantendo o equilíbrio. 
65/565 – Amarelo. 

O moimento é bom para pessoas 
idosas e doentes, mas é impróprio 
para coisas arriscadas ou perigosas. 
Muita afetividade na relação social e 
amorosa irá garantir sua felicidade. 
Mantenha o esforço para alcançar 
seus desejos pessoais e descobrirá 
que se abrem os caminhos 35/935 
– branco.

Grande motivação para o trabalho 
melhora a situação fi nanceira com o 
Sol na casa dois. Um dinheiro a mais 
ou benefícios inesperados deverá 
chegar. Terá soluções em assuntos 
pendentes em dinheiro. Evite atritos 
no amor devido a emoções fortes e 
imprevistos fora da rotina. 41/241 
– Verde.

O Sol em seu signo é bom para 
realizar viagens e mudanças que 
foram preparadas. Tudo que tenha 
sido planejado pode ser feito, mas 
somente depois do aniversário. Para 
quem sair o fi nal da sexta promete 
uma atmosfera criativa e interes-
sante.   55/155 – Cinza.

Surgem novas oportunidades profi s-
sionais que devem ser antes muito 
bem analisadas. Neste período é bom 
planejar, mas não realizar. Por isso 
nesta sexta é melhor evitar apostas 
altas e arriscadas demais. Use sua 
mente para imaginar o que deseja 
no futuro. 90/390 – Branco.

A Lua em aspecto tenso com Urano 
pode trazer instabilidade e mudan-
ças de planos. Momento de muita 
ansiedade logo de manhã cedo pode 
leva a atropelar o ritmo de forma 
impaciente, deixando os detalhes de 
lado e agindo de forma afoita e fora 
da rotina. 89/289 – Azul.

Não vá compensar frustrações em 
compras: o resultado não será o 
melhor. É melhor também comer 
menos e de forma regrada nesta 
sexta e no fi nal de semana. Está 
vivendo situações muito positivas 
no trabalho que irão se concretizar 
até o início do ano que vem. 51/551 
– Cores claras.

Dia de agitação nos acontecimentos 
e inquietação interna. Um relaciona-
mento pode ter confl itos passageiros, 
mas não desista de ser feliz. Poderá 
haver ciúme, rompimentos, mas 
também possibilidade de maior in-
tensidade e a profundidade através 
do sexo. 48/948 – Rosa.

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
SEXTA 25 de Novembro de 2016. Dia de Santa Catarina de Alexandria, 
São Tello, Santa Jocunda, São Mercúrio, e Dia do Anjo Vassariah, cuja 
virtude é a amabilidade. Dia da Baiana do Acarajé, Dia Nacional 

de Ação de Graças e Dia Universal do Doador de Sangue. Hoje 
aniversaria a jornalista Ana Paula Padrão que completa 51 anos, a atriz, 
apresentadora de televisão e produtora de cinema Virginia Cavendish 
que é de 1970, a atriz Taís de Araújo que faz 38 anos e o ator Gaspard 
Ulliel que nasceu em 1984.

O nativo do dia
O nativo de Sagitário deste dia e grau é intuitivo receptivo e idealista, 
possui um bom coração, sempre pronto para ajudar os outros. Sabe 
se expressar bem é eloquente e astuto. Geralmente quer fazer tudo 
ao mesmo tempo, dispersando suas energias, o que pode acarretar 
problemas para alcançar sucesso. Precisa ser persistente para chegar 
até mesmo a altos cargos. Tende a ser bastante atraente no relaciona-
mento sexual. Seu lado mental concentrado os faz chegar a conclusões 
mais rápidas do que qualquer outra pessoa. Precisam confi ar nos seus 
instintos e desenvolverem a tolerância.

Simpatias que funcionam
Para ter mais carinho do marido: Pegue uma fo-
lha de papel branco uma caneta vermelha e um sino 
pequeno. Desenhe na folha dos corações do mesmo 
tamanho, escreva seu nome e o do seu amado em cada 
um. Coloque os corações embaixo do sino e dê tantas 
badaladas conforme for a idade somada do casal. Em 
seguida reze um Pai Nosso.

Dicionário dos sonhos
INUNDAÇÃO - Ver uma grande, abandono no amor. 
Ser vítima dela, doença grave. Afogar- se nela, traição. 
Salvar- se, tem amigo leal. Outras pessoas nela, terá 
difi culdades no amor. Perder bens, felicidade no jogo. 
Ver números da sorte: 16, 24, 32, 44 e 79.

laura.lobato@terra.com.br / lauralobato11.ll@gmail.com

ágina 8

Refl exõesRefl exõesRefl exões

Infantil
Barbie é presenteada com um par de 

sapatilhas mágicas, e ao lado de sua 
amiga Camile, vive grandes aventuras 
pelo mundo mágico do balé. As duas 
enfrentarão grandes perigos e os vilões 
mais malvados dos contos encantados 
no inantil Barbie e as Sapatilhas Má-
gicas. Com,  Ana Cris Gomes Diego 
Intrieri Jana Monteiro Laiara Alonso 
Ricardo Pandolfi  Thais Coelho.

Serviço: Teatro Ruth Escobar, R. dos Ingleses, 209, 
Bela Vista, tel. 3289-2358. Sábados às 16h. Ingressos: 
R$ 40 e R$ 20 (meia). Até 26/11.

As luzes diminuem e logo a plateia começa a ouvir 
a batida de tambores, anunciando a entrada da Cia. 
Vagalum Tum Tum. Especializada em adaptar obras de 
Shakespeare para o universo infantil, a turma reestreia a 
peça “Henriques”. No palco, sete atores interpretam doze 
personagens para contar a estória do príncipe Henrique 
V (Christiane Galvan), aqui um fanfarrão que se torna 
rei da Inglaterra após a morte do pai e precisa mudar de 
comportamento. 

Serviço: Sesc Belenzinho, R. Padre Adelino, 1000, Quarta Parada, tel. 2076-
9700. Sábados e domingos às 12h. Ingresso: R4 20. Até 08/01.

Espetáculo estreia dia 1º de dezembro, dia da luta contra a Aids

e promove debates sobre gêneros e HIV aos sábados.

Em “Pobre Super-
Homem – Avesso 
do Herói”, conta a 
estória de David, um 
artista plástico bem-
sucedido, mas em 
crise de criatividade

Ele decide então re-
tomar a profi ssão do 
passado:  garçom. 

Shannon é uma mulher 
transgênero infectada pelo 
HIV, que sonha em fazer 
uma cirurgia de mudança de 
sexo. Kryla, Violet e Matt, 
Tom, Benita, Murray, Ellio 
e Bill completam o círculo 
de pessoas pelas quais as 
duas personagens centrais 
mantém relações ao longo 
de suas existências. Juntos, 
remontam memórias e vivem 
o presente, para assim pros-
seguirem seus caminhos em 
busca de uma transformação 
e um novo sentido para suas 

Relações
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vidas na metrópole, tão demar-
cada pelo caos e solidão. Com 
Danilo Miniquelli (Corifeu e 
Tom), Fernando Benicchio 
(David), Filipe Miller (Coro 
e Ellio), João Chianello (Coro 

e Bill), Keila Ribeiro (Violet), 
Luiza Lio (Kryla), Renata Pe-
ron (Benita), Ricardo Almeida 
(Shannon), Rodrigo Schorts 
(Matt) e Victor Hugo Barbosa 
(Coro e Murray).

Na peça “Nosso Lar” André Luiz acorda 
e não sabe onde está. Tudo que ele se 
lembra são os dias em que passou no hos-
pital, lutando contra o câncer. Agora, ele 
se vê em um lugar desolado, com fome, 
sede, e ainda sofre a agressão verbal de 
seres à sua volta chamando-o de suicida! 
Durante alguns anos André permanece 
nessa situação. Um dia, cansado, ele se 
lembra do criador, e pede ajuda. Logo 
amigos aparecem para socorre-lo.

Serviço: Teatro UMC, Av. Imperatriz Leopoldina, 550, Vila 
Leopoldina, tel. 2574-7749. Hoje (25) às 20h30 e domingo 
(04/12), às 18h. Ingresso: R$ 50.

O príncipe

Cia. Vagalum Tum Tum.
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EM CONSTANTE RENOVAÇÃO

“Renovai-nos no espírito...” – Paulo. (Efésios, 4:23.)
Aperfeiçoar para o bem é impositivo da Lei.
Em muitas ocasiões, afi rmas-te cansado, sem qualquer recurso para 
empreender a tua transformação.
Acreditas-te doente, incapaz...
Dizes-te inabilitado, semimorto...
No entanto, agora, como a séculos de séculos, a Natureza em tudo é 
sublime renascimento.
Renovam-se os dias.
Renovam-se as estações.
Velhas árvores decepadas deitam vergônteas novas.
Pedras multimilenárias dão forma diferente aos serviços da evolução.
Na própria química do corpo em que temporariamente resides, a 
renovação há de ser incessante.
Renova-se o ar que respiras.
Renova-se o alimento de que te nutres.
Renova-se a organização celular em que te apóias.
Renova-se a  limpeza que te acalenta a saúde.
Deixa, assim, que a tua emoção e a tua idéia se transfi gurem para 
fazer o melhor.
Estuda, raciocina, observa e medita...
Mais tarde é certo que a reencarnação te conduzirá para novas lutas 
e novos ensinamentos; entretanto, permanece convicto de que toda 
lição nobre, aprendida hoje, por mais obscura e mais simples, será 
sempre facilidade a sorrir-te amanhã.
Livro Palavras de Vida Eterna – F.C. Xavier.

“Nosso Lar”
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“Lutar, lutar. Ergue a cabeça que essa ter-
ra é Deus quem dá”. Este é apenas um dos 
trechos da peça “Que a Terra Há de Comer”,  
encenada pelo Teatro da Neura. As últimas 
apresentações do espetáculo ocorrem neste 
fi m de semana. Com direção de Fernandes 

Junior. Baseado na obra “Vereda da Salvação”, 
de Jorge Andrade, o espetáculo convida o 
público a refl etir, por meio de uma ocupação 
de ciganos, sobre o fanatismo religioso, a onda 
conservadora que assola o País e a falta de 
organização dos movimentos sociais. Com 

André Antero, Aline Ribeiro, Bia Alves, Carlos 
Rei, Michel Galiotto, Pedro Zanelli, Tamara 
Pinheiro e Lucas Cavalcante

Serviço: Espaço N de Arte e Cultura, R. José Garcia de 
Souza, 692, no Jardim Imperador, em Suzano. Sábado (26) 
e domingo (27) às 20h. Ingressos: R$ 12 e R$ 6 (meia).

“Que a Terra Há de Comer”



Para veiculação de 
seus Balanços, Atas, 

Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua 

agência de confi ança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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Serra Azul Incorporadora Ltda.  |  CNPJ/MF nº 11.393.194/0001-59 - NIRE 35.223.849.447
Ata de Reunião de Sócios Quotistas

1. Data/hora/local: 1/10/16, 18h, na sede social da sociedade Serra Azul Incorporadora Ltda., sociedade empresária limitada inscrita no
CNPJ 11.393.194/0001-59, registrada perante a JUCESP sob NIRE 35.223.849.447 (doravante denominada de “Sociedade”), com sede social
na Alameda Jauaperi, 299, Bairro Moema, SP/SP, CEP 04523-010. 2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da
presença da totalidade dos sócios da Sociedade, conforme facultado pelo disposto no Artigo 1.072, §2º, do Código Civil vigente, a saber: Ez
Tec Empreendimentos e Participações S.A., com sede na Avenida República do Líbano, 1.921, Bairro Ibirapuera, SP/SP, CEP 04501-002, CNPJ/
MF 08.312.229/0001-73, JUCESP sob NIRE 35.300.334.345, neste ato representada por seus diretores, Sr. Flavio Ernesto Zarzur, brasileiro,
casado, engenheiro civil, RG 7.746.329-8-SSP/SP, CPF/MF 035.893.548-28, e Sr. Mauro Alberto, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG
3.195.882-SSP/SP, CPF/MF 045.916.248-97, ambos com escritório comercial no endereço da sede social, Lindencorp Participações e Incor-
porações Ltda., com sede em SP/SP, na Rua Joaquim Floriano, 466, 2º andar, sala 85, Edifício Corporate, Itaim Bibi, CEP 04534-002, CNPJ/MF
09.040.451/0001-27, JUCESP sob NIRE 35.221.675.531, neste ato representada na forma de seu Contrato Social, por seus administradores,
Sr. Adolpho Lindenberg Filho, brasileiro, casado, engenheiro, RG 4.289.745 SSP/SP, CPF/MF 004.219.258-76, e Sr. Flávio Haddad Buazar,
brasileiro, casado, empresário, RG 11.759.727-2 SSP/SP, CPF/MF 047.806.368-76, e Millennium Participações Ltda., com sede na Rua Quatá,
45, sala 07, Vila Olimpia, SP/SP, CEP 04546-044, CNPJ/MF 02.470.013/0001-50, JUCESP sob NIRE 35.218.796.705, neste ato representa-
da por seus administradores, Sr. Bertoldo Salum Filho, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 13.378.455-1-SSP/SP, CPF/MF
245.924.588-26, com escritório comercial no endereço da sede social. 3. Mesa: Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: Mauro Alberto.
4. Ordem do Dia: deliberar e aprovar a redução do capital social da Sociedade, com consequente autorização para alteração do contrato social,
conforme disposto no Artigo 1.082, Inciso II, do Código Civil vigente, bem como determinar a publicação desta ata, na forma da lei, para os devi-
dos fi ns. 5. Deliberações: Após discussão e votação a respeito da ordem do dia, resolvem os Sócios, por unanimidade e sem quaisquer ressal-
vas, reduzir o capital social, por apresentar-se excessivo em relação ao objeto social (Artigo 1.082, Inciso II, do Código Civil vigente), atualmente
de R$16.031.858,00, para R$100,00, autorizar a consequente alteração do contrato social, bem como determinar a publicação desta ata, na
forma da lei, para os devidos fi ns. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por
todos os presentes. Presidente: Flavio Ernesto Zarzur; Secretário: Mauro Alberto; Sócios Quotistas: EZ TEC Empreendimentos e Participações
S.A. e Valentina Empreendimentos Imobiliários Ltda. (todos acima identifi cados e qualifi cados). Mesa: Flavio Ernesto Zarzur - Presidente;
Mauro Alberto -  Secretário. Sócias: Ez Tec Empreendimentos e Participações S.A. - Flavio Ernesto Zarzur Mauro Alberto; Lindencorp Par-
ticipações e Incorporações Ltda. - Adolpho Lindenberg Filho Flávio Haddad Buazar; Millennium Participações Ltda. - Bertolo Salum Filho.

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à 
disposição dos Senhores acionistas e interessados

na sede social da Companhia.

FC-V Participações S.A. - CNPJ/MF n° 13.213.370/0001-59
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (em Reais)

Passivo/Circulante               2011    2010
Patrimônio Líquido 1.800.100,00 100,00
Capital Realizado 100,00 100,00
Reserva de Capital 1.800.000,00 -
Total do Passivo 1.800.100,00 100,00

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais              2011   2010
Variação do Ativo (1.082.000,01) -
Estoque (1.082.000,01) -
Geração de Caixa antes
 Atividades Financeiras (1.082.000,01) -
Geração Operacional de Caixa (1.082.000,01) -

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Reserva Reserva Resultado Patrimônio
Descrição   Social de Capital de Lucros do Exercício         Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2010 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00
Integralização de Capital e Reservas - - 1.800.000,00 - 1.800.000,00
Saldos em 31 de dezembro de 2011 100,00 0,00 1.800.000,00 0,00 1.800.100,00

Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Balanço Patrimonial              2011    2010
Ativo / Circulante 1.800.100,00 100,00
Caixa 100,00 100,00
Bancos 999,99 -
Aplicações Financeiras 717.000,00 -
Florida Center Chacara klabin 1.082.000,01 -
Total do Ativo 1.800.100,00 100,00

Atividades de Financiamento
Integralização do Capital e Reservas 1.800.000,00 100,00
Caixa Utilizado no Investimento 1.800.000,00 100,00
Variação do Capital Circulante Líquido 717.999,99 100,00
Variação do Caixa e Equivalente 717.999,99 100,00
Saldo Inicial 100,00 -
Saldo Final 718.099,99 100,00

Nelson Penteado Jr. - TC CRC 1SP 177899/O-0

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à 
disposição dos Senhores acionistas e interessados

na sede social da Companhia.

Balanço Patrimonial    2010
Ativo / Circulante 100,00
Caixa 100,00
Total do Ativo 100,00

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
    Capital Patrimônio
Descrição  Social       Líquido
Saldos em 31/12/2009 0,00 0,00
Integralização de Capital e Reservas 100,00 100,00
Saldos em 31/12/2010 100,00 100,00

FC-V Participações S.A.
CNPJ 13.213.370/0001-59

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2010 - (Em Reais)
Balanço Patrimonial    2010
Passivo / Patrimônio Líquido 100,00
Capital Realizado 100,00
Total do Passivo 100,00

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades de Financiamento    2010
Integralização do Capital e Reservas 100,00
Caixa Utilizado no Investimento 100,00
Variação do Capital Circulante Líquido 100,00
Variação do Caixa e Equivalente 100,00
Saldo Final 100,00

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Nelson Penteado Jr. - TC CRC 1SP 177899/O-0

Ability Tecnologia e Serviços S.A.
CNPJ Nº 06.127.582/0001-58 - NIRE 35.300.314.107

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 03/11/2016, às 12 horas, na sede, Rua Manoel Beckmann, nº 494, Térreo, Osasco/SP. Presença: 
Totalidade do Capital Social. Convocação: Dispensada. Mesa: Walcyr Viana - Presidente, e João Carlos Faislon Santana 
- Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. Reeleição dos membros da Diretoria: João Carlos 
Faislon Santana, brasileiro, casado, engenheiro elétrico, RG 2.562.925 IFP/RJ, CPF/MF nº 041.735.207-78, para Diretor 
Administrativo Financeiro, e Walcyr Viana, brasileiro, casado, Engenheiro de Telecomunicações, RG 4.429.099 SSP/SP, 
CPF/MF nº 449.556.858-20, para Diretor Técnico Operacional, ambos com endereço comercial em Osasco/SP, com 
mandato até 10/11/2018, os quais declaram que não estão condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o 
exercício de atividades mercantis. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. Acionistas: Ivan Correa de Toledo Filho, 
Tecnosulamericana Participações S/A; TLAP Participações S.A. e FMAC Participações Ltda, representadas por Ivan Correa 
de Toledo Filho. JUCESP nº 491.565/16-1 em 21.11.2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição 
dos Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

Balanço Patrimonial      31/12/2012
Ativo Circulante   3.674.239,65
Caixa   399,00
Bancos   24.062,76
Aplicações Financeiras   585.662,21
Obras em Andamento   3.064.115,68
Total do Ativo   3.674.239,65

FC-VII Participações S.A. CNPJ 15.346.269/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2012

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Nelson Penteado Jr. - TC CRC 1SP 177899/O-0

Balanço Patrimonial      31/12/2012
Patrimônio Líquido   3.674.239,65
Capital Realizado   2.120.000,00
Capital a Integralizar   (23.100,00)
Reserva de Capital   1.573.795,29
Reserva de Lucros   3.544,36
Total do Passivo   3.674.239,65

Demonstração do Resultado do Exercício   31/12/2012
Despesas Operacionais   (4.817,06)
Despesas Administrativas   (4.708,40)
Despesas Tributárias   (108,66)
Movimentação Finaneira: Receitas Financeiras 10.608,65
Despesas Financeiras   (2.247,23)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Atividades Operacionais     31/12/2012
Lucro Líquido Consolidado  3.544,36
Lucro Ajustado   3.544,36
Variação do Ativo   (3.064.115,68)
Demais Ativos   (3.064.115,68)
Geração de Caixa antes das
 Atividades Financeiras  (3.060.571,32)
Geração Operacional de Caixa  (3.060.571,32)
Atividades de Financiamento
Integralização do Capital e Reservas  3.670.695,29
Caixa Utilizado no Investimento  3.670.695,29
Variação do Capital Circulante Líquido  610.123,97
Variação do Caixa e Equivalente  610.123,97
Saldo Final   610.123,97

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reserva Reserva Reserva Resultado Patrimônio
Descrição           Social     Legal     de Capital  de Lucros do Exercício         Líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Integralização de Capital e Reservas 2.096.900,00 - 1.573.795,29 - 3.544,36 3.674.239,65
Destinado a Reserva de Lucros - - - 3.544,36 (3.544,36) 0,00
Saldos em 31 de dezembro de 2012 2.096.900,00 0,00 1.573.795,29 3.544,36 0,00 3.674.239,65

Resultado Financeiro Líquido   8.361,42
Lucro Operacional   3.544,36
Resultado antes do IR.   3.544,36
Encargos sobre o Lucro
Lucro Líquido do Exercício   3.544,36
Lucro Líquido por Ação   3.544,36

As Demonstrações Financeiras completas
encontram-se à disposição dos Senhores acionistas

e interessados na sede social da Companhia.

Balanços Patrimoniais  2013 2012
Ativo / Circulante  3.993 3.674
Caixa e equivalentes de caixa  19 610
Duplicatas a receber  58 -
Estoques  3.916 3.064
Total do Ativo  3.993 3.674

FC-VII Participações S.A. - CNPJ 15.346.269/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 - (Em milhares de reais)

Diretoria
Sergio Milano Benclowicz - Diretor

Carlos Alberto Gomes do Vale
TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Balanços Patrimoniais   2013  2012
Passivo / Circulante  18 -
Obrigações tributárias  5 -
Contas a pagar  12 -
Patrimônio Líquido  3.976 3.674
Capital social  2.097 2.097
Reserva de agio  1.574 1.574
Afac-adiantamento para futuro
 aumento de capital  348 -
Lucros ou prejuizos acumulados  (43) 4
Total do Passivo  3.993 3.674

Demonstração do Resultado do Exercício 2013 2012
Imposto Sobre Serviços (2) -
Lucro Bruto (2) -
Receitas (Despesas) Operacionais
Administrativas (100) (4)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 76 -
Resultado operacional antes do
 resultado financeiro líquido (26) (4)
Resultado Financeiro Liquido (12) 8
Resultado operacional antes do IR e
 contribuição social (38) 4
(-) Imposto de renda e
 contribuição social corrente (8) -
Lucro/Prejuizo do Exercício (46) 4

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2013 2012
Lucro líquido (prejuízo) do exercício (46) 4

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital Reserva de Adiantamento para futuro Lucros
      social         capital             aumento de capital acumulados  Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2011 - - - - -
Integralização de capital 2.097 - - - 2.097
Reservas de Lucros e reserva legal - 1.574 - - 1.574
Lucro (prejuizo) do exercício - - - 4 4
Saldos em 31 de Dezembro de 2012 2.097 1.574 - 4 3.674
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital - - 348 - 348
Lucro (prejuizo) do exercício - - - (46) (46)
Saldos em 31 de Dezembro de 2013 5.000 1.574 348 (43) 3.976

Lucro líquido (prejuízo) ajustado (46) 4
Aumento de ativos: - Clientes (58) -
- Estoques (852) (3.064)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias 5 -
- Contas a pagar 12 -
Caixa líquido gerado (consumido)
 atividades operacionais (939) (3.061)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Reservas de Capital - 1.574
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital 348 2.097
Caixa líquido gerado (consumido)
 atividades financiamento 348 3.671
Aumento(Redução)Líquido
 Atividades Financiamentos (591) 610
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 610 -
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 19 610
Aumento(Redução)Líquido em
 Caixa/Equivalentes Caixa (591) 610

As Demonstrações Financeiras completas encontram-se à disposição dos 
Senhores acionistas e interessados na sede social da Companhia.

Balanços Patrimoniais  2014 2013
Ativo / Circulante  4.113 3.993
Caixa e equivalentes de caixa  31 19
Duplicatas a receber  102 58
Estoques  3.981 3.916
Total do Ativo  4.113 3.993

FC-VII Participações S.A. - CNPJ 15.346.269/0001-00
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2014 e 2013 - (Em milhares de reais)

Sergio Milano Benclowicz - Diretor
Carlos Alberto Gomes do Vale - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

Balanços Patrimoniais   2014  2013
Passivo / Circulante  15 18
Obrigações tributárias  10 5
Contas a pagar  4 12
Patrimônio Líquido  4.099 3.976
Capital social  2.120 2.097
Reserva de agio  1.574 1.574
Reserva Legal  15 -
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital  348 348
Lucros ou prejuizos acumulados  42 (43)
Total do Passivo  4.113 3.993

Demonstração do Resultado do Exercício  2014 2013
Receita Operacional LÍquida  381 -
Imposto Sobre Serviços  (17) (2)
Lucro Bruto  364 (2)
Receitas (Despesas) Operacionais: Administrativas  (95) (100)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  73 76
Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido 342 (26)
Resultado Financeiro Liquido  (4) (12)
Resultado operacional antes do IR e contribuição social  338 (38)
(-) Imposto de renda e contribuição social corrente  (36) (8)
Lucro/Prejuizo do Exercício  302 (46)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais  2014 2013
Lucro líquido (prejuízo) do exercício  302 (46)
Lucro líquido (prejuízo) ajustado  302 (46)
Aumento de ativos: - Clientes  (43) (58)
- Estoques  (64) (852)
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias  5 5
- Contas a pagar  (8) 12
Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais 191 (939)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Integralização de capital  23 -
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital  - 348
Pagamento Dividendos  (202) -
Caixa líquido gerado (consumido) atividades financiamento (179) 348
Aumento (Redução) Líquido Atividades Financiamentos 12 (591)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício  19 610
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício  31 19
Aumento(Redução)Líquido em Caixa / Equivalentes Caixa 12 (591)

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital Reserva de Adiantamento para futuro Lucros
      social         capital            aumento de capital acumulados  Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2012 2.097 1.574 - 3 3.673
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital - - 348 - 348
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - (46) (46)
Saldos em 31 de Dezembro de 2013 2.097 1.574 348 (43) 3.976
Reserva de capital e legal - 15 - (15) -
Afac-adiantamento para futuro aumento de capital 23 - - - 23
Lucros Distribuidos - - - (202) (202)
Lucro ( prejuizo ) do exercício - - - 302 302
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 2.120 1.589 348 42 4.099

Diretoria:

A música... Por que 

somos tocados pela 

música? Ela pode ser 

composta para peça 

instrumental solo, 

independente de texto, 

entretanto, ser musicada 

valorizando as palavras

Em “Canção Amiga”, a 
peça de Milton Nasci-
mento soa como um 

abrigo que recebe e acolhe o 
poema de Carlos Drummond 
de Andrade. São sons onde 
a história faz morada, assim 
como o bebê no útero materno. 
A mãe como lar primevo do 
viver humano, embala a mul-
tiplicação das células, abrindo 
espaço para um crescer grada-
tivo e compartilhado. 

Com seu corpo e sua alma, 
prepara o túnel da vida, numa 
teia complexa de ritmos har-
mônicos e melódicos. O sentir 
da mãe, que vai mais além, 
perscruta seu pequeno botão 
em desenvolvimento e anteci-
pa a aprovação daquele virá a 
nascer. Como árvore, enraíza e 
se eleve sempre em ascensão 
vertical e se abre, oferecendo 
à luz seu rebento. 

No vínculo com o seu bebê, 
a mãe instaura a transmissão 
das marcas da família, ope-
rando com a temporalidade 
que diferencia as gerações e 
recria os laços afetivos. Assim 
instalados, refazem o conti-
nente familiar, transformando 
a malhagem psíquica e as ma-
nifestações da parentalidade, 
que envolvem um novo cenário 
entre as gerações.

O sublime poema, composto 
em versos brancos (irregu-
lares), exala delicadeza e 
intensidade, expressando a 
delicadeza do botão que aos 
poucos vai se abrindo para 
alcançar a intensidade do 
perfume mais sublime... O de 
ser mãe. A canção que embala 
a maternidade tem o poder de 
caracterizar todas as mães do 
mundo, em todas as culturas, 
em diversos países. O amor 
materno é um processo que 
se inicia na mente, invade o 
corpo e constrói uma aliança 
única, ímpar que simboliza a 

pureza do diamante que irá 
resplandecer. 

Uma das características do 
diamante é a propriedade de 
sua resistência. Todavia, o que 
irá auxiliar na lapidação da 
pequena pedra preciosa é a 
energia que emana da mãe sau-
dável, que irá paulatinamente, 
encorajar o seu devir. Por outro 
lado, o diamante-mãe carrega 
vigor e maternagem necessá-
rios para envolver e oferecer 
condições apropriadas à sua 
criança, caminhando da sim-
biose para a individuação.

A dinâmica mãe/bebê suscita 
a refl exão sobre a importância 
dos adultos em relação às suas 
atitudes e responsabilidades 
em observar e criar ambien-
tes sadios, entendendo que 
a criança precisa e deve ser 
protegida, tendo o seu tempo 
e o seu ritmo para sonhar. Mú-
sica e letra são histórias que, 
quando contadas, autorizam 
essas crianças a acordarem 
suas fantasias. 

As palavras que foram apren-
didas e ouvidas se tornam 
simbolicamente mais signifi ca-
tivas quando emerge a criança 
interior, criando asas para 
sentir o vento soprar como 
folhas cantando, silvos se espa-
lhando, tornando assim a vida 
mais leve e bela. Na ternura da 
sonoridade, o adulto e o infantil 
se mesclam e encontram, na 
mesma rua, caminho para sua 
existência.

No percurso da vida, con-
quistas e frustrações se fazem 
presente, assim como, enre-
dos e segredos aproximam e 
distanciam pessoas, que ora 
se amam ora se odeiam. A 
amizade é o mais forte elo de 
amor, entretanto, a volta ao 
materno inspira o retorno à 
canção do embalo que acalanta 
nosso viver.

(*) - Pianista, compositora C.D.M.SP 
– Poetisa M.O.C.P.B. É autora do 

livro “Poemas de Amor e Vida” 
Prêmio Cultura Nacional - Psicóloga, 

com pós em neuropsicologia 
(rosemary9mantovani@gmail.com);

(**) - Psicóloga – IPUSP. Doutora 
em Semiótica e Linguística Geral 

– FFLCHUSP. Especialista em 
Psicologia Hospitalar-INCOR-

HCFMUSP Bacharel em Letras 
Clássicas e Vernáculas – FFLCHUSP. 

(srugno@gmail.com).

Música e Psicologia
na promoção da Saúde

Rosemary Mantovani (*) e Sueli Rugno (**)

9ª VC - Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1005893-30.2015. 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Raphael Garcia Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Deusa Gaiotte Lavanhini 
Veiculos Me, Rua Cabo Antonio Pinton, 231, apartamento 146, Parque Novo Mundo - CEP 02186-
000, São Paulo-SP, CNPJ 13.331.209/0001-80, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento 
Comum por parte de Francisca das Chagas Costa de Oliveira, alegando em síntese: objetivando 
seja a mesma julgada procedente com a condenação da ré para que no prazo de 30 dias transfira 
para seu nome o veículo de Marca FIAT modelo UNO MILLE EP, Gasolina, ano 1996, 
146097T5756115 junto ao DETRAN desde 14/02/2012, sob pena de multa diária, com a expedição de 
ofício aos órgãos responsáveis, bem como a condenação da ré ao pagamento de todos os valores 
relativos á tributos vencidos do veículo, e ainda, ao pagamento de indenização pelos morais 
causados, custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, 
conteste a ação, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Sem 
prejuízo, fica a requerida, neste mesmo ato, INTIMADA a, no prazo de 30 dias, findo o prazo do 
presente edital, transferir a propriedade do veículo acima qualificado para seu nome ou de terceiro 
que indicar, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), nos termos da r. Decisão proferida às 
pags. 97/98 dos autos da ação supra. 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 abril de 2016. 

19ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0167856-68.2009. 
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 NEUSA 
FERNANDES DE CARVALHO, CPF. 535.618.058-68, que nos autos da ação de Execução, 
requerida por BANCO BBM S/A, em face de JOSÉ JOAQUIM RAMOS DE CARVALHO e PEDRO 
ANDREOTTI LACERDA procedeu-se a penhora do(s) seguinte(s) bem(ns): 01) Lote de terreno sem 
benfeitorias, nº 55, da quadra "J", do imóvel denominado "Jardim Pedra Verde", situado na Praia do 
Lázaro, Perímetro urbano, em Ubatuba – SP, melhor descrito na matrícula nº 13.387, do CRI de 
Ubatuba/SP; 02) Apto. nº 114, localizado no 11º andar do Ed. Karina, situado à Rua Barão de 
Jaceguai nº 1154, esquina com a rua João Dias, no 30º Subdistrito Ibirapuera, com área total de 
115,521m², já incluso 8,80m² à vaga destinada à guarda de 01 carro de passeio na garagem coletiva, 
matriculado sob nº 120.709 do 15º CRI da Capital; e 03) Apto. nº 05 localizado no 5º andar, do Ed. 
Piazza Venetto, situado à Rua República do Iraque n. 1391, no 30º Subdistrito  Ibirapuera, com área 
total de 646,034m², já incluso 144,054m² destinadas para 04 vagas indeterminadas de garagem, 
matriculado sob nº 137.474 do 15º CRI da Capital, dos quais foram nomeados depositário, o executado 
José Joaquim Ramos de Carvalho, CPF. 044.408.208-59. Estando a executada em lugar ignorado, 
expede-se o presente edital para que fique intimada das penhoras e, para que em 15 dias, a fluir após 
os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/2015), na ausência dos quais, prosseguirá 
o feito em seus ulteriores termos, independente de nova intimação. Será o edital, afixado e publicado 
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de outubro de 2016. 

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Cumprimento de Sentença (0002906-74.2016.8.26.0010). 
O(A) Dr. Carlos Antonio Da Costa MM. Juiz(a) de Direito da 3ª VC do Foro Regional do Ipiranga, 
Estado de SP, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)   Elis de Faria Borella, que nos autos da ação 
Monitória, requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que 
efetue o pagamento do valor de R$   7.632,74 que deverá ser devidamente atualizado até a data do 
efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art. 
513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 05/08/2016.   25/11

Edital de Citação Prazo 30 dias Proc. 1007693-87.2015.8.26.0003. A Drª. Alessandra Laperuta 
Nascimento Alves De Moura, Juíza de Direito da 2º VC do Foro Regional do Jabaquara/SP. Faz 
Saber á Alexandre José Antonio, RG Nº 26.756.209-3, CPF/MF Nº 141.860.668-50 que União Social 
Camiliana, lhes ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 8.850,34, referente ao contrato de 
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado o 
representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o 
débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena 
de conversão de mandato inicial em título executivo, presumindo-se como verdadeiros os fatos. Será 
o presente edital, afixado e publicado.                                                                                             25/11

“O clericalismo é uma das piores formas de riqueza pelas quais a 

Igreja é acometida”, disse Franscico.

No evento, o Pontífi ce con-
denou o clero e disse que 
ele é “rico” não apenas 

de “dinheiro”, mas também de 
“soberba”. 

“O clericalismo é rico. E se 
não é rico de dinheiro, o é de so-
berba. Mas é rico, tem um apego 
às posses. Ele não se deixa ser 
criado pela mãe pobreza, não 
deixa que protejam o muro da 
pobreza. O clericalismo é uma 
das piores formas de riqueza 
pelas quais a Igreja é acometida, 
ao menos em alguns lugares da 
Igreja e mesmo nas experiên-
cias mais cotidianas”, afi rmou 
Jorge Mario Bergoglio.

O religioso também disse que 
“as críticas” que são feitas à 
Companhia de Jesus e a ele são 
“restauracionistas”. “Na minha 
situação e no ambiente onde 
estou, as críticas à Companhia 
têm um sabor de tipo restaura-
cionista”, disse Francisco. “Vale 

Apesar de novembro ser conhecido o mês 
dos descontos, em razão da Black Friday 
que acontece ofi cialmente no Hoje (25), 
o Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação- IBPT, fez um levantamento 
da carga tributária  incidente sobre os 
principais produtos adquiridos na sexta-
feira negra e comprovou que não é bem 
assim.

Entre os itens mais procurados na Black 
Friday, estão os eletrônicos e os eletro-
domésticos, que coincidentemente são 
também os mais tributados na escala de 
produtos. Quem pretende aproveitar a data 
para adquirir aquele jogo de vídeo game a 
tempos pedido pelo fi lho, pode se preparar 
para engordar o bolso do governo, com 
72,18% de impostos sobre o brinquedo. Ou 
até mesmo quem gostaria de se presentear 
com um smartphone, não deve pagar me-
nos do que 68,76% de encargos. 

Como muitos consumidores, o leão 
também está ansioso para aproveitar a 
Black Friday, a fi m de engordar os cofres 
públicos. Mesmo para assistir às noticias 
sobre a economia o contribuinte paga tri-
buto, um televisor tem cerca de 45% de 
imposto  embutido e, o tablete importado, 
em média 48%. Aquela máquina fotográ-

O clero é rico de dinheiro 
e de soberba, diz Papa

Ontem (24), o papa Francisco recebeu no Vaticano delegações de jesuítas de todo o mundo como parte 
da 36ª Congregação dos Jesuítas e discursou para os presentes

D
iv
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çã
o pelos seus ideais e incentivam o 

diálogo. “Em geral, a minha opi-
nião é que os políticos caíram. 
Não há mais aqueles grandes 
políticos que eram capazes de 
serem levados a sério, de se-
guirem com seus ideais, de não 
temerem nem os diálogos e nem 
a luta e que também andavam 
adiante, com inteligência e com 
o carisma próprio da política. 
E sobre isso, acredito que as 
polarizações não ajudam. O que 
ajuda na política, ao contrário, é 
o diálogo”, disse Bergoglio.

Sobre o assunto, o Pontífi ce 
também falou sobre a impor-
tância de se ter coragem de 
tomar ações. “A coragem não 
está apenas em ‘fazer barulho’, 
mas também em saber fazê-lo e 
saber como e quando fazê-lo. E 
ainda mais: deve-se saber, antes 
de qualquer coisa, discernir se é 
preciso ou não ‘fazer barulho’”, 
explicou Francisco (ANSA).

a pena dizer que são críticas 
que desejam uma restauração, 
aquela de uma Companhia que 
talvez há muito tempo atraísse, 
por que lá era o seu tempo, mas 
que não é desejável nos dias 
de hoje, porque o tempo de 

Deus hoje não é mais aquele. 
Por detrás da críticas, há este 
tipo de pensamento”, afi rmou 
o Papa.

No encontro, Francisco tam-
bém comentou que, atualmen-
te, faltam políticos que lutam 

A Black Friday dos tributos

fi ca para registrar os momentos especiais 
possui 48,21% de tributos.

Realmente a vida não está fácil para o 
consumidor brasileiro, as donas de casa que 
almejam trocar os utensílios domésticos 
também não escapam da fúria do leão. 
Por exemplo, a máquina de lavar roupas 
tem 42,56% de impostos, o fogão pequeno: 
41,22%, a geladeira: 38,21% e um home 
theater:  44,94%.

De acordo com o presidente do IBPT, 
João Eloi Olenike, é muito comum os 
consumidores aproveitarem esta época 
do ano para adiantar as compras de natal. 
“No entanto, os brasileiros devem fi car 
atentos para fazer aquisições de produtos 
menos custosos e de melhor qualidade, pois 
em todos os item já constam os tributos 
embutidos no preço, quando da venda ao 
consumidor fi nal”, afi rma Olenike.
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netjen@netjen.com.br

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

sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000331-03.2016. 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 11ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Antonio Carlos Santoro
Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a RODRIGO FREITAS AZEVEDO, RG Nº 46.697.010-9, CPF/
MF Nº 39320322848, que UNIÃO SOCIAL CAMILIANA lhe ajuizou ação Monitória da quantia de 
R$ 9.346,09 referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, relativos ao curso de
Tecnologia em Gastronomia 2011, mensalidades de agosto à dez/2011.Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido,foi determinada a sua CITAÇÃO, por Edital, para que, no prazo de 15 dias, 

g gg

que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado (isento de custas
processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa,ou oponha embargos, 
sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o
mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, 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 19 de outubro de 2016.                                                                                 24 e 25/11

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

42º Subdistrito - Jabaquara
Dr. Gilberto Adolfo - Substituto do Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: BRUNO IACONA DE BELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
jornalista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1989, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Antonio de Bello e de Margareth Iaco-
na de Bello. A pretendente: IARLY KAROLLINE KENNEDY PATRICIO MARTINS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão designer de interiores, estado civil solteira, nascida 
em Teresina - PI, no dia 03/02/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Marinaldo Ferreira Martins e de Simone Welma Patricio Pereira.

A pretendente: WANDER DONIZETE FERRAREZI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascida no Pedregulho - SP, no dia 12/10/1958, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Osvaldo Ferrarezi e de Dirce Malta Ferrarezi. 
A pretendente: SARA ENEZIA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, 
estado civil solteira, nascida em Itabuna - BA, no dia 22/05/1978, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de João Enézio dos Santos e de Zenóbia Costa da Silva.

O pretendente: JOSENILDO VIEIRA GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão co-
merciante, estado civil solteiro, nascido em Bom Conselho - PE, no dia 31/08/1975, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Gonçalves Filho e de Maria Andrelina Gonçalves. 
A pretendente: GESSÍ GONÇALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão encarregada de 
produção, estado civil divorciada, nascida em Rio Casca - MG, no dia 19/08/1966, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Nelsy Gonçalves e de Luzia do Carmo Gonçalves.

O pretendente: FILIPE SAMUEL DE MELLO TOLEDO COSTA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
10/07/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo de Tarso Peres 
de Toledo Costa e de Josefi na Conceição de Mello Toledo Costa. A pretendente: DIANA 
POZZO, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida em 
Concórdia - SC, no dia 26/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jandelino Pozzo e de Terezinha Baccon Pozzo.

O pretendente: BRUNO RIBEIRO ALVES, de nacionalidade brasileira, profi ssão ana-
lista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Alves de Sousa e de Ana 
Ribeiro Alves. A pretendente: ALANA BARROS DE BRITO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de crédito, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldo Oliveira de 
Brito e de Ana Maria de Barros Brito.

O pretendente: ALEXANDRE ALAYON DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão motorista, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/06/1976, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Darcy dos Santos e de Olinda Alayon 
dos Santos. A pretendente: VANESSA ALVES D’ ANDRÉA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente administrativo, estado civil solteira, nascida em São Vicente - SP, no 
dia 10/03/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Levi L. D’ Andréa 
e de Rita de Cassia Alves D’ Andréa.

O pretendente: FERNANDO AFFONSO CANDIDO, de nacionalidade brasileira, profi s-
são publicitário, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/04/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando de Almeida Candido e 
de Zilda Affonso Candido. A pretendente: MELINA DE MIRANDA BARCELOS, de na-
cionalidade brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em Brasilia - DF, 
no dia 14/05/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Wagner Maltez 
Barcelos e de Nelma Mota de Miranda Barcelos.

O pretendente: JOSÉ ROBERTO CARDOSO OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão técnico em edifi cações, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 13/05/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Cardoso 
Oliveira e de Julieta Cardoso Oliveira. A pretendente: PAULA ROBERT RODRIGUES, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em Santo Antonio 
de Paula (1º Distrito) - RJ, no dia 27/04/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - 
SP, fi lha de Paulo Ferreira Rodrigues e de Therezinha Cássia Robert Rodrigues.

O pretendente: EMMANUEL CHUKWUMA UDEH, de nacionalidade nigeriano, profi ssão 
comerciario, estado civil solteiro, nascido em Ihe - Nigeria, no dia 01/01/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sylvester Udeh e de Theresa Udeh. A pretendente: 
LAURA CRISTINA BARBIZAN, de nacionalidade brasileira, profi ssão doméstica, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/03/1965, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Barbizan e de Romilda da Rocha Barbizan.

O pretendente: EDUARDO EBER BRAGA MALHEIROS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de TI, estado civil solteiro, nascido em Belém - PA, no dia 24/01/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Domingos Eduardo Piedade Malhei-
ros e de Ivis Braga Malheiros. A pretendente: TALITA ALVES DE LIMA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente de departamento pessoal, estado civil solteira, nascida em 
Santa Helena de Goiás - GO, no dia 04/07/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Luiz Gonçalves Lima e de Nildete Alves da Silva.

O pretendente: TIAGO FERREIRA CAMPOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/09/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos Campos e de Iracilda 
Ferreira Campos. A pretendente: ANA CAROLINA GOMES TOLEDO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão pubicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
03/02/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Maria da Silva 
Toledo e de Rosa Maria Gomes Pereira de Toledo.

O pretendente: MARCELO COSTA DE ALENCAR, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 29/06/1991, residente e 
domiciliado no Jardim das Nações - SP, fi lho de Dary Couto de Alencar e de Araci Santana Rosa 
Costa de Alencar. A pretendente: LETICIA FLAVIA AGOSTINHO DO MONTE, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Diadema - SP, no dia 20/06/1995, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Evânia Agostinho do Monte.

O pretendente: LEANDRO MACHADO CELESTINO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 12/12/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Sebastião Celestino e de Margarida Machado 
Barros. A pretendente: RAIZA LOPES LACERDA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil solteira, nascida em Salvador - BA, no dia 14/04/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Geraldo Santos Lacerda e de Marivam Lopes.

O pretendente: FELIPE DOS SANTOS GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
balconista, estado civil solteiro, nascido em Gama, Brasília - DF, no dia 12/01/1994, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cristiano Gomes e de Safi ra de 
Fátima Guedes dos Santos. A pretendente: TATIANE BATISTA FREIRE, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em Alhandra - PB, no 
dia 28/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Geraldêz Batista 
Freire e de Maria José da Silva Freire.

O pretendente: DAVIDSON CHAVES CORREIA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ajudante geral, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/11/1986, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Doralice Chaves Correia. A pretendente: 
JERUSA ARAUJO SABÓIA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/05/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de José Julio Sabóia e de Maria Luiza Araújo Sabóia.

O pretendente: JULIO BARBOSA BINA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão educador físico, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
05/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Julio Bina dos Santos 
e de Emilia Barbosa. A pretendente: LEDA CRISTINA DE LIMA RIBAS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão esteticista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
25/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Carlos Ribas 
e de Adriana Luiz de Lima Ribas.

O pretendente: AZEEZ ADISA JAMIU, de nacionalidade nigeriano, profi ssão segu-
rança, estado civil solteiro, nascido em Lagos, Nigéria, no dia 11/07/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Alabi Janiu e de Yemisi Jamiu. A pretendente: 
FRAKISLANE CARVALHO NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil solteira, nascida em Pindobaçu - BA, no dia 25/05/1979, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José do Nascimento e de Maria do Carmo 
Carvalho Nascimento.

O pretendente: RAIMUNDO DEOCLECIANO GOMES DE SOUSA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão assistente administrativo, estado civil solteiro, nascido em Crateús 
- CE, no dia 06/03/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Pedro 
Gomes de Sousa e de Maria das Dores Gomes. A pretendente: ELIETE DA SILVA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão manicure, estado civil solteira, nascida em Palmeira 
dos Indios - AL, no dia 16/10/1974, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Bernardo da Silva e de Josefa Maria da Silva.

O pretendente: EDGARD QUIRINO DE MELLO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
moto fretista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/07/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Donizetti de Mello e de Aparecida 
Donisete de Mello. A pretendente: DANIELLE LIMA DE SOUZA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão pedagoga, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
16/01/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Almiro de Souza Filho 
e de Lindalva Lima Silva de Souza.

O pretendente: DOUGLAS VICTOR DE MIRANDA SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/05/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Givaldo Vitor Santos e de Valdete 
Dias de Miranda Santos. A pretendente: MICHELE APARECIDA DE SOUZA LIMA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão analista pessoal, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 09/11/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João 
Batista dos Santos Lima e de Edilamar Aparecida de Souza Lima.

O pretendente: SANDRO GETULIO REIS, de nacionalidade brasileira, profi ssão serra-
lheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/02/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paulo Celso Reis e de Sonia Aparecida Perpetua 
Reis. A pretendente: ROSELI BARBOSA DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar administrativo, estado civil solteira, nascida em Várzea Nova - BA, no 
dia 09/07/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Raimundo Barbosa 
de Oliveira e de Marlêne dos Santos Oliveira.

O pretendente: REYNALDO SOUZA GOMES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
ajudante, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 28/11/1999, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Reginaldo Teixeira Gomes e de Ednice Oliveira 
de Souza Gomes. A pretendente: VIVIANE SANTOS SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Santo André - SP, no dia 21/08/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Cierilo Rodrigues da Silva Neto 
e de Ana Amelia Araujo.

O pretendente: RODRIGO LUIS DE OLIVEIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
atleta, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 24/04/1982, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Luiz de Oliveira e de Isaira Aparecida de 
Oliveira. A pretendente: ELIZANDRA DA SILVA HENRIQUE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão balconista, estado civil divorciada, nascida em União dos Palmares - AL, no 
dia 30/01/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Severino José 
Henrique e de Edileuza Maria da Silva.

O pretendente: ADRIANO SANTOS DE JESUS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista fi scal, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/10/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Edvaldo Lourenço de Jesus e de 
Marinalva Ferreira dos Santos. A pretendente: VANESSA MASCARENHAS SANTOS, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de departamento pessoal, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/04/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Missias de Souza Santos e de Valdeci Mascarenhas 
Silva Fernandes.

O pretendente: ALY BANGOURA, de nacionalidade guineense, profi ssão vendedor, estado 
civil solteiro, nascido em CMT - Guine, no dia 01/02/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de John Bangoura e de Rose Bangoura. A pretendente: ZULAMA-
RA DE OLIVEIRA SOUZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão vigilante, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/07/1981, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Antonio de Souza e de Joana D’Arc Oliveira de Souza.

O pretendente: HELDER FREDERICO RIVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão fun-
cionário público, estado civil solteiro, nascido em Santo André - SP, no dia 09/07/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elcio Riva e de Maria Luzia Lo-
renção Riva. A pretendente: ANA RITA GOMES DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/11/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Balbino Beato da Silva e 
de Joana Bertulina Gomes da Silva.

O pretendente: KINGSLEY CHIADIKAOBI ARUM, de nacionalidade nigeriana, profi ssão 
comerciante, estado civil solteiro, nascido em Enugu State - Nigeria, no dia 18/05/1986, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Onyemachi Arum e de Esther Arum. 
A pretendente: THAÍS DIAS CARLOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado 
civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 17/06/1998, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Fabio Luiz Carlos e de Patricia Dias de Barros.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: JULIANO OLIVEIRA DE PONTES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
programador, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 17/04/1986, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nilza Oliveira de Pontes . A convivente: 
ANDRESSA COSTA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão educadora física, 
estado civil solteira, nascida em Presidente Prudente - SP, no dia 10/06/1985, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jaime Pereira da Silva e de Maria de Fatima 
Costa da Silva. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de União Estável em Casamento 
cujo assento respectivo será lavrado independentemente de qualquer outra formalidade 
fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: ADALBERTO YUTAKA WATANABE, de nacionalidade brasileira, profi s-
são zelador, estado civil divorciado, nascido em Tupã - SP, no dia 07/11/1955, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Tatsuo Watanabe e de Mitsue Watanabe. A 
convivente: VERANEIDE FELIX DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do 
lar, estado civil divorciada, nascida em Arapiraca - AL, no dia 22/02/1965, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Felix da Silva e de Solidade Pereira de 
Morais. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de União Estável em Casamento cujo 
assento respectivo será lavrado independentemente de qualquer outra formalidade fi ndo 
o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão representante comercial, estado civil divorciado, nascido em Diadema - SP, 
no dia 03/03/1974, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Josefa Maria da 
Conceição. A convivente: DANIELA CARVALHO VIEIRA SOBRINHO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão visagista, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
19/01/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Vieira Sobrinho 
e de Neuza Maria de Carvalho. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de União Estável 
em Casamento cujo assento respectivo será lavrado independentemente de qualquer 
outra formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: MARCOS ANTONIO CASERTA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
comerciante, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/02/1955, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Caserta e de Luzia de Souza 
Caserta. A convivente: ALESSANDRA FARIAS NEVES, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Iraquara - BA, no dia 23/10/1987, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias Neves e de Aurea Senhorinha 
Farias Neves. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de União Estável em Casamento 
cujo assento respectivo será lavrado independentemente de qualquer outra formalidade 
fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

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

Empresas & Negócios

O pretendente: MARCELO NAOKI KIYAN, estado civil solteiro, profi ssão feirante, nascido 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/06/1979, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Yoshiharu Kiyan e de Harumi Kiyan. A pretendente: 
LUCIANA MASSAMI YONETA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 22/05/1975, residente e domiciliada em 
Aldeia da Serra, Santana do Parnaíba, São Paulo - SP, fi lha de Masakichi Yoneta e de 
Setsuka Kanashiro.

O pretendente: LUCIANO DA SILVA SOARES, estado civil solteiro, profi ssão serralheiro, 
nascido em Maraial - PE, no dia 02/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Pedro Soares e de Maria do Carmo da Silva. A preten-
dente: SILVIA CRISTINA RAMALHO MARTINS, estado civil solteira, profi ssão analista 
de atendimento, nascida em Humberto de Campos - MA, no dia 29/04/1978, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de  Simplicio da Conceição Martins e 
de Maria Celeste Ramalho Martins. 

O pretendente: JOSÉ UILSON CAMPOS FRANÇA, estado civil solteiro, profi ssão 
eletricista, nascido em Monte Santo - BA, no dia 04/04/1992, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Wilson França Guimarães e de Maria do Espirito Santo 
Campos. A pretendente: JOELMA DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assistente 
administrativo, nascida em Euclides da Cunha (Monte Santo) - BA, no dia 23/10/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Raimundo de 
Souza e de Josefa Maria de Souza. Obs.: Cópia do edital para ser afi xado no cartório 
de residência do contraente.

O pretendente: RAFAEL WIKANSKI, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
nesta Capital, Bom Retiro - SP, no dia 25/10/1980, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alberto Manoel Wikanski e de Nelsi Ondina Wikanski. A pretendente: 
ADRIANA ARAUJO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão contadora, nascida 
neste Subdistrito - SP, no dia 24/09/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Raimundo Palmito dos Santos e de Rosalia Maria de Araujo. 

O pretendente: DAVID NOVAES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão pizzaiolo, 
nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 03/10/1994, residente e domici-
liado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Batista dos Santos e de Adeildes 
Novaes dos Santos. A pretendente: JULIANNE ALBUQUERQUE DOS SANTOS, estado 
civil solteira, profi ssão assistente de marketing, nascida nesta Capital, Santana - SP, no 
dia 06/05/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz 
Carlos dos SantosJunior e de Silmara Albuquerque da Silva Santos.

O pretendente: STEPHEN WILLIAM BRADELEY , estado civil divorciado, profi ssão pro-
fessor, nascido em London Road na Comarca da Região de Stoke-on-Trend, Inglaterra, 
no dia 22/04/1956, residente e domiciliado na Inglaterra, fi lho de William Joseph Bradeley 
e de Constance Jean Eillen Bradeley. A pretendente: RENATA RIBEIRO SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida nesta Capital, Barra Funda - SP, 
no dia 20/07/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Juracy Sousa Silva e de Iracema Ribeiro Silva. 

O pretendente: RICHARD MINAS COSTA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de 
refrigeração, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 05/09/1983, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Minas Costa Junior e de Eliana 
Aparecida Desco Minas Costa. A pretendente: DÉBORA GÓES DEOLINDO, estado civil 
solteira, profi ssão estudante de arquitetura, nascida em Marília - SP, no dia 17/07/1993, 
residente e domiciliada na Vila Albertina, São Paulo - SP, fi lha de  Idmar José Deolindo 
e de Sebastiana Marisa Góes Deolindo. Obs. Cópia do Edital de Proclamas para ser 
afi xado no Cartório de Residência da Contraente. 

O pretendente: MARIO AUGUSTO PALKOVITZ DE FELICE, estado civil solteiro, profi s-
são comerciante, nascido nesta Capital, Consolação - SP, no dia 25/03/1976, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Augusto de Felice e de Aurea Maria 
Palkovitz Felice. A pretendente: SUELLEN CRISTINA CARDOSO DE SOUZA, estado 
civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, 
no dia 23/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Celso Luis de Souza e de Maria das Graças Gomes Cardoso. 

O pretendente: TIAGO CORRÊA NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão militar, 
nascido em Conceição de Feira - BA, no dia 14/04/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Nonato da Silva Nascimento e de Almerinda 
Corrêa Nascimento. A pretendente: CHAYANNE MAIARA DA SILVA E SILVA, estado 
civil solteira, profi ssão publicitária, nascida em São Gonçalo - RJ, no dia 29/05/1989, 
residente e domiciliada em São Gonçalo - RJ, fi lha de  Cosme Luiz Antunes da Silva e de 
Jacqueline Quiares da Silva e Silva.  Obs. Cópia do Edital recebida do Ofi cial de Registro 
Civil do 1º Distrito de São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro. 

O pretendente: JOÃO RAFAEL VIEIRA E SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido nesta Capital, Limão - SP, no dia 28/04/1987, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Magda Vieira de Melo. A pretendente: KATIA DO 
SANTOS TAKAHACHI, estado civil solteira, profi ssão consultora, nascida nesta Capital, 
Cerqueira Cesar - SP, no dia 24/03/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Hydetaka Takahachi e de Maisa dos Santos Takahachi.

O pretendente: ADRIANO MACÊDO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão agente de 
atendimento, nascido em Feira de Santana - BA, no dia 07/05/1993, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Abraão Pereira da Silva e de Luzinete Ester 
de Macêdo. A pretendente: FERNANDA CRISTINA FAIOLO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapêuta, nascida nesta Capital, São Miguel Paulista - SP (Registrada no 
Distrito de Ermelino Matarazzo - SP), no dia 26/09/1991, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de  Fernando Sidnei Faiolo da Silva e de Rosangela 
Aparecida Julião Faiolo Silva.

O pretendente: MAURICIO DE MORAES RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
funcionário público, nascido nesta Capital, Vila Nova Cachoerinha - SP, no dia 22/07/1975, 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro e de Inove 
Catarina de Moraes Ribeiro. A pretendente: SIMONE DA COSTA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida neste Subdistrito - SP, no dia 02/06/1972, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de   Mario Clementino da 
Costa e de Sonia Regina da Costa. 

O pretendente: MARCO ANTONIO ANDRADE, estado civil divorciado, profi ssão radialista 
aposentado, nascido em Ribeirão Preto (1º Subdistrito) - SP, no dia 08/10/1963, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Andrade e de Maria Agusta 
Andrade. A pretendente: ANGELA MARIA DOS SANTOS PRESTES, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Porto Alegre (3ª Zona) - RS, no dia 07/03/1965, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Zeli de Matos Prestes e de Juliana 
da Luz dos  Santos.

O pretendente: MARCOS ROBERTO RODRIGUES DA ROCHA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante, nascido neste subditrito - SP, no dia 21/03/1968, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Afonso da Rocha e de Dirce Rodrigues 
Rocha. A pretendente: LOURDES FARIA DE QUEIROZ, estado civil divorciada, profi ssão 
costureira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia 19/06/1961, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Queiroz e de Celeste Faria.

O pretendente: DOUGLAS ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão frentista, 
nascido nesta Capital, Santana - SP, no dia 20/09/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Oseias Cosmo Vieira de Oliveira e de Raimunda 
Cristina Alves de Oliveira. A pretendente: MARINA MARTINS DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão supervisora, nascida nesta Capital, Pari - SP, no dia 29/08/1980, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo Martins de Souza e 
de Marcia Rocha Martins de Souza.

O pretendente: MARCIO ANDRIANO SILVA, estado civil divorciado, profi ssão securitário, 
nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 28/06/1978, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Evandro Silva e de Sonia Aparecida Batista 
Silva. A pretendente: ANGELICA SANTOS BARROS, estado civil divorciada, profi ssão 
securitária, nascida nesta Capital, Ibirapuera - SP, no dia 12/07/1989, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Tenorio de Barros e de Marilúcia 
dos Santos Barros. 

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

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - 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: FLAVIO LAVIERI ZAMPERLINI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão engenheiro agrônomo, nascido nesta Capital, Jardim Paulista - SP, 
no dia 11/05/1988, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Giuseppe Maria 
Zamperlini e de Haydee Beatriz Lavieri Zamperlini. A pretendente: RAQUEL CHIARINELLI 
LAURINO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão economista, nascida em 
Piracicaba (3º Subdistrito) - SP, no dia 25/11/1990, residente e domiciliada em Piracicaba 
- SP, fi lha de Marcelo Silvestre Laurino e de Maria Cristina Ciarinelli Laurino.

O pretendente: MILTON CARDOSO DOS SANTOS FILHO, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão econômista, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/07/1956, 
residente e domiciliado em Montevideu, Uruguai, fi lho de Milton Cardoso dos Santos e de 
Maria Marciana Miziara dos Santos. A pretendente: MONICA LAZZERINI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão analista de sistemas, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 09/10/1960, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Arnaldo Lazzerini 
e de Carla Maria Bellotti Lazzerini.

O pretendente: SÉRGIO AUGUSTO WEIGERT ENNES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em Curitiba (Registrado no 1º Serviço) - PR, 
no dia 18/02/1953, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Eliasib Gonçalves Ennes e de Walfrida Weigert Ennes. A pretendente: ELENI SOARES 
FRANCO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão psicóloga, nascida 
nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia 23/09/1964, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Edio Soares Franco e de Amelia Cavagnoli Franco.

O pretendente: FERNANDO CONCEIÇÃO DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 
05/04/1987, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rodolfo de Jesus Barbosa 
e de Valeria Conceição dos Santos Barbosa. O pretendente: PAULO RAFAEL SILVEIRA 
ARRUDA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão administrador, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 01/11/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Nelson Arruda Junior e de Maria Conceição Silveira Arruda.

O pretendente: LUIS GUSTAVO ROLIM ROSA LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/09/1983, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco de Assis Lima Junior e de Sonia 
Maria Rolim Rosa Lima. A pretendente: LUCIANA CARDOSO TEIXEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/09/1982, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ricardo Teixeira e 
de Regina Celia Carneiro Cardoso Teixeira.

O pretendente: RONALDO ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão auxiliar comercial, nascido em Brasília - DF, no dia 03/08/1980, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marconio Siqueira da Silva e de Maria da 
Paz Alves Subrinho da Silva. O pretendente: DELSON CELESTINO DA CONCEIÇÃO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro/maquiador, nascido 
em Santos - SP, no dia 06/10/1977, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Domingos Celestino da Conceição e de Zélia Lopes da Conceição.

O pretendente: NILSON DEMETRIUS TEIXEIRA SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão assistente administrativo, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 01/06/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edmilson Oliveira 
Souza e de Neusa Teixeira Souza. A pretendente: THAIS RODRIGUES FEITOSA, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 07/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio 
Feitosa e de Antonia Fernandes Rodrigues.

O pretendente: NICOLAU DA ROCHA CAVALCANTI, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão jornalista, nascido em Goiânia - GO, no dia 02/08/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José da Rocha Cavalcanti e de Cecilia Travancas 
da Rocha Cavalcanti. A pretendente: CRISTIANA PRADO BAPTISTA GASPAR GOMES, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão administradora de empresas, nascida 
em Ribeirão Preto - SP, no dia 14/07/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Celso Henrique Gaspar Gomes e de Maria Tereza Prado Baptista Gaspar Gomes.
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 
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HUNTSMAN QUÍMICA BRASIL LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação
da Licença de Operação, para Fabricação de Corantes para a Indústria Têxtil, sito à
Avenida Ibirama, nº 518. Parque Industrial Daci. Cep: 06785-300. Taboão da Serra/SP.
OPUS PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Renovação da Licença de Operação nº 29007524, válida até 21/11/2.018,
para Fabricação de Artigos de Perfumaria e Cosméticos, sito à Rua João Henrique da
Silva, nº 461/501. Vila Jaraguá. São Paulo/SP.
HUMANWARE ENGENHARIA & SERVIÇOS LTDA. pessoa jurídica inscrita no CNPJ/MF
sob número 00.752.780/0001-26, com endereço na Rua Viña Del Mar, nº 1.148. Vila
Assunção. Cep: 09861-572. São Bernardo do Campo/SP, pela presente, faz saber à
todos o Extravio das Notas Fiscais de Serviços de números 001 a 250.
EG AUTO POSTO LTDA. torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para, Comércio de Combustíveis para Veículos Automotores
(Postos Revendedores), sito à Estrada de Itapecerica, nº 745. Vila das Belezas. São
Paulo/SP.
FESP FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO LTDA. torna
público que solicitou junto à CETESB a Renovação de Licença de Operação para
Confecção de Equipamentos de Segurança Industrial, n.e. , sito à Rua José Lopes, nº
125. Parte A. Macedo. Guarulhos/SP.
RIDER SERVICOS DE ESTAMPARIA LTDA ME. torna público que requereu na CETESB
de forma concomitante a Licença Prévia e a Licença de Instalação para Estamparia e
Texturização em Fios, Tecidos e Artigos Têxteis, inclusive Peças do Vestuário, sito à
Rua Sargento Agostinho Ferreira, nº 1.025. São Paulo/SP.

Direito da 1ª Vara Cível, do Foro de Avaré, Estado de São Paulo, Dr(a). Edson Lopes Filho, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Sergio Fernandes Gonçalves, CPF 010.963.078-55, RG 8681891, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, da quantia de R$15.418,83, referente às taxas de conservação do lote 06, quadra 
DO, do Empreendimento Terras de Sta Cristina VII, Paranapanema-SP, as quais o requerido deixou
de pagar. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 

p p q q

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 Avaré, aos 17 
de outubro de 2016.                                                                                                         24 e 25/11
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Quando pensamos 

em produtividade no 

ambiente de trabalho, 

um dos principais 

fatores que devem ser 

levados em consideração 

é saber como está o 

nosso nível de foco

Em outras palavras, é 
preciso entender que, 
para ter energia e con-

centração na realização das 
atividades diárias, é necessário 
estar com o corpo preparado. 
Do contrário, a pessoa passa-
rá o dia indisposta e acabará 
fazendo uma série de pausas 
que vão prejudicar o anda-
mento daquilo que realmente 
é importante. 

Acredito que existe uma 
tríade de ações capazes de 
ajudar a melhorar o foco: des-
cansar da maneira adequada, 
realizar as refeições da forma 
correta e fazer exercícios 
físicos regularmente. Claro 
que há outras estratégias para 
aumentar o foco - como saber 
defi nir prioridades e fugir das 
interrupções desnecessárias -, 
mas quero ressaltar essas três 
ações, pois muitos enxergam 
apenas a ponta do problema 
e priorizam somente o que é 
mais importante. 

No entanto, em determina-
dos momentos, a ausência de 
concentração está relacionada 
a uma noite mal dormida, por 
exemplo. Ou seja, a pessoa não 
descansa e no dia seguinte fi ca 
sonolenta, sem disposição para 
realizar todas as ações plane-
jadas. Sem dúvidas, dormir 
bem é o fator mais importante 
para a produtividade e, infeliz-
mente, alguns não conseguem 
enxergar isso. Tem gente que já 
acorda cansada e começa o dia 
sem disposição, afi nal é impos-
sível ter condições de produzir 
no trabalho sem descansar o 
corpo e a mente.

Além disso, outro fator que 
merece atenção é a alimen-
tação. Muitas vezes, a pessoa 
está indisposta no trabalho 
porque não comeu direito. 
Uma refeição pesada demais 
perto da hora de dormir, por 
exemplo, pode prejudicar a sua 

produtividade. O ideal é fazer 
um lanche leve, como um chá 
com bolachas, enquanto algo 
mais pesado é indicado para, 
no máximo, três ou quatro 
horas antes de se deitar. 

Comer de três em três horas 
também é uma excelente es-
tratégia, pois ajuda a manter 
o nível de metabolismo e os 
nutrientes necessários para 
abastecer o cérebro - o que, 
consequentemente, ajuda a 
aumentar a produtividade. Há 
também estudos que defendem 
períodos mais longos de jejum, 
no qual o mais importante não 
é o tempo entre as refeições, 
mas a qualidade daquilo que 
se come. Nesse sentido, tanto 
faz qual caminho seguir, o 
importante é ter energia e 
disposição.

No entanto, antes de iniciar 
qualquer mudança nos seus 
hábitos alimentares, sugiro que 
você consulte um nutricionista 
ou um nutrólogo, afi nal só um 
profi ssional será capaz de ela-
borar uma refeição ideal para o 
seu organismo. Por fi m, invista 
em um esporte. Quando digo 
isso, não é para ter um preparo 
de atleta, mas para tomar al-
gumas atitudes simples, como 
trocar o elevador pelas escadas 
no prédio do trabalho. Isso já 
faz com que o corpo entre em 
movimento, ajuda a aumentar 
a disposição e melhorar a vi-
talidade. O esporte em nossa 
rotina proporciona inúmeros 
benefícios.

Além de todas essas dicas, 
considero que o mais impor-
tante é entender que, quando 
queremos aumentar o nosso 
nível de foco, é preciso olhar 
para dentro de nós e não nos 
preocuparmos apenas com as 
ações externas. Acima de tudo, 
devemos cuidar do corpo para 
que ele esteja preparado para 
as tarefas diárias. 

A disposição é o primeiro 
passo para termos um dia com 
mais foco e produtividade!

(*) - Especialista em administração 
de tempo e produtividade, é CEO 

da TriadPS, empresa multinacional 
especializada em programas e 

consultoria na área de produtividade, 
colaboração e administração do 

tempo (www.triadps.com.br) e
(www.maistempo.com.br).

Estratégias para ter mais 
foco no dia a dia

Christian Barbosa (*)

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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28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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: JOSÉ CARLOS RODRIGUES, solteiro, profi ssão porteiro, nascido em 
Jordânia, Estado de Minas Gerais (Registrado no Distrito de Ribeirão do Salto, Itarantim/
BA), no dia doze de janeiro de mil novecentos e setenta e dois (12/01/1972), residente 
e domiciliado neste subdistrito, fi lho de Valdionor José Rodrigues e de Almerita Maria de 
Jesus. A pretendente: LUCIENE ANDRADE PACHECO, solteira, profi ssão cartorária, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia três de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e dois (03/01/1982), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Aparecido Pacheco e de Elisa Donizete de Andrade Pacheco.

O pretendente: MARCELO ADRIANO DE PAULOS, solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido no Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro (8º Registro Civil), 
no dia cinco de setembro de mil novecentos e setenta e um (05/09/1971), residente e 
domiciliado neste subdistrito, fi lho de Diney Maria de Paulos e de Maria Lucia Borges 
Adriano. A pretendente: CAMILA LOTTI STRICAGNOLO, divorciada, profi ssão 
administradora de empresas, nascida em São Paulo, Capital, no dia dezenove de 
setembro de mil novecentos e oitenta e dois (19/09/1982), residente e domiciliada neste 
subdistrito, fi lha de Antonio Stricagnolo Filho e de Regina Sampaio Lotti.

O pretendente: LEANDRO PINTO FERREIRA, solteiro, profi ssão motoboy, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Jabaquara), no dia vinte e nove de maio de mil 
novecentos e oitenta e seis (29/05/1986), residente e domiciliado neste subdistrito, fi lho 
de Geraldo Afonso Ferreira e de Agnailda Pinto dos Santos Ferreira. A pretendente: 
PATRICIA LORENTE ISIDRO, solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia treze de novembro de mil novecentos e 
oitenta e oito (13/11/1988), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Geraldo 
José Isidro e de Carmen Lorente Morales Isidro.

O pretendente: LEONEL JÚLIO ANDRÉ CAMANDA, divorciado, profi ssão funcionário 
público, nascido em Luanda, Angola, no dia dezenove de outubro de mil novecentos e oitenta 
e cinco (19/10/1985), residente e domiciliado em Angola, fi lho de Luis Paulo Camanda e de 
Rosa Flora Capitango Isaias. A pretendente: ELIANA LAMBERGA DA COSTA ARAGÃO, 
solteira, profi ssão química, nascida em Luanda, Angola, no dia dezessete de julho de mil 
novecentos e oitenta e sete (17/07/1987), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha 
de Aniceto Miguel da Costa Aragão e de Josefa Graciano Lamberga.

O pretendente: VICTOR VASCONCELLOS RODRIGUES, solteiro, profi ssão cozinheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia vinte e três de outubro 
de mil novecentos e oitenta (23/10/1980), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Marcos Vinicius Rodrigues e de Maria Silva Nardy Vasconcellos Rodrigues. A 
pretendente: ADRIANA CYMES, solteira, profi ssão cozinheira, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e 
setenta e cinco (26/12/1975), residente e domiciliada neste subdistrito, fi lha de Horacio 
Cymes e de Marion Lygia Cymes.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCOS GIFFONI DE MELO GOMES, solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo (3º Subdistrito), no dia vinte e seis de julho 
de mil novecentos e oitenta e quatro (26/07/1984), residente e domiciliado neste subdistrito, 
fi lho de Paulo de Melo Gomes e de Regina Fátima Giffoni de Melo Gomes. A convivente: 
THAISA NOVAES TAVARES DE ALMEIDA, solteira, profi ssão economista, nascida em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia onze de setembro de mil novecentos e oitenta e 
nove (11/09/1989), residente e domiciliada nesta Capital, fi lha de Manuel Rodrigues Tavares 
de Almeida Filho e de Thereza Cristina Paula Leite Novaes de Almeida. Obs.: Enviado cópia 
do edital de proclamas ao Subdistrito de residência da convivente. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo Código Civil Brasileiro (Lei nº 10.406/2002), artigo 1525 incisos 1, 3 e 4.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Edital de Citação Prazo 20 dias Processo Nº 0126231-30.2004. 8.26. 0100.  O(a) MM. Juiz (a) de 
Direito da 37º VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,  Dr(a).  Juliana Amato Marzagão,  
na forma da lei, etc. Faz Saber a(o) JOSÉ AESSI SILVESTRE, CPF: 014.064.154-80, RG 3123034, 
que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Sociedade Beneficente São Camilo, em 
fase de Cumprimento de Sentença e estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua 
INTIMAÇÃO, por edital, para que efetue o pagamento do valor de R$ 2.036,94, a fluir após os 20 dias 
supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo 
de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado 
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de Outubro de 2016.                                    24 e 25/11

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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: DAVID CHRISTIAN DE LIMA FERREIRA, profi ssão: militar, estado civil: 
solteiro, naturalidade: no do Rio Janeiro (Niterói) - RJ, nascido aos: 18/06/1992, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Ferreira e de Rosa Marlene de 
Lima Ferreira. A pretendente: DENISE SANTOS LINHARES, profi ssão: militar, estado 
civil: solteira, naturalidade: em São João de Meriti - RJ, nascido aos: 14/06/1990, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Leomar de Salles Linhares e de Eliete 
Santos Rodrigues Linhares.

O pretendente: HENRIQUE CINTRA CARVALHO, profi ssão: bancário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São João Del Rei - MG, nascido aos: 23/10/1981, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eli de Oliveira Carvalho e de Ana Maria de 
Oliveira Cintra Carbalho. A pretendente: BIANCA DIAS SEQUINE, profi ssão: consultora, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Mogi das Cruzes - SP, nascido aos: 24/05/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Angelo Sequine e de Celia 
Aparecida Dias Sequine.

O pretendente: ADRIANO MACÊDO RODRIGUES, profi ssão: advogado, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: em Belo Jardim - PE, nascido aos: 23/09/1973, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson Justino Rodrigues e de Maria Alba de Macêdo. A 
pretendente: SONIA MARIA FERREIRA, profi ssão: advogada, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/07/1976, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Berenice Candida Ferreira.

O pretendente: LUIZ FELIPE PRATA RIBEIRO, profi ssão: engenheiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César - SP, nascido aos: 03/02/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Romério Brasil Ribeiro e de Maria 
Aparecida Prata Ribeiro. A pretendente: NATÁLIA CRISTINE JUKEMURA, profi ssão: 
enfermeira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 
21/05/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Luiz Jukemura 
e de Elisabeth Ferreira Campos.

O pretendente: MARCOS EDUARDO KOCSIS, profi ssão: administrador de empresas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 30/03/1975, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Kocsis e de Anagentil Martins Kocsis. A 
pretendente: TATIANA LEÃO ALVES, profi ssão: fonoaudióloga, estado civil: solteiro, na-
turalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 04/07/1977, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Alves e de Vera Lucia Silva Leão Alves.

O pretendente: FLÁVIO PEREIRA DE BRITO, profi ssão: encarregado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, nascido aos: 17/05/1972, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Temoteo de Brito e de Maria José Pereira 
de Brito. A pretendente: ANDRÉIA CRISTINA ALVES, profi ssão: balconista, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Bauru - SP, nascido aos: 27/01/1977, residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Alcebiades Alves e de Marli Aparecida Briz Alves.

O pretendente: DAGNEI RODRIGUES DE AGUIAR, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Tucuruvi - SP, nascido aos: 12/10/1971, residente 
e domiciliado São Paulo - SP, fi lho de Maria Rodrigues de Aguiar. A pretendente: ERICA 
FERNANDA DE OLIVEIRA, profi ssão: costureira, estado civil: divorciado, naturalidade: 
nesta Capital - SP, nascido aos: 10/07/1977, residente e domiciliada São Paulo - SP, fi lha 
de Epaminondas Batista de Oliveira e de Olinda de Jesus Oliveira.

O pretendente: RODRIGO DO NASCIMENTO MACHADO, profi ssão: conferente, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 
21/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Machado e 
de Marilene do Nascimento. A pretendente: ANA PAULA DA SILVA OLIVEIRA, profi ssão: 
analista, estado civil: solteiro, naturalidade: em Jacundá - PA, nascido aos: 21/11/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Percival Francisco de Oliveira e 
de Firmiana Dias da Silva.

O pretendente: BRUNO HONDA DE OLIVEIRA, profi ssão: químico, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Perdizes - SP, nascido aos: 15/08/1985, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Sergio de Oliveira e de Darlene Takako Honda de Oliveira. 
A pretendente: DANIELLA BEZERRA RODRIGUES, profi ssão: administradora, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Santo Amaro - SP, nascido aos: 27/07/1984, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jacinto Martins Rodrigues e de 
Josefa Bezerra da Silva.

O pretendente: SERGIO KASSABIAN, profi ssão: empreiteiro civil, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 12/05/1961, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Pedro Kassabian e de Maria da Costa Kassabian. A pretendente: 
IZABEL MARIA DE SOUZA AVERSA, profi ssão: auxiliar de faturamento, estado civil: 
viúva, naturalidade: em Bilac - SP, nascido aos: 10/02/1962, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Manoel Marcolino de Souza e de Maria Natividade de Souza.

O pretendente: BRUNO JORDANO OLIVEIRA BORGES, profi ssão: advogado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Montes Claros - MG, nascido aos: 11/04/1990, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Maria Borges Rêgo e de Maria Madalena 
Ferreira de Oliveira Borges. A pretendente: CLAUDINEIA SOARES DE SOUZA, profi ssão: 
assistente administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: em Brasília - DF, nascido 
aos: 09/09/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Claudionor Alves 
de Souza e de Maria de Lourdes Soares de Souza.

O pretendente: GEOVANE MARQUES SILVA, profi ssão: lavrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em Livramento de Nossa Senhora (Érico Cardoso) - BA, nascido aos: 
05/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Joaquim Venerando 
da Silva e de Maria Marques da Silva. A pretendente: GIRLEIDE DE JESUS SÁNTOS, 
profi ssão: lavradora, estado civil: solteira, naturalidade: em Paramirim (Érico Cardoso) 
- BA, nascido aos: 24/08/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
José Armando Oliveira Santos e de Maria de Jesus Santos.

O pretendente: MARCELO ADALARDO DE OLIVEIRA, profi ssão: publicitário, estado 
civil: divorciado, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 04/04/1965, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Adalardo Antonio de Oliveira e de Conceição 
Apparecida Mazzarella de Oliveira. A pretendente: ANA PAULA SANTINELO MOREIRA, 
profi ssão: designer de interiores, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Cer-
queira César - SP, nascido aos: 03/07/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Antonio Salgado Moreira Filho e de Maria Terezinha Santinelo Moreira.

O pretendente: RAFAEL PEREIRA SANTOS, profi ssão: consultor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, nascido aos: 23/07/1974, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ramiro Ferreira Santos Filho e de Wanda 
Shirley Pereira Santos. A pretendente: FABÍOLA CALAREZO, profi ssão: médica, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido aos: 24/09/1976, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Calarezo e de Teresinha 
Leme Duarte Calarezo.

O pretendente: LUCIANO DOS REIS, profi ssão: gestor em logística, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Pedro Leopoldo - MG, nascido aos: 14/09/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco dos Reis e de Maria Helena 
dos Santos Reis. A pretendente: CASSIA APARECIDA DE LIMA, profi ssão: química, 
estado civil: solteiro, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 23/12/1994, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jose Lucier de Lima e de Maria 
Genilda dos Santos de Lima.

O pretendente: RAFAEL SANTIAGO NEVES, profi ssão: ajudante de motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Saúde - SP, nascido aos: 19/11/1990, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Elena Maria Neves. A preten-
dente: MAYARA MARQUES CAVALETI, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Belenzinho - SP, nascido aos: 05/07/1994, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aparecido Rosa Cavaleti e de Marlene 
Marques Cavaleti.

O pretendente: DANIEL KOMIYAMA, profi ssão: protético, estado civil: divorciado, na-
turalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 12/06/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Saiti Komiyama e de Sonia Regina Westphal Komiyama. 
A pretendente: PENELOPE CATORZE RIBEIRO, profi ssão: analista de vendas, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 23/12/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Onofre Ribeiro e de Maria de La 
Salette Catorze Ribeiro.

O pretendente: FLÁVIO LUIZ DE FREITAS, profi ssão: analista de garantia, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 05/03/1982, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Roberto de Freitas e de Jandira Lopes de Freitas. A 
pretendente: KATIA GUIMARÃES RIBAS, profi ssão: coodernadora pedagógica, estado 
civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 12/04/1980, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Valter Guimarães Ribas e de Elisabete 
Taconelli Guimarães Ribas.

O pretendente: RENATO DIAS PISSOLIN, profi ssão: operador de loja, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 22/05/1993, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Mair Pissolin e de Elisabete Aparecida Dias. A 
pretendente: SAMANTHA FERREIRA DA SILVA, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido 
aos: 29/05/1998, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ernando Vicente 
da Silva e de Maria Gilvanete Ferreira de Morais.

O pretendente: JEFERSON DOMINGOS DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 03/01/1994, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Jevaldo Pereira da Silva e de Ivani Domingos Duarte. A 
pretendente: NATALIA OLINTO DE MORAIS, profi ssão: operadora de caixa, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, nascido aos: 
12/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Cazuza Sobrinho 
e de Vandeilma Olinto de Morais Cazuza.

O pretendente: ANDRÉ FAGUNDES DE MEDEIROS, profi ssão: vigilante, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Parelheiros - SP, nascido aos: 27/12/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Expedito de Lima Medeiros e de 
Raulita Fagundes de Almeida Medeiros. A pretendente: MARINALDA DOS SANTOS 
JUBILATO, profi ssão: auxiliar de registro, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, 
Brasilândia - SP, nascido aos: 11/10/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de João Jubilato e de Damiana dos Santos Jubilato.

O pretendente: GILMAR TADEU RAMOS CHRYSOSTOMO, profi ssão: garçom, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Jardim América - SP, nascido aos: 03/06/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilmar Ramos Chrysostomo e de 
Rosangela Silverio Chrysostomo. A pretendente: ANDRESSA STEFFANE DE FRANÇA 
SANTOS, profi ssão: do lar, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido 
aos: 17/06/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Expedito 
Loureiro Santos e de Maria Madalena de França Santos.

O pretendente: RAFAEL SCODELARIO DE LIMA, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 11/08/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto de Lima e de 
Marcia Scodelario de Lima. A pretendente: ANNE CAROLINE SILVA DE CASTRO, 
profi ssão: empresaria, estado civil: solteiro, naturalidade: em Caxias - MA, nascido 
aos: 21/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Ana Cláudia 
Silva de Castro.

O pretendente: RODRIGO DOS SANTOS LOPES, profissão: auxiliar de DP, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em Guarulhos - SP, nascido aos: 01/01/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Luiz Carlos Lopes e de 
Josefa Maria dos Santos. A pretendente: NATHALIA FERNANDA DE OLIVEIRA, 
profissão: prendas domésticas, estado civil: solteira, naturalidade: em Mauá - SP, 
nascido aos: 26/07/1987, residente e domiciliada em Mauá - SP, filha de Suzana 
de Oliveira.

O pretendente: VICTOR YUJI UNE SUGUIURA DE SOUZA, profi ssão: cabeleireiro, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 27/11/1993, residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcio Roberto Moura de Souza e de Andresa 
Aiko Une Suguiura. A pretendente: SARA DE SOUZA MATTOS, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: neste Subdistrito - SP, nascido aos: 15/04/1999, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Odair Jose Costa Mattos e de 
Sandra Pereira de Souza.
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004988-02.2016.8. 26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta Nascimento Alves 
de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Beatriz Assolant Hernandes, CPF 097.472.148-49, RG 
03498640, que nos autos da ação Sumário, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários 
Ltda., foi deferida a sua intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$42.309,83 que 
deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação 
no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Dado e passado nesta cidade de 
São Paulo, aos 07 de novembro de 2016.                                                                                         24 e 25/11

Crianças com câncer desenham em atividade no INCA.

O dado inédito foi divul-
gado ontem (24) pelo 
Inca e pelo Ministério 

da Saúde. O estudo apontou 
que a sobrevida de pacientes 
infantojuvenis com câncer va-
ria de acordo com a região. Os 
índices são mais elevados nas 
regiões Sul (75%) e Sudeste 
(70%) do que Centro-Oeste 
(65%), Nordeste (60%) e 
Norte (50%).

“O nosso dado é bom, mas 
se considerarmos isso em re-
lação aos países de alta renda 
ainda temos um caminho a 
seguir. Porque, hoje em dia, 
80% das crianças acometidas 
por câncer em países de alta 
renda podem ser curadas”, 
afi rmou a chefe do Serviço 
Oncologia Pediátrica do Inca, 
Sima Ferman, que estima que 
a sobrevida do paciente adulto 
com câncer no país está em 
torno de 60%.

A médica avalia que o Bra-
sil tem desafi os a enfrentar 
para melhorar o índice de 
cura. “O primeiro é que a 
criança chegue ao centro de 
tratamento numa fase mais 
inicial da doença. Hoje em 
dia, recebemos crianças com 

Sobrevida de pacientes 
infantojuvenis com câncer é de 64%
A sobrevida estimada no Brasil por câncer na faixa etária até 19 anos é de 64%. O índice foi calculado 
com base nas informações de incidência da doença e mortalidade
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a doença muito avançada. 
Para isso, é necessário que 
haja maior acesso aos serviços 
de atenção primária, que a 
rede funcione melhor”, afi r-
ma Sima. “A maior parte dos 
serviços está nas regiões Sul 
e Sudeste e isso pode explicar 
essa diferença regional”.

Para contribuir com o diag-
nóstico precoce, é importan-
te que pais e responsáveis 
saibam identifi car os sinais 
e sintomas da doença, que 
muitas vezes são parecidos 
com os de doenças comuns 
da infância. “Qualquer sinal 
ou queixa que a criança 

tenha tem que ser valori-
zado, principalmente se for 
persistente”, diz a médica. 
“O câncer infantojuvenil é 
uma doença potencialmente 
curável, mas é necessário 
que o diagnóstico seja rá-
pido, bem como o início do 
tratamento” (ABr).
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O pretendente: LEANDRO DOS SANTOS SILVA, profi ssão: professor de educação fí-
sica, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1988, 
residente e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Exuperio dos Santos Silva e de 
Alcidia Santos Silva. A pretendente: DAYANE MIRANDA DA SILVA, profi ssão: coorde-
nadora de projetos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/08/1988, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Alves da 
Silva e de Eleneude da Lima Miranda.

O pretendente: LEANDRO DA SILVA CRUZ, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Poção de Pedras - MA, data-nascimento: 17/10/1988, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Evandro Moreira Cruz e de Maria Cilene 
da Silva Cruz. A pretendente: ERISMAR MONTEIRO DE SOUSA, profi ssão: operadora 
de caixa, estado civil: solteira, naturalidade: Poção de Pedras - MA, data-nascimento: 
06/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osmar Alves 
de Sousa e de Maria Ezilda Monteiro de Sousa.

O pretendente: JADIR GONÇALVES DA ROCHA, profi ssão: cortador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Francisco Badaró - MG, data-nascimento: 29/01/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Gomes da Rocha e de 
Herculana Gonçalves da Rocha. A pretendente: SILVIA GOMES FERREIRA, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, naturalidade: Francisco Badaró - MG, data-nascimento: 
05/11/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Jose Ferreira 
da Conceição e de Roselita Gomes Lopes Ferreira.

O pretendente: HENRIQUE SILVA DO NASCIMENTO, profi ssão: autonomo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1995, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademario Francisco do Nascimen-
to e de Maria Elza da Silva do Nascimento. A pretendente: GABRIELLI MORAES DE 
SOUZA, profi ssão: autonoma, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 25/04/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Elias da Silva Souza e de Maria Regina Ferreira de Moraes.

O pretendente: CARLOS HENRIQUE CAMPANA, profi ssão: gerente administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1984, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Campana e de Joceli Bro-
ckweld Campana. A pretendente: JUCILENE ALVES DE MEDEIROS, profi ssão: gerente 
farmacêutica, estado civil: divorciada, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
04/04/1980, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio de 
Medeiros e de Helena Alves de Medeiros.

O pretendente: LUIZ RICARDO RODRIGUES DE LIMA, profi ssão: auxiliar de manuten-
ção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/06/1991, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos de Lima e de 
Maria da Paz Rodrigues de Lima. A pretendente: NATALIA CAMILA FERREIRA, pro-
fi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
26/12/1999, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dirceu Daniel 
Ferreira e de Francileide Pereira Ferreira.

O pretendente: GESIVAN SOUSA BARBOSA, profi ssão: ofi cial de manutenção II, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Barra do Mendes - BA, data-nascimento: 06/08/1974, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Barbosa Filho e de 
Nailda Alves de Sousa. A pretendente: FERNANDA ELISABET FERREIRA DE MO-
RAIS, profi ssão: comerciante, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 03/01/1978, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Risaldo Cunha de Morais e de Nilzete Ferreira de Pinho.

O pretendente: COSME ERMANO DE OLIVEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Porto Seguro - BA, data-nascimento: 13/02/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Ermano de Oliveira e de Eliza Ferreira. A preten-
dente: TÉRCIA PEREIRA DE SOUZA, profi ssão: auxiliar de professor, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ibicaraí - BA, data-nascimento: 22/12/1984, residente e domiciliada neste Dis-
trito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo de Souza e de Luciene Cardoso Pereira.

O pretendente: JOSIMAR RUBIM DE ALMEIDA, profi ssão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 10/02/1982, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mendes de Almeida 
e de Solimar Rubim de Almeida. A pretendente: NIRLAN AQUINO SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: divorciada, naturalidade: Camacan - BA, data-nascimento: 30/04/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ailton Oliveira Silva e de 
Maria José Silva de Aquino.

O pretendente: ALTINO NETO SANTOS CRUZ, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Rio de Contas - BA, data-nascimento: 04/01/1992, residente e do-
miciliado nesta Capital - SP, fi lho de Armando Brito Cruz e de Ana Célia Santos Cruz. 
A pretendente: THAINARA SOUZA SANTOS DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/05/1995, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joao Batista Santos da Silva e de Rita de 
Cassia Souza Santos da Silva.

O pretendente: RENATO PEREIRA DA SILVA, profi ssão: técnico em eletrônica, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Conselheiro Lafaiete - MG, data-nascimento: 25/09/1976, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Franklin Pereira da Silva 
Filho e de Nilsa Maria Pereira da Silva. A pretendente: ROSILENE RODRIGUES DA 
CRUZ, profi ssão: assistente comercial, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 23/02/1987, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Wandir Rodrigues da Cruz e de Cleunice Alves da Cruz.

O pretendente: DARLI DA SILVA TINOCO, profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Itaquaquecetuba - SP, data-nascimento: 07/08/1991, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilmar da Silva Tinoco e de Maria das Dores da 
Silva. A pretendente: JULIANA COUTINHO DE ARAUJO, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Fernandes de Araujo e de 
Sueli Coutinho de Araujo.

O pretendente: ÁLEX TEIXEIRA JUVENAL, profi ssão: caixa, estado civil: solteiro, naturali-
dade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/11/1989, residente e domiciliado neste Distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de José Humberto Juvenal Silva e de Ana Maria Teixeira Lima Silva. 
A pretendente: JANAINA JUVENAL DA SILVA, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Xique-Xique - BA, data-nascimento: 03/03/1995, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Rubem Pereira da Silva e de Maria Ana Alves Juvenal.

O pretendente: RODNEY VIEIRA ALVES, profi ssão: prensista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 19/07/1988, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Maria Alves e de Valdirene 
Aparecida Vieira Alves. A pretendente: ROSANE DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: 
coordenadora pedagógiga, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 18/09/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Josemar Messias dos Santos e de Ana Cristina Cipriano de Oliveira Santos.

O pretendente: HELIO MACHADO ROMANO FILHO, profi ssão: ajudante geral, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Macaé - RJ, data-nascimento: 30/08/1990, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Helio Machado Romano e de Maria 
José Gomes da Silva. A pretendente: ANDRESSA APARECIDA LIMA DOS SANTOS, 
profi ssão: babá, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
15/10/1991, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Bispo 
dos Santos e de Maria de Lourdes Lima Silva.

O pretendente: CRISTIANO LIMA ALVES PEREIRA, profi ssão: analista de suporte, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/02/1989, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lourival Alves Pereira e de Mariza-
na de Lima Pereira. A pretendente: GENEFER DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/05/1987, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Socorro da Silva.

O pretendente: CLAUDINEI DE SOUZA, profi ssão: faturista, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/12/1969, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Josué de Souza e de Maria Jacira de Alcantara Souza. 
A pretendente: HELEN CRISTIANE VELOSO, profi ssão: técnica de RX, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/10/1976, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Veloso e de Margarida Custodio 
Veloso.

O pretendente: THIAGO DE PAULA FRANCISCO, profi ssão: ajudante geral, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/10/1994, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ivan Francisco e de Rosana Concei-
ção de Paula. A pretendente: JHENIFER PEREIRA VIEIRA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Olindino Serafi m Vieira e de Maria de 
Fatima Pereira Vieira.

O pretendente: DÊNIS DE LIMA RODRIGUES, profi ssão: motorista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/07/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Rodrigues e de Maria Jose Farias de 
Lima. A pretendente: CAROLINA APARECIDA RODRIGUES, profi ssão: operadora de 
caixa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/05/1992, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro de Jesus Rodrigues 
e de Benedita Custodio Rodrigues.

O pretendente: ALENCAR RIL DE SOUZA, profi ssão: pedreiro, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/12/1979, residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Balbino de Souza e de Aparecida Ril de Souza. 
A pretendente: CRISTIANE APARECIDA MARQUES, profi ssão: do lar, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 06/08/1984, residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Roseli Marques.

O pretendente: RODRIGO DE LIMA SILVA, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Mairi - BA, data-nascimento: 22/09/1987, residente e domiciliado nesta 
Capital - SP, fi lho de Raimundo Barboza da Silva e de Vania Santos de Lima. A preten-
dente: FABIOLA ALMEIDA DE ARAUJO, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/11/1993, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Almeida do Nascimento e de Nilde Araujo 
Nascimento.

O pretendente: RAFAEL HENRIQUE ASSIS DE SOUZA, profi ssão: porteiro, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/03/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ozias Mendes de Souza e de Elaine 
Cistina de Assis Baio. A pretendente: GISELE NUNES LOPES DA SILVA, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/10/1992, residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Antão Lopes da Silva 
Neto e de Maria Elisete Soares Nunes da Silva.
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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: FABIO DE JESUS FERNANDES, profi ssão: ferramenteiro, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/10/1981, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Antonio Alberto Ventura Fernandes e de He-
lena Aparecida Fernandes. A pretendente: CLÁUDIA ROBERTA MARTINS, profi ssão: 
analista de registro, estado civil: solteira, naturalidade: Lins - SP, data-nascimento: 
13/09/1982, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria Martins 
e de Luzia Pinheiro Martins.

O pretendente: GUSTAVO BARBOSA DA SILVA, profi ssão: gesseiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/05/1988, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Delmiro da Silva Neto e de Cosma 
Barbosa Firmino. A pretendente: MARIA LUCIELMA DE MELO PAIVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Benedito - CE, data-nascimento: 12/09/1982, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vicente Augusto de Paiva 
e de Lúcia Alves de Melo Paiva.

O pretendente: WELLINGTON RODRIGO SOUZA DA SILVA, profi ssão: motorista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1984, residen-
te e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Heleno Gomes da Silva e de 
Nercina Francisca de Souza. A pretendente: ANA PAULA DE OLIVEIRA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/04/1984, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Rosa de Oliveira 
Filho e de Creusa Aparecida Oliveira.

O pretendente: CRISTIANO SATURNINO DE BARROS, profi ssão: pintor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1976, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Otacilio Saturnino de Barros e 
de Jandira Rosa de Barros. A pretendente: MONICA CRISTIANE FERREIRA LUZ, 
profi ssão: costureira, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nas-
cimento: 04/12/1975, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Darcy Ferreira Luz.

O pretendente: RAIMUNDO NONATO CARNEIRO DE SALES, profi ssão: autonomo, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Manaus - AM, data-nascimento: 13/04/1969, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Gomes de Sales 
e de Raimunda Sônia Carneiro de Sales. A pretendente: LEANDRA APARECIDA DE 
OLIVEIRA BATISTA, profi ssão: copeira, estado civil: divorciada, naturalidade: São Pau-
lo - SP, data-nascimento: 15/07/1974, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Milton José de Oliveira e de Maria Benedita Oliveira.

O pretendente: CELMO JOSE NASCIMENTO, profi ssão: coletor de lixo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/04/1992, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisca Aurilene Nascimento. A 
pretendente: VIVIAN CAMILO DE LIMA, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/06/1988, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino de Lima e de Aparecida 
Camilo.

O pretendente: GELSON DOS SANTOS, profi ssão: operador de máquinas, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 12/02/1982, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Julia dos Santos. 
A pretendente: INGRID CRISTINA CANTALICE DE LIMA, profi ssão: técnica em logís-
tica, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
22/09/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Ferreira 
de Lima e de Maria dos Prazeres Cantalice.

O pretendente: DAVID SIMÃO DE SOUZA, profi ssão: guarda civil metropolitano, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/07/1965, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Simão de Souza e de Maria Apa-
recida de Souza. A pretendente: MARCIA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: vendedora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 20/12/1971, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Amaro Felipe dos Santos e 
de Maria Tereza dos Santos.

O pretendente: RENATO ALVES DE SOUZA, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Juquiá - SP, data-nascimento: 25/06/1964, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Alves de Souza e de Tomazia Alves de 
Souza. A pretendente: SUELI APARECIDA VIEIRA DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/04/1963, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Amaro da Silva e de Leny Vieira 
da Silva.

O pretendente: WASHINGTON SILVA FORTUNATO DOS SANTOS, profi ssão: pintor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/05/1993, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Fortunato dos San-
tos Filho e de Eva Palma da Silva do Nascimento. A pretendente: ANA PAULA DAS 
GRAÇAS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 19/10/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Monica das Graças.

O pretendente: GERALDO FRANCISCO DE LIMA, profi ssão: zelador, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Anadia - AL, data-nascimento: 17/07/1965, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Francisco Filho e de Zaíde Francisca de 
Lima. A pretendente: JENIFER EMBOAVA MARTINS DE SANTANA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/07/1994, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Ivan Ribeiro de Santana e de 
Maisa Emboava Martins de Santana.

O pretendente: DOUGLAS RODRIGUES DE OLIVEIRA, profi ssão: offi ce-boy, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/02/1991, residente e 
domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de Mauricio Gonçalves de Oliveira e de Rejane 
Rodrigues de Oliveira. A pretendente: TALITA MONIQUE SOARES, profi ssão: assisten-
te administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/01/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel Fran-
cisco Soares e de Maria Dalva Soares.

O pretendente: LUIS HENRIQUE GOMES DA SILVA, profi ssão: autonomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1994, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdeis da Silva e de Adriana dos Santos 
Gomes. A pretendente: LUANA ALENCAR DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1997, residente e do-
miciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Cosme Alves de Oliveira e de Lucia 
Rodrigues de Alencar.

O pretendente: ALEXANDRE ALVES PEREIRA, profi ssão: vigilante, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/08/1979, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Leuza Alves Pereira. A pretendente: 
CONCEIÇÃO APARECIDA DA SILVA, profi ssão: lider de copa, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1966, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonia Messias da Silva.

O pretendente: SAMUEL TEIXEIRA DE CARVALHO, profi ssão: vendedor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 21/04/1986, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos de Carvalho e de Ivonete 
Teixeira de Carvalho. A pretendente: SHEILA CHAGAS, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/03/1993, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alfredo Jorge Abdo Chagas e de Sonia 
Aparecida da Silva Chagas.

O pretendente: ADILSON DIAS, profi ssão: operador de maquina, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 02/12/1979, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelmir Dias. A pretendente: KELLY 
OLIVEIRA DOS SANTOS, profi ssão: auxiliar de cozinha, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/02/1984, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo Nonato dos Santos e de Rosangela Oliveira 
de Jesus.

O pretendente: JANDERSON BERNARDINO DA SILVA, profi ssão: vendedor, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/04/1975, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Dario Bernardino da Silva e de Mary 
Ferreira da Silva. A pretendente: TALITA VASQUES MATIAS, profi ssão: auxiliar de ven-
das, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 22/07/1983, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Matias e de Eliza-
bete Vasques Matias.

O pretendente: ANDERSON FERREIRA DINIZ, profi ssão: técnico de seguros, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/12/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Laercio Ferreira Diniz e de Creuza da 
Silva Bino Diniz. A pretendente: CAMILA LAURENTINO DOS SANTOS, profi ssão: dia-
rista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1985, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Carlos dos Santos 
e de Maria Ivany Laurentino da Silva.

O pretendente: DIEGO APARECIDO ALMEIDA DE LIMA, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/10/1991, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jaire Jose de Lima e de Dinália Meire-
les de Almeida. A pretendente: TALITA HELFSTEIN DA SILVA, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 24/02/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Izacarias Carlos da Silva e de Simone 
Helfstein Reimberg da Silva.

O pretendente: SÉRGIO DE SOUZA RODRIGUES, profi ssão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1982, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elpidio Mendes Rodrigues e de Florita 
Mendes de Souza Rodrigues. A pretendente: SUELEN CRISTINA MOISÉS TEIXEIRA, 
profi ssão: telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nasci-
mento: 08/12/1993, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Daniel 
Teixeira e de Izabel Cristina Moisés Teixeira.

O pretendente: CLEITON ALVES DE REZENDE, profi ssão: pintor, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/09/1979, residente e domiciliado em 
Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Jenecí Alves Rezende e de Creusa Alves de Rezen-
de. A pretendente: RENATA SANTOS SOUSA, profi ssão: operadora de telemarketing, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1988, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de César Ramos de Sousa e de 
Maria do Socorro dos Santos Costa Sousa.

O pretendente: ANTONIO BRITO ROCHA, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Malhada de Pedras - BA, data-nascimento: 30/09/1970, re-
sidente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim de Souza Rocha 
e de Eva Brito Rocha. A pretendente: EDNA DAS GRAÇAS RIBEIRO, profi ssão: auxi-
liar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Guajeru - BA, data-nascimento: 
14/12/1970, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de Cícero José 
Ribeiro e de Amélia Adenuz Lobo Ribeiro.

O pretendente: LEONARDO HENRIQUE PEREIRA, profi ssão: auxiliar administrati-
vo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/01/1995, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Keli Cristina Pereira. 
A pretendente: LETICIA CAROLINA COSTA, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 25/04/1995, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Francisco da Costa e de Maria 
de Fatima Costa.

O pretendente: PAULO FERREIRA, profi ssão: zelador, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1989, residente e domiciliado neste Distrito 
- São Paulço, fi lho de Maria de Fatima Ferreira. A pretendente: JULIANA APARECIDA 
DOS SANTOS, profi ssão: gerente de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 12/10/1985, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Regina Aparecida dos Santos.

O pretendente: LEONARDO DE SOUZA ALMEIDA, profissão: eletricista, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato - PI, data-nascimento: 
22/08/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz 
Graciniano de Almeida e de Raimunda Felipa de Souza Almeida. A pretendente: 
PRISCILA VIEIRA SALES, profissão: operadora de credito, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/11/1987, residente e domicilia-
da neste Distrito, São Paulo - SP, filha de Osmar Felix Santos Sales e de Eliane 
dos Santos Vieira Sales.

O pretendente: MARCELO JOÃO SILVA, profi ssão: promotor de vendas, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/01/1995, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Izaias João da Silva e de Maria Ferreira da 
Silva. A pretendente: LARYSSA DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/01/1996, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elias França dos Santos e de Cristina 
de Oliveira Morais.

O pretendente: IVANILTON SILVA DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: vi-
úvo, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 25/01/1972, residente e domiciliado 
em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de José Pinto de Oliveira e de Ivanilde Maria da Silva. A 
pretendente: LÍLIAN JESUS SILVA, profi ssão: assistente de vendas, estado civil: divor-
ciada, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 20/02/1983, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Juvencio de Jesus Silva e de Francisca Nasci-
mento de Jesus.

O pretendente: DUAN SOARES DA SILVA, profi ssão: assistente administrativo, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Miguel dos Campos - AL, data-nascimento: 
22/11/1990, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José 
Denilson Soares da Silva e de Maria José Santos da Silva. A pretendente: ANA 
KAROLINA OLIVEIRA MONTEIRO, profi ssão: escrituraria, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1995, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Fausto Monteiro e de 
Adriana de Oliveira Moretton.

O pretendente: SINOMAR PEDROZO LARANJEIRA, profi ssão: pedreiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/10/1981, residente e do-
miciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Antonio Laranjeira e de Cemirdes 
Pedrozo Laranjeira. A pretendente: AUGUSTA LARINE SANTOS DA SILVA, profi ssão: 
atendente de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 22/02/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Cristiano Dionisio da Silva e de Giselma dos Santos Dantas.

O pretendente: ISRAEL GOMES DA SILVA, profi ssão: atendente, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Água Branca - AL, data-nascimento: 27/12/1995, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Damião Gomes da Silva e de Espedita Maria dos 
Santos. A pretendente: MARIA JOSÉ MELO DA SILVA, profi ssão: balconista, estado 
civil: solteira, naturalidade: Delmiro Gouveia - AL, data-nascimento: 13/06/1996, resi-
dente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Francisco Florentino e 
de Genivalda Melo da Silva.

O pretendente: GABRIEL JESUS DA SILVA, profi ssão: porteiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 11/08/1989, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alfredo da Silva e de Josefa Catarina de 
Jesus. A pretendente: MARLY SANTANA SANTOS, profi ssão: atendente, estado 
civil: solteira, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 14/06/1992, residente 
e domiciliada em Guarulhos - SP, fi lha de Martins Jesus dos Santos e de Clarice 
Martins de Santana.

O pretendente: THIAGO RODRIGUES VIANA, profi ssão: desenhista mecânico, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 25/06/1992, residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vagner José Viana e de Marcia Natalina 
Rodrigues. A pretendente: LIDIANA BEZERRA DOS SANTOS, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/06/1998, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Carlos George dos Santos e de Maria 
Jaciene Bezerra.

O pretendente: ÁLISSON DIAS RODRIGUES, profi ssão: ajudante geral, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 06/03/1997, residente e domici-
liado em Itaquaquecetuba - SP, fi lho de Luciano Alves Rodrigues e de Maricélia Dantas 
Dias. A pretendente: RAQUEL CRISTINA DE LIMA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/07/1998, residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Gilberto Inácio de Lima e de Vera Cristina 
dos Santos Lima.

O pretendente: JERVAL BISPO MENDES, profi ssão: topógrafo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Santo Estevão - BA, data-nascimento: 23/01/1982, residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arlindo do Espírito Santo Mendes 
e de Maria da Conceição Bispo Mendes. A pretendente: LUCIANA SENA BORGES, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: Santo Estevão - BA, data-nas-
cimento: 02/10/1986, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Luiza Sena Borges.

O pretendente: RUBENS MENDES DA SILVA, profi ssão: padeiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Maraú - BA, data-nascimento: 30/03/1963, residente e domiciliado no Rio 
de Janeiro - RJ, fi lho de Manoel Silva e de Izabel Mendes da Silva. A pretendente: NAI-
ZA MARIA LOURENÇO, profi ssão: cozinheira, estado civil: viúva, naturalidade: Lagoa 
Estrema - PE, data-nascimento: 30/01/1981, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Maria Josefa da Conceição.

O pretendente: MATHEUS DOS SANTOS VIANA DE SOUSA, profi ssão: repositor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 06/11/1997, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joel Viana de Sousa e 
de Angelica dos Santos Rocha de Sousa. A pretendente: ANA CAROLINA MORAES 
DA SILVA NOVAIS, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Santo 
André - SP, data-nascimento: 30/11/1997, residente e domiciliada neste Distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira Novais e de Joelma Margarete de Moraes da 
Silva Novais.

O pretendente: MOISÉS DE OLIVEIRA INACIO, profi ssão: analista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/06/1979, residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rui de Oliveira Inacio e de Aparecida Rosaria de 
Oliveira Inacio. A pretendente: RAQUEL APARECIDA PEREIRA, profi ssão: do lar, esta-
do civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/09/1986, residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdemar Gomes Pereira e de Cleusa 
Maria Corrêa Pereira.

O pretendente: RODRIGO CAVALCANTE DE ALMEIDA, profi ssão: técnico de máqui-
na de bordado, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/01/1986, residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Osmar 
de Almeida e de Lucineide Cavalcante Pereira de Almeida. A pretendente: ANDRES-
SA LACERDA CASSIMIRO LEITE, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1986, residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Antonio Cassimiro Leite e de Rogéria Lacerda 
Amancio.

O pretendente: MARLO CARLOS PEREIRA MENDES, profi ssão: auxiliar de engenha-
ria, estado civil: solteiro, naturalidade: Goiana - PE, data-nascimento: 27/10/1985, resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos Pereira Mendes 
e de Ednalva Barbosa Pereira Mendes. A pretendente: BRUNA DE SOUSA PEDROSO, 
profi ssão: estudante, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimen-
to: 03/05/1994, residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Romão 
Feitosa Pedroso e de Dulcilene Santos de Sousa.

O pretendente: JOÃO AUGUSTO GOMES DE SOUZA, profi ssão: frentista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/05/1986, residente e domici-
liado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair Gomes de Souza e de Josefa Minervina 
da Silva de Souza. A pretendente: MARCELA SILVA VIEIRA, profi ssão: repcionista, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1988, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Joaquim Vieira e de 
Josefa Santos Silva Vieira.

O pretendente: ALOISIO SAMPAIO ALENCAR, profi ssão: técnico de manutenção ele-
trica, estado civil: solteiro, naturalidade: Tamboril - CE, data-nascimento: 13/03/1990, re-
sidente e domiciliado em Diadema - SP, fi lho de Cesário Veras de Alencar e de Terezinha 
Sampaio Alencar. A pretendente: REGIANE NUNES PINHEIRO, profi ssão: atendente, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1988, re-
sidente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Aurelio Pinheiro e 
de Vanda Nunes da Silva Pinheiro.

O pretendente: HUGO CESAR GOMES DOS SANTOS, profi ssão: operador de máqui-
nas, estado civil: divorciado, naturalidade: Aracaju - SE, data-nascimento: 31/03/1977, 
residente e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Paz dos Santos 
e de Nivalda Gomes dos Santos. A pretendente: ANGELICA GOMES DE PROENÇA, 
profi ssão: auxiliar de embalagem, estado civil: solteira, naturalidade: Apucarana - PR, 
data-nascimento: 26/03/1985, residente e domiciliada em Apucarana - PR, fi lha de Lau-
rinda Gomes de Proença.

O pretendente: EDSON FERREIRA FIGUEREDO, profi ssão: assistente comercial, es-
tado civil: viúvo, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/01/1971, residente 
e domiciliado neste Distrito, São Paulo - SP, fi lho de Natanael do Patrocinio Figueredo 
e de Maria Ferreira Lopes. A pretendente: HELIANA DA SILVA MUNIZ, profi ssão: blo-
quista, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 04/09/1969, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Heles José Muniz e de 
Neide Galdino da Silva.

O pretendente: CAIO FERNANDES PEREIRA, profi ssão: técnico em eletro-ele-
trônico, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
14/07/1993, residente e domiciliado em Mauá - SP, fi lho de Nataniel Aparecido dos 
Santos Pereira e de Katia Regina Simão Fernandes Pereira. A pretendente: TAMI-
RES APARECIDA DA SILVA CALISTO, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 05/08/1993, residente e domiciliada 
neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edilson Calisto e de Simone Aparecida da 
Silva Calisto.

O pretendente: ALEX SANDRO BARBOSA, profi ssão: ajudante de almoxarifado, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 04/11/1990, residente 
e domiciliado nesta Capital - SP, fi lho de José Ailton Barbosa e de Alaide Helena da Silva 
Barbosa. A pretendente: LAÍS ALBUQUERQUE DA SILVA, profi ssão: assistente admi-
nistrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Goiana - PE, data-nascimento: 13/07/1990, 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio da Silva e de 
Rosilda da Silva Albuquerque.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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