
Aqueles que se 

propuserem a ingressar 

no mercado acionário, 

antes de tudo, devem 

decidir qual postura 

querem adotar

Ou seja, se especulam 
e fazem operações ar-
riscadas com produtos 

arriscados como derivativos, 
ou optam por formatar uma 
estrutura totalmente contrá-
ria, direcionando recursos 
para um pacote previdenciário 
que no futuro lhe garanta uma 
renda.

Após a decisão de que rumo 
seguir, o passo subsequente é 
buscar o profi ssional de merca-
do certo para a postura eleita. 
Com certeza ele irá demonstrar 
o cenário onde você pretende 
depositar suas economias, 
indicando opções que se en-
quadre, nos seus anseios.

Entre ingressar no mer-
cado com a visão especula-
tiva de comprar na baixa e 
vender na alta – coisa que 
poucos conseguem dominar 
– e optar por uma carteira 
de investimentos que vise 
o sentido da parceria com a 

empresa investida, lastreada 
em receitas vindas dos resul-
tados e lucros das empresas, 
objetivando uma renda men-
sal desejada; não há dúvidas 
que a segunda opção é a mais 
indicada.

Adquirir ações com o fi m es-
pecular é perigoso, arriscado e 
difícil de administrar, enquanto 
participar do mercado inves-
tindo em bons e vitoriosos pro-
jetos, transmite ao indivíduo 
um caráter mais autêntico e 
seguro de participar operando 
a médio e longo prazo.

Essa condição de investi-
mento com sentido de parceria 
inspira o aplicador a consolidar 
sua participação na gera-
ção, circulação e distribuição 
dos agentes econômicos que 
formaram a riqueza de uma 
economia.

Concluindo, uma carteira de 
previdência é o caminho mais 
indicado e inteligente àqueles 
que desejam entrar no segmen-
to acionário, mesmo porque, 
qualquer outra alternativa 
irá produzir grandes riscos e 
prováveis perdas.

(*) - É economista, investidor e 
consultor da Suno Research (www.

sunoresearch.com.br).

Como começar a investir
Luiz Barsi Filho (*)
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: GILSON TIAGO DA CRUZ COSTA, brasileiro, solteiro, vendedor, nascido 
em Belo Horizonte - MG, aos 24/03/1987, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Ronaldo da Costa e de Maria da Gloria Moreira da Cruz; A pre-
tendente: RAFAELA APARECIDA RODRIGUES, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
São Paulo - SP, aos 19/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Carlos Rodrigues e de Silvia Aparecida da Silva Rodrigues.

O pretendente: JOSEPH GABRIEL FILHO, brasileiro, solteiro, auxiliar administrativo, 
nascido em São João do Oriente - MG, aos 19/05/1994, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rosa Filho e de Isabel Maria da Silva; A pretendente: 
PAMELA MAYARA DE ANDRADE OLIVEIRA, brasileira, solteira, promotora de crédito, 
nascida em São Paulo - SP, aos 09/03/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Ireici Alves de Oliveira e de Joelma Dias de Andrade.

O pretendente: FABRICIO LUIS HONORATO NETO, brasileiro, solteiro, offi ce boy, nascido 
em Itapecerica da Serra - SP, aos 10/11/1995, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Vicente Luis Neto e de Guilhermina Honorato de Melo; A pretendente: 
MANOELA RIBEIRO DA SILVA, brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 25/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Manoel 
Ribeiro da Silva e de Maria Iracilda Pessoa.

O pretendente: JOÃO PAULO ROSA AFONSO, brasileiro, solteiro, fi scal, nascido em 
Jequié - BA, aos 30/06/1966, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de José Afonso e de Maria Rosa Afonso; A pretendente: MARIA DO AMPARO LIMA DE 
ARAUJO FILHA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Olindina - BA, aos 26/09/1970, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Leonardo Batista de Araujo 
e de Maria do Amparo Lima de Araujo.

O pretendente: CLAUDECIR MORELO, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, 
nascido em Nova Venécia - ES, aos 01/12/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Alda Morelo; A pretendente: EDIVANE OTINO DA SILVA, brasi-
leira, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em Mantenópolis - ES, aos 27/07/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Osório Otino da Silva e 
de Efi gênia Santos e Silva.

O pretendente: CLAUDIO PANTA DA SILVA, brasileiro, divorciado, vendedor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 02/06/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Jose Panta da Silva e de Maria Luiza dos Santos; A pretendente: DANIELE 
CRISTINA SILVA ANDRADE, brasileira, solteira, vendedora, nascida em São Paulo - SP, 
aos 06/04/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antenor 
de Andrade e de Maria Helena da Silva Andrade.

O pretendente: SERGIO TEODORO FERREIRA, brasileiro, solteiro, supervisor operacional, 
nascido em São Paulo - SP, aos 21/09/1965, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Aureliano Teodoro Ferreira e de Ana da Silva Ferreira; A pretendente: 
VALDETE ALVES DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Central - BA, 
aos 25/03/1974, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Vanderlino 
dos Santos e de Terezinha Alves.

O pretendente: JHONYS LIBERAL GOMES, brasileiro, solteiro, frentista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/01/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jose Angelo Gomes e de Maria de Lourdes Santos Liberal Brito; A pretendente: 
MONICA SANTOS DA SILVA, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Paratinga - BA, 
aos 16/01/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Raimundo 
Elias da Silva e de Ana Nonato Santos da Silva.

O pretendente: PEDRO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, solteiro, açougueiro, nascido 
em Bom Jardim - PE, aos 08/12/1974, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Ribeiro da Silva e de Maria Josefa da Silva; A pretendente: LUCIENE 
GOMES ELOI, brasileira, solteira, balconista, nascida em Limoeiro - PE, aos 27/03/1980, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Eloi Irmão e de Maria 
Elvira Gomes Eloi.

O pretendente: JACKSON COSTA DE OLIVEIRA, braisleiro, solteiro, porteiro, nascido 
em Feira de Santana - BA, aos 07/02/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Edinaldo Sousa de Oliveira e de Zenaide do Amor Divino 
Costa; A pretendente: LUANA EVANGELISTA DOS SANTOS PEDREIRA, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Ibirataia - BA, aos 14/11/1994, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Antonio Pedreira e de Roseneide Evan-
gelista dos Santos.

O pretendente: JOSÉ GOMES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
Joaíma - MG, aos 19/04/1961, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Generôzo Gomes de Souza e de Leonora Alves de Souza; A pretendente: 
GICELIA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Olinda - PE, aos 
22/11/1962, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria 
José da Silva.

O pretendente: EMERSON MACENA DA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar adminis-
trativo, nascido em Taboão da Serra - SP, aos 28/03/1996, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Moises Antonio da Silva e de Edivania de 
Almeida Macena da Silva; A pretendente: GRAZIELLE FERRARI DA SILVA, bra-
sileira, solteira, estudante, nascida em Cajamar - SP, aos 28/10/2000, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Augusto da Silva e de 
Viviane Ferrari.

O pretendente: LUIZ HOLANDA BATISTA, brasileiro, viúvo, copeiro, nascido em 
Distrito Marruás, Município Tauá - CE, aos 10/05/1962, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, filho de Luiz Batista de Araújo e de Maria Cavalcante 
Holanda; A pretendente: MARIA CLETIANA DE SOUSA, brasileira, solteira, auxiliar 
de serviços gerais, nascida em Tauá - CE, aos 07/05/1966, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, filha de José Alves de Sousa e de Antônia Domingas 
de Sousa.

O pretendente: JOELSON GOMES DA CONCEIÇÃO, brasileiro, solteiro, marceneiro, 
nascido em Assis - SP, aos 22/09/1967, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Gomes da Conceição e de Maria Pedra da Conceição; A pretendente: 
AURENY MARCELINO PEREIRA, brasileira, solteira, cozinheira, nascida em Itanhém 
- BA, aos 07/09/1965, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Feliciano Marcelino Pereira e de Isaura Gomes Gil.

O pretendente: ANDRÉ FRANCISCO DE MELO, brasileiro, divorciado, carteiro, nascido 
em São Vicente Férrer - PE, aos 10/02/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Augusto de Melo e de Daci Francisca de Melo; A pretendente: 
TACIANA DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar de saúde bucal, nascida em Limoeiro - PE, 
aos 26/12/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Albertino 
Antonio da Silva e de Cosma da Silva.

O pretendente: DENIS RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, professor, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/02/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Edivaldo Alves de Oliveira e de Márcia Rodrigues da Silva Oliveira; A pretendente: 
BRUNA TORRES DA SILVA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em São 
Paulo - SP, aos 04/11/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Francisco Cicero da Silva e de Ivone Tôrres da Silva.

O pretendente: EWERTON SOARES NETO, brasileiro, solteiro, feirante, nascido em 
São Paulo - SP, aos 28/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Neto Sobrinho e de Djanira Soares Neto; A pretendente: LENILCE NUNES 
QUINTINO, brasileira, solteiro, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 27/04/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Magelo Quintino 
e de Maria Luzinete Quintino.

O pretendente: RENATO GONÇALVES DA MOTÁ, brasileiro, solteiro, professor de 
educação física, nascido em São Paulo - SP, aos 05/04/1982, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gelson Gonçalves da Mota e de Elaine Garcia da 
Mota; A pretendente: ADRIELLE LUZIA DE MIRANDA, brasileira, solteira, professora 
de educação física, nascida em São Paulo - SP, aos 02/05/1990, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio de Miranda e de Idalgina Perciliana 
Adriano Miranda.

O pretendente: JAIRO BATISTA SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de manutenção, nas-
cido em Gongogi - BA, aos 11/06/1979, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Otacilio Pereira Silva e de Rosalina Batista Silva; A pretendente: RAQUEL 
MARIA VIEIRA, brasileira, solteira, babá, nascida em São Paulo - SP, aos 03/09/1983, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Odilio Rodrigues Vieira e 
de Maria Madalena Vieira.

O pretendente: ODÍLIO NUNES CERQUEIRA, brasileiro, solteiro, gerente de vendas, 
nascido em Mamonas - MG, aos 12/04/1968, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Siderino Nunes Cerqueira e de Maria Nunes de Oliveira; A pretendente: 
DAIANE ARAUJO DA SILVA, brasileira, solteiro, do lar, nascida em Mundo Novo - BA, 
aos 08/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Joel Ribeiro 
da Silva e de Agnailde Machado Araujo.

O pretendente: WALACE DA ROCHA DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, ope-
rador de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, aos 28/05/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Jair José dos Santos e de 
Maria Aparecida Rocha; A pretendente: JOICE SAMPAIO CAMPOS, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Vitória da Conquista - BA, aos 28/05/1994, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha de Joel Rodrigues Campos e de 
Eudiana Sampaio Campos.

O pretendente: MARIVALDO DA SILVA SANTOS, brasileiro, solteiro, copeiro, nascido 
em Vitória da Conquista - BA, aos 16/12/1993, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de José Batista dos Santos e de Maria da Silva; A pretendente: IVANI 
BARBOSA DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em Tremedal - BA, aos 
10/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de João Pereira 
dos Santos e de Maria Bárbara dos Santos.

O pretendente: VAGNER FERNANDES DE SOUZA, brasileiro, solteiro, encarregado 
de telecomunicações, nascido em Ibititá - BA, aos 17/02/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdecí Martins de Souza e de Maria de Lourdes 
Fernandes de Souza; A pretendente: ROSÂNGELA RIBEIRO DE JESUS, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Irecê - BA, aos 15/04/1973, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Elenilde Ribeiro de Jesus.

O pretendente: DIDEROT SENAT, haitiano, solteiro, estudante, nascido em República 
do Haiti, aos 19/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jerome Senat e de Edith Simeon; A pretendente: GABRIELA DOS SANTOS FERRAZ, 
brasileira, solteira, psicóloga, nascida em São Paulo - SP, aos 25/02/1986, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Israel Ferraz e de Irma Batista dos 
Santos Ferraz.

O pretendente: JOÃO VIEIRA LINS, brasileiro, solteiro, ejudante geral, nascido em 
Nazarezinho - PB, aos 23/12/1960, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Francisco Vieira Lins e de Antonia Maria da Conceição; A pretendente: ANA 
CLEIDE DA SILVA NASCIMENTO, brasileira, solteira, do lar, nascida em Bom Jesus da 
Lapa - BA, aos 28/01/1968, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João Ferreira Nascimento e de Carmelina Pereira da Silva Nascimento.

O pretendente: WALTER RAPUANO, brasileiro, divorciado, aposentado, nascido em São 
Paulo - SP, aos 15/08/1940, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho 
de Antoninho Rapuano e de Rosa Rapuano; A pretendente: MARIA RIBEIRO DE SENA, 
brasileira, solteira, aposentada, nascida em Jacaraci - BA, aos 18/03/1946, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Pedro Ribeiro de Sena e de Zeferina 
Maria de Jesus Sena.

O pretendente: WALTER DANTAS DA SILVA, brasileiro, solteiro, porteiro, nascido em 
São Bento do Norte - RN, aos 18/10/1970, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Djalma Francisco da Silva e de Luiza Dantas da Silva; A pretendente: 
CÉLIA EDUARDO DOS SANTOS, brasileira, solteira, de serviços domésticos, nascida 
em Conde - PB, aos 04/05/1963, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Júlio Eduardo dos Santos e de Maria dos Santos.

O pretendente: ITALO HENRIQUE DA SILVA NOGUEIRA DE SOUZA, brasileiro, solteiro, 
faturista, nascido em São Paulo - SP, aos 22/09/1986, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Antonio Nogueira de Souza e de Ila Maria da Silva Nogueira; A 
pretendente: PAULIANY DA SILVA PAIVA, brasileira, solteira, consultora administrativa, 
nascida em Fortaleza - CE, aos 13/01/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco Aldenor Paiva e de Maria Madalena Silva Paiva.

O pretendente: FABIO GONÇALVES CORREIA, brasileiro, solteiro, bombeiro civil, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/09/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Pedro Correia e de Maria das Graças Gonçalves Correia; A pretendente: 
TAMIRIS MEDEIROS ANDRADE, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
São Paulo - SP, aos 26/08/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Pedro Eugenio Andrade e de Antonia Kátia Medeiros da Silva.

O pretendente: JONATAN VERONESI ALVES SILVA, brasileiro, solteiro, controlador de 
acesso, nascido em São Paulo - SP, aos 07/11/1993, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Eudes Alves Silva e de Ruth Veronesi; A pretendente: 
DANIELA DE PINA, brasileira, solteiro, recepcionista, nascida em São Paulo - SP, aos 
14/03/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Guilherme 
Januario de Pina e de Josefa dos Santos de Pina.

O pretendente: ESPEDITO ÉWERTON BATISTA DE ANDRADE, brasileiro, solteiro, 
armador, nascido em Triunfo - PB, aos 17/07/1986, residente e domiciliado neste distri-
to, São Paulo - SP, fi lho de Ginaldo Batista da Silveira e de Maria Betânia de Andrade 
Batista; A pretendente: MARIA DAYANA DUARTE, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Uiraúna - PB, aos 26/06/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Oriel Felipe da Silva e de Marilene Rodrigues Duarte da Silva.

O pretendente: CLAUDECI SANTOS ARAÚJO, brasileiro, solteiro, atendente, nascido 
em Santa Luzia do Paruá - MA, aos 21/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdenor João de Araújo e de Conceição de Maria Santos Araú-
jo; A pretendente: MARINEIDE SILVA PEREIRA, brasileira, solteira, do lar, nascida em 
Itapetinga - BA, aos 08/12/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Ramiro Alves Pereira e de Maria da Silva.

O pretendente: ALDO DE OLIVEIRA LOPES, brasileiro, solteiro, motorista, nascido 
em Taboão da Serra - SP, aos 06/02/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Teresa de Oliveira Lopes; A pretendente: MARIA JOSÉ GOMES 
DA SILVA, brasileira, solteira, enfermeira, nascida em Manaíra - PB, aos 20/11/1978, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco da Silva e de 
Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: ERINALDO MARQUES MEIRA, brasileiro, solteiro, garçom, nascido em 
Vitória da Conquista - BA, aos 15/01/1977, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Verissimo Correia Meira e de Durvalina Marques Meira; A pretendente: 
SUZIMAR DE SOUZA OLIVEIRA, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em Distrito 
José Gonçalves, Município Vitória da Conquista - BA, aos 08/04/1984, residente e do-
miciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Marques de Oliveira e de Ginalva 
de Souza Oliveira.

O pretendente: JEFFERSON RODRIGO NUNES FREITAS, brasileiro, solteiro, motorista, 
nascido em São Luís - MA, aos 07/04/1991, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Damasio Bispo Pereira Freitas e de Ana Julia Diniz Nunes; A preten-
dente: AURILENE FERREIRA GOMES, brasileira, solteira, do lar, nascida em Viana - MA, 
aos 04/01/1989, residente e domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Manoel Raimundo Ferraz Gomes e de Valdina Ferreira Gomes.

Com isso, o estoque de 
trabalhadores atingiu 
7.384.317. Apesar do 

saldo positivo de vagas, foi o 
menor número de postos de 
trabalho abertos para agosto 
desde o início da série histórica, 
em 2007. Já no mesmo mês de 
2015, o saldo foi praticamente o 
dobro do atual, com 3.106 vín-
culos empregatícios formais.

Por outro lado, de janeiro a 
agosto deste ano foram extintas 
40.310 oportunidades de traba-
lho, sendo o primeiro saldo ne-
gativo registrado para o período 
desde 2007. No acumulado dos 
oito primeiros meses de 2015, 
foram criadas 11.350 vagas 
celetistas. Entre setembro de 
2015 e agosto de 2016, foram 
eliminados 158.493 empregos 
formais no setor de serviços.

Os dados compõem a Pes-
quisa PESP Serviços, realizada 
mensalmente pela Fecomer-
cioSP com base nos dados 
do Ministério do Trabalho e o 

10ª Vara de Fazenda Pública da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos do PROC. Nº 0043644-
19.2009.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara de Fazenda Pública, do Foro Central - 
Fazenda Pública/Acidentes, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiza Barros Rozas, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER A TERCEIROS INTERESSADOS NA LIDE que o(a) COMPANHIA DO METROPOLITANO DE 
SÃO PAULO - METRÔ move uma ação de Desapropriação contra LEONTINA AGUENA, SELMA 
AGUENA HANASHIRO, AMÉLIA HIGA, ELVIRA TAMASHIRO, PAULO AGUENA, THEREZA MITSUKO 
AGUENA, MARIA DOLORES DE FÁTIMA ROSA AGUENA, JAIDER HIROSHE AGUENA, MARCOS 
ROBERTO AGUENA, objetivando o imóvel localizado na Avenida Professor Francisco Morato nº 4.001, 
contribuinte 101.334.0013-0, São Paulo/SP, declarado de utilidade pública conforme Decreto Estadual nº 
50.312, datado de 07.12.2005. Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a 
expedição de edital com o prazo de 10 (dez) dias a contar da publicação no Órgão Oficial, nos termos e 
para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato, será afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de fevereiro de 2015. 

22ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1051710-
82.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 22ª Vara Cível Central, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Luis Felipe Ferrari Bedendi, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOL R. M. FRUTAS LTDA, CNPJ. 
05.413.092/0001-55, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de J. U. UNGARO AGRO PASTORIL LTDA, visando receber a importância de R$ 21.717,25 
(Jul/2013), referente aos cheques nº AA-001322 e 001323 no valor de R$ 2.000,00 cada; nº 001349 e 
001350 no valor de R$ 2.500,00 cada; nº 001381, 001382 e 001383 no valor de R$ 3.000,00, todos 
sacados contra o Banco Itaú e devolvidos sem pagamento. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi 
deferida a sua citação por edital para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito 
atualizado isenta de custas e honorários ou, no mesmo prazo ofereça embargos, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo, convertendo-se o mandado inicial em mandado executivo, nos 
termos do art. 702 do NCPC. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que 
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de setembro de 2016. 

4ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. Processo n. 1016160-
21.2016.8.26.0003, Execução de Título Extrajudicial. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do 
Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Antonio Botto Muscari, na forma da Lei, 
etc. Faz saber que o Sra. ÉRIKA BUFONI FARAH ZUFFO, portadora do CPF sob o nº 172.830.588-85 e 
RG. nº. 222610347, propôs uma ação de EXECUÇÃO contra FELIPE FERNANDES SOUZA DE SÁ, 
portador do CPF sob o nº 369.495.448-12 e portador do RG n? 34.965.763-1, objetivando a cobrança dos 
condomínios em aberto da locação do imóvel da Rua José Feliciano, nº. 75 apt. 92 Vila Mascote. 
Encontra-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO por edital, para os atos 
e termos da ação proposta, advertindo-se o que, o prazo para interposição de embargos é de 15 dias que 
fluirá após o decurso do presente edital 20 (dias). Não embargada a ação, presumir-se-ão aceitos pela ré 
como verdadeiros, os fatos articulados pela autora, sendo nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 31 de outubro de 2016. 

4ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0024845-
76.2012.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Nova 
Solução Sistemas de Higiene LTDA-ME, CNPJ. 08.528.604/0001-17, na pessoa de seu representante 
legal que, Silthe Comercial e Serviços LTDA, lhe ajuizou uma ação de Procedimento Comum, 
objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando rescindido o Contrato de Locação de 
Equipamentos firmado entre as partes referente a: 01 central de PABX - Mod.140; 01 - E1 - 30 canais; 08 
troncos analógicos; 40 ramais analógicos; 01 placa de modem; 01 placa base acessórios; 01 placa disa; 
01 terminal TI 4245, com a devolução dos itens locados, bem como, a condenação da ré ao pagamento 
de R$ 7.505,80, oriundos dos alugueis atrasados e multa contratual, e demais cominações legais. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e 
termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de setembro de 2016.  

Setor de Serviços paulista volta 
a gerar empregos formais

Após cinco meses de quedas consecutivas, o setor de serviços do Estado de São Paulo criou 1.522 
empregos com carteira assinada em agosto, resultado de 182.512 admissões e 180.990 desligamentos

6.317 vagas, que representa um 
aumento de 0,8% do estoque de 
trabalhadores.

Segundo a FecomercioSP, o 
crescimento do emprego formal 
no setor de serviços do Estado 
de São Paulo foi impulsionado 
pelos serviços educacionais. 
Além de possuir bom desem-
penho em 2016, com mais de 
18 mil empregos gerados, na-
turalmente o período avaliado 
auxilia este resultado, isto é, 
o início do segundo semestre 
letivo. 

É uma tendência bastante 
parecida que também ocorre 
em todo início do ano, quando 
retornam as aulas. O desem-
penho positivo do setor fora 
auxiliado também pelo cresci-
mento bastante sustentado dos 
serviços médicos, odontológi-
cos e sociais, a única atividade 
com aumento do mercado de 
trabalho celetista em agosto, 
no acumulado em 2016 e nos 
últimos doze meses.

impacto do seu resultado no 
estoque estabelecido de traba-
lhadores no Estado, calculado 
com base na Rais. Das doze 
atividades pesquisadas em 
agosto, onze apresentaram que-
da no número de trabalhadores 
formais, na comparação com o 
mesmo mês de 2015. 

Os destaques negativos foram 
as atividades de Transporte e 
armazenagem (-4,8%) e Pro-
fi ssionais, científi cas e técnicas 
(-4,0%). Já o único desempe-
nho positivo para o período foi 
registrado no setor de serviços 
médicos, odontológicos e ser-
viços sociais com a criação de 

O uso de redes sociais por 
cientistas para divulgar seu 
trabalho – seja com os pares ou 
com o público em geral – ainda é 
pequeno, mas os pesquisadores 
que adotaram plataformas como 
Twitter, Facebook e Linkedin 
veem diversas vantagens po-
tenciais nesse tipo de interação, 
diz pesquisa realizada por estu-
diosos da Nova Zelândia e dos 
Estados Unidos, e publicada no 
periódico PLoS ONE.

A pesquisa, baseada num 
questionário online em língua 

inglesa e distribuído interna-
cionalmente, envolveu uma 
amostra de cerca de 600 pesqui-
sadores. A rede mais utilizada 
pelos respondentes foi o Twitter 
(93%), seguido pelo Facebook 
(88%). Os usuários do Twitter 
disseram usá-lo principalmente 
para se comunicar com os pares 
e compartilhar literatura cientí-
fi ca. Dos usuários do Facebook, 
75% disseram seguir páginas 
relacionadas à ciência e 33% 
eram administradores de pági-
nas Jornal da Unicamp).

Cientistas nas redes sociais

Comparação de pares de 
imagens da superfície lunar 
feitas em momentos diferentes 
indica que a taxa de formação 
de crateras de impacto na Lua 
é 33% superior à estimada 
anteriormente, e chega a 180 
novas crateras, de pelo menos 
10 metros de diâmetro, a cada 
ano.

Os autores do artigo que 
descreve o processo de com-
paração de imagens e conta-

gem de crateras, publicado na 
revista Nature, propõem ainda 
que o material que compõe os 
dois centímetros superiores da 
superfície da Lua é completa-
mente reciclado por impactos 
secundários – quando fragmen-
tos de um impacto principal 
remexem o rególito (“solo” 
lunar) – a cada 81 mil anos, 
100 vezes mais depressa do que 
previsto em modelos anteriores 
(Jornal da Unicamp).

Crateras demais

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