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27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: MARCOS DETILIO, estado civil solteiro, profi ssão advogado, nascido 
em Itaquaquecetuba - SP, no dia 11 de outubro de 1978, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Rubens Detilio e de Alzira dos Santos Detilio. 
A pretendente: GISELE APARECIDA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
assistente departamento pessoal, nascida em São Paulo (Registrada em Penha 
de França) SP, no dia 01 de maio de 1980, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de José Marcelino de Oliveira e de Joana Eunice de Souza 
Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: GUILHERME ROSA BERTOLINO, estado civil solteiro, profi ssão 
securitário, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 18 de fevereiro 
de 1990, residente e domiciliado na Chacara Santo Antonio, São Paulo - SP, fi lho de 
Edson Bertolino e de Elaine Rosa Bertolino. A pretendente: KAROLINA RIBEIRO DE 
ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 12 de março de 1988, residente e domiciliada na Chacara Santo 
Antonio, São Paulo - SP, fi lha de Marques Braga de Almeida e de Gina Ribeiro Nunes de 
Almeida. R$ 35,00

O pretendente: VICTOR ACCARINI D'LIMA, estado civil solteiro, profi ssão analista, 
nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 15 de maio de 1991, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Sidney Agnes D'Lima e 
de Rosimeire Accarini D'Lima. A pretendente: TAMIRIS NUNES CANDIA, estado civil 
solteira, profi ssão analista, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, 
no dia 25 de julho de 1992, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Meliton Candia San Martin Neto e de Edilaine Nunes Candia. R$ 35,00

O pretendente: JONATHAN LEME MARTINS FERREIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 
29 de setembro de 1988, residente e domiciliado na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, 
fi lho de Alberto Martins Ferreira e de Cleudes Leme Martins Ferreira. A pretendente: 
MAYARA GONÇALVES, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em Santo 
André (Registrada no 1º Subdistrito) - SP, no dia 04 de abril de 1997, residente e 
domiciliada na Vila Santa Isabel, São Paulo - SP, fi lha de Jessé Gonçalves e de Ivone 
Rupp Gonçalves. R$ 35,00

O pretendente: GLAUCO JOSÉ VARLESE, estado civil divorciado, profi ssão dentista, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 27 de agosto de 1971, residente e domiciliado no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Varlese Filho e de Maria Inês Thomazi Varlese. A 
pretendente: MAITÊ GIOIELLI DE CASTILHO, estado civil solteira, profi ssão dentista, 
nascida em São Paulo (Registrada na Aclimação) SP, no dia 20 de agosto de 1987, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Ubirajara de Castilho 
Filho e de Claudete Gioielli de Castilho. R$ 35,00

O pretendente: MATEUS PAIXÃO ROCHA, estado civil solteiro, profi ssão policial militar, 
nascido em Nova Canaã - BA, no dia 06 de dezembro de 1989, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Alcedino Oliveira Rocha e de Normélia de Jesus 
Paixão Rocha. A pretendente: NISLARA DO ESPIRITO SANTO ROCHA, estado civil 
solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em Poções - BA, no dia 30 de abril de 1991, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Edvando Rocha Gonçalves 
e de Sidelice do Espirito Santo Novaes. R$ 35,00

O pretendente: EDNEI EUGENIO PASCOAL, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 05 de março de 1982, 
residente e domiciliado na Cohab Barreira Grande, São Paulo - SP, fi lho de Joel Cruz 
Pascoal e de Elisabete Eugenio Pascoal. A pretendente: CAROLINA VARASQUIM, 
estado civil solteira, profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo (Registrada em 
Indianópolis) SP, no dia 17 de julho de 1979, residente e domiciliada na Cohab Barreira 
Grande, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Antonio Varasquim e de Maria Alice Sanches 
Varasquim. R$ 35,00

O pretendente: SERGIO DE ALBANESI GONÇALVES, estado civil solteiro, 
profissão empresário, nascido em São Paulo (Registrado na Santa Cecília) SP, 
no dia 19 de março de 1990, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Sergio Gonçalves e de Alcione de Albanesi. A pretendente: ANE CAROLINA 
MARQUES, estado civil solteira, profissão pedagoga, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 14 de setembro de 1987, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Francisco Tadeu Marques e de Tania 
Regina Dias Marques. R$ 35,00

O pretendente: FELISBERTO GOMES BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em Curral Velho - PB, no dia 13 de janeiro de 
1984, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Felisberto 
Gomes Barbosa e de Maria Aparecida Rodrigues Amorim. A pretendente: LORENA 
RODRIGUEZ NUÑEZ, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Santa 
Clara, Cuba, no dia 30 de março de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Virgilio Lazaro Rodriguez Oquerdo e de Delia Virgen Nuñez 
Aguilar. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO WAYHS CAVALETTI, estado civil divorciado, profi ssão 
gerente de projetos, nascido em Blumenau - SC, no dia 01 de outubro de 1971, residente 
e domiciliado na Vila Mariana, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cavaletti e de Zita Wayhs 
Cavaletti. A pretendente: MARIUSCA GARCIA VALLE, estado civil solteira, profi ssão 
gerente administrativo, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 06 de janeiro 
de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Itamar Assis do 
Valle e de Marlene Garcia Valle. Obs.: Edital enviado para a Unidade de Serviço onde 
reside o pretendente. R$ 35,00

O pretendente: WANDERSON ALVES TIMOTEO, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido em São Paulo (Registrado no Belezinho) SP, no dia 23 de janeiro 
de 1975, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Wenington Alves 
Timoteo e de Laura Vieira Alves. A pretendente: KELLY OSHIRO, estado civil solteira, 
profi ssão fi sioterapeuta, nascida em São Paulo (Registrada no Belezinho) SP, no dia 25 
de junho de 1977, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Kenyu 
Oshiro e de Hiroko Oshiro. R$ 35,00

O pretendente: GILBERTO DE LIMA ARRECHE, estado civil solteiro, profi ssão 
açogueiro, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 12 de janeiro 
de 1984, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
Arreche e de Celia Rodrigues de Lima Arreche. A pretendente: ALEXSANDRA 
DA SILVA VERISSIMO, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em 
Macaparana - PE, no dia 05 de dezembro de 1983, residente e domiciliada na Vila 
Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Francisco Verissimo e de Marlene da Silva 
Verissimo. R$ 35,00

O pretendente: MARCOS ANTONIO APARECIDO DO CARMO, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Suzano - SP, no dia 29 de abril de 1982, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Musa Aparecida do Carmo. A 
pretendente: CARINA APARECIDA DIAS LOPES, estado civil solteira, profi ssão 
autônoma, nascida em Francisco Morato - SP, no dia 08 de junho de 1981, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Dias Lopes e de Roseli 
Fátima da Silva Lopes. R$ 35,00

O pretendente: LUIZ HENRIQUE PAIFFER DOS SANTOS, estado civil solteiro, 
profi ssão engenheiro, nascido em São Paulo (Registrado na Consolação) SP, no dia 
17 de novembro de 1990, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de Aldo Luiz dos Santos e de Nelman Aparecida Paiffer dos Santos. A pretendente: 
KARINA TIEMI AKIYAMA, estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida em 
São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 25 de julho de 1991, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Akiyama e de Elaine Yuriko 
Okada Akiyama. R$ 35,00

O pretendente: ANTONIO FERREIRA DAS NEVES, estado civil divorciado, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo - SP, no dia 19 de outubro de 1952, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira das Neves e de 
Luiza Maestre Ferreira das Neves. A pretendente: ANA MARIA DI NAPOLI, estado civil 
divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 17 de março de 1953, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Francisco Di Napoli e de 
Odete do Nascimento Di Napoli. R$ 35,00

O pretendente: MARCELO SANCHES DA FONSECA, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 29 de abril de 
1989, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo da Fonseca e 
de Marcia Cecilia de Freitas Sanches da Fonseca. A pretendente: FERNANDA SANTANA 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em São Paulo 
(Registrada na Bela Vista) SP, no dia 30 de agosto de 1988, residente e domiciliada na Vila 
Matilde, São Paulo - SP, fi lha de Carlos de Oliveira e de Lucinalva Santos Santana. R$ 35,00

O pretendente: RICARDO LIMA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em Manaus (Registrado no 1º Ofício de Registro Civil) - AM, 
no dia 15 de agosto de 1981, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de José Raimunda dos Santos e de Maria Graças Lima dos Santos. A pretendente: 
ALECSANDRA BERNABÉ, estado civil divorciada, profi ssão administradora, nascida 
em Guarulhos - SP, no dia 16 de agosto de 1974, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Jurandir Bernabé e de Armelinda Lopes Bernabé. R$ 35,00

O pretendente: ALEXANDRE TRAVITZKY MENEZES, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em Marília - SP, no dia 07 de março de 1986, residente e domiciliado 
no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, fi lho de Célio Menezes e de Maria Luiz Silva 
Travitzky Menezes. A pretendente: JAKELYNE DELLI PAOLI LECHINEWSKI, estado civil 
solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Prudente) SP, no 
dia 20 de março de 1985, residente e domiciliada no Jardim Anália Franco, São Paulo - SP, 
fi lha de Claudionor Lechinewski e de Caterina Pascoa Delli Paoli Lechinewski. R$ 35,00

O pretendente: IVAN SCHULTS RAMALHO, estado civil solteiro, profi ssão atendente 
de telemarketing, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 22 de junho 
de 1994, residente e domiciliado no Jardim Iva, São Paulo - SP, fi lho de Claudio Schults 
Ramalho e de Isabel Galdino de Araujo Ramalho. A pretendente: HEMYLLI FECCHIO 
FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo (Registrada 
no Tatuapé) SP, no dia 22 de abril de 1990, residente e domiciliada na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Ferreira da Silva e de Sueli Fecchio. Obs.: Edital enviado 
para Unidade de Serviço onde reside o pretendente. NIHIL

O pretendente: RODRIGO VIEIRA FARIAS, estado civil solteiro, profi ssão gerente 
comercial, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 31 de março de 
1997, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Pimenta 
Farias e de Roseane Pereira Vieira Farias. A pretendente: CAMILA THAIS SILVA DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em Santo André (Registrada 
em Itaquera - São Paulo) SP, no dia 07 de fevereiro de 1998, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Wilson de Oliveira e de Michele Tais da Silva. NIHIL

O pretendente: LINCOLN DAVID MENDONÇA DOS SANTOS SILVA, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) 
SP, no dia 26 de outubro de 1992, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo 
- SP, fi lho de Moises dos Santos Silva e de Cristiane Mendonça dos Santos Silva. A 
pretendente: ALINE PAIVA DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 04 de abril de 1997, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Adelino de 
Sousa e de Maria de Fatima Almeida Paiva de Sousa. NIHIL

O pretendente: HENRIQUE HONORIO DE MIRA, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de refrigeração, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 17 de julho 
de 1994, residente e domiciliado na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de José Honorio 
de Mira Filho e de Patricia Aparecida de Mira. A pretendente: THAIS CAMILLO DE 
OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo (Registrada na 
Vila Formosa) SP, no dia 02 de abril de 1997, residente e domiciliada na Vila Antonieta, 
São Paulo - SP, fi lha de Ederson Roberto de Oliveira e de Sandra Camillo. NIHIL

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: OKWUDILI EMEKA OZONGWU, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Enugu, Nigéria, no dia 21 de setembro de 1994, residente e domiciliado no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lho de Harrison Ozongwu e de Comforto Ozongwu. A convivente: JOSEFA 
DAÍLZA SILVA, estado civil solteira, profi ssão assistente fi nanceiro, nascida em Cicero Dantas 
- BA, no dia 25 de janeiro de 1978, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Agostinho Gonçalves da Silva e de Maria Neuza da Silva. Faço saber que pretendem converter 
sua união estável em casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, I, III e 
IV do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96. NIHIL

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br
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ATIVIDADES CONCOMITANTES
Sócio que recebe pró-labore em uma empresa e salário como 
funcionário em outra empresa, como proceder com o desconto do 
INSS? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAR VALE TRANSPORTE EM DINHEIRO
Empresa pode pagar em folha de pagamento o valor do vale transporte, 
caso conceda esse benefício será base para férias e 13º salário, qual a 
base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SACAR FGTS PARA TERMINAR A CASA PRÓPRIA
Funcionário pode sacar o FGTS para terminar a casa própria que está 
construindo? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDEFERIMENTO DE BENEFÍCIO DO INSS
Funcionário foi afastado por 60 dias, a empresa paga os 15 primeiros 
dias e o restante é com a Previdência. Entretanto o pedido do benefício 
é indeferido, como proceder com o funcionário? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDA DE DOCUMENTOS DA ÁREA TRABALHISTA
Qual é o prazo legal para guarda de documentos dos funcionários, 
obrigações acessórias previdenciárias e demais documentos que 
envolvam a área trabalhista e previdenciária? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRANSFERÊNCIA DE FUNCIONÁRIOS
Qual procedimento que deve ser adotado pelas empresas que pretendem 
transferir os funcionários sem realizar as indenizações, para uma nova empresa 
do mesmo grupo econômico? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHIMENTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE FUNRURAL 
Quais produtos são considerados no FUNRURAL e quais as alíquotas 
de recolhimento? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

BOAS FESTAS E FELIZ ANO DE 2017
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SCRAK S.A. - CNPJ.MF 02.951.376/0001-07 - NIRE 35.300.158.652
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os Srs. Acionistas, a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 10/01/2017, às 15 horas, na
sede social da companhia, Rua Manoel da Nobrega, 2016, Paraíso, para deliberar acerca da seguinte ordem do dia: (i) Aprovação
do Balanço Patrimonial, Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e Quadros Analíticos referentes ao exercício social findo
em 31/12/2015; (ii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. SP, 09/12/2016. Samir Abdenour-Presidente. (10.13.14/12/2016)

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na CETESB 
a Licença Previa para a ampliação do Almoxarifado para armazenamento de produtos qui-
mico, sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE FGTS /
RECOLHIMENTO: ANOS DE 01/2003 a 01/2010

WORKLIFE – SERVIÇOS EM SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA, sediada
nesta Capital à Rua Alceu Wamosy, 272, CEP: 04105-040, inscrita no CNPJ sob o nº 00.127.911/0001-84,
torna público o presente Edital de Convocação, a fim de esclarecer que em razão de autuação da lavra do
Ministério do Trabalho em 07/12/2010, Auto de Infração nº 021822638 (processo administrativo nº
46473.009961/2010-02/2010), que considerou como empregados os cooperados que nesta empresa
prestaram serviço, serve-se do presente para Convocar todos os trabalhadores que em razão da
autuação ora informada e cujos nomes abaixo reproduzidos constam da lista anexada ao referido Auto de
Infração, mantiveram vínculo de emprego no período compreendido entre 01/2003 a 01/2010, bem como
os seus herdeiros ou interessados, com o objetivo de proceder ao cadastramento e atualização cadastral
para fins de individualização dos recolhimentos relacionados ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
– FGTS, a comparecerem a partir da data de hoje e durante todo o período de vigência do acordo de
reparcelamento do FGTS (próximos sessenta meses), na sede da empresa, munidos dos seguintes
documentos, a saber: a) Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS; b) Documento de Identidade
com foto; c) CPF; d) Comprovante de residência; e) Comprovante de Inscrição no PIS/PASEP. Listagem
dos nomes: ALDA BEA TRIZ GAMA DA ROCHA; ALECIO FERNANDO LOMBARDI; ALESSANDRA
PLIVEIRA SANTOS;  ALINE ROCHA QUERlN; ALlSSON DAVID RIBEIRO; ANA FLAVIA SILVA
ARAUJO E SOUZA;ANA PAULA NASCIMENTO DE OLIVEIRA; ANDERSON SALVIONE DA SILVA;
ANGELA MARIA DE CARVALHO BEZERRA; APOLONIA XAVIER SALLES; ARMANDIA MONICA;
AUDRIEN FURLAN DE LUCCA; BEATRIZ MARQUES COSTA; BORES JORDAN A THANASOF;
CARLA DA SILVA CLARO; CARLA LUCCHI; CARLOS MAJA NOGUEIRA;CAROLINA FIGUEIREDO
DE GODOY;CINTIA ANDREONI; CLAUDIA N. B. VINHA; DAL TON ROSTON; DALVINA VIANA
BASTOS; DANIELA BARBOSA DE GODOY MACHADO;DANIELA LAIZ ABRANCZLK; DEISE UEMA;
DJANIRA ALZIRA SOARES; DOUGLAS SANTOS DE OLIVEIRA; EDNA PATRICIA ARGAZINO;
EDUARDO KENJI NAKAMURA; EDUARDO YUIKO TANAKA; ELIANE SPADINI RAMOS;
ELIZANGELA A PARECIDA DE OLIVEIRA; ERlCA MOLlNA; FERNANDA CARUSO FORTUNATO
FREIRE; FLAVIA LILA MEDlNA POVEDA; GENI EMIKO SATO TAMAJUTSU; GERALDA AP
RODRlGUES DA SILVA; GLAUCIA SENNA MARTINS DA SILVA; GRAZIELA BIAGI; GUILHERME
CORRADI F.F. ELIAS; GUILHERME OTAVIO M. DE CARVALHO; GUILHERME SHIRAISHI; GUSTAVO
GROTH OLIVElRA ALVES; HELCIO KORN; HELENA NERY LEMOS; ISABELA REZENDE SILVA;
IVANETE GOMES DA ROSA; JOAO GILBERTO RIBElRO CASTRO; JOELMA SILVA FONSECA; JOSE
MARCOS FERNANDES; JULIANA LOUREIRO ARMANCIO;  KAREN GONZAGA WALTER; KENIA
TAKAMURA; LAERCIO SHIRAUSHI; LETICIA PUCCI  BARJA; LIANA SA PEREIRA PIRE;  LILIAN
BEATRIZ DAVI; LUCIA HELENA G. RIBElRO; LUCIANE FLEMING MOREIRA BARBOSA; MARIA
APARECIDA DA SILVA GONÇALVES; MARINA ROLAND MANCO; MARY GLAUCE S. ARAGÃO; MA
THEUS C. FRANCO; MATHEUS FERNANDES; MICHELLE SILVARES DUARTE DE OLIVIERA;
MOISES HAIM GULMAN; NARJARA CRISTINA M ROCHA ;PAULA OSHIRO; PEDRO LUIZ
PEREIRA CAMPOS; PEDRO MARIO PAN NETO; RAIMUNDA DE SOUZA LIMA; REGINALDO
GUSSAO; RENATO LOPES DA SILVA; RODRIGO FOGOLlN MOREIRA; RUBENS ERMANI COZETO
RODRIGUES; RUY RIBElRO DUARTE; SAMANTHA FILEV MAlA; SEMY CJOFFIZU; SERGIO
PEREIRA; SERGIO PETRONIO DE ALMElDA; SHElLA DOS REIS; SILVIA DE OLIVEIRA ASSUNÇÃO;
SIMONE MADEIRA FERRElRO; SUZANE ROBERTA DOS SANTOS; TANIA DE ABREU;
TEREZINHA DE JESUS LOPES; THIAGO RAMOS GRlGIO; UBIRANDIR GARCIA DE SOUZA;
VANESSA AOKI SANTA ROSA; VANESSA ZULINI OCSHENDORF; VINICIUS TADEU DA SILVA
FERNANDES; VIVIAN WEIS NAGIEL; WAGNER SILOTO HOERNER;YEDA CRISTINA DE SOUZA;
ZILAH DE ANDRADE RANIERE. S. Paulo, 05 de dezembro de 2016.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na 
CETESB a Licença Previa para a ampliação da ETA para tratamento de efluentes, 
sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS , torna público que requereu na CETESB 
a Licença Previa para a ampliação do prédio 6 para fabricação de Munição para armas de 
fogo, sito à AVENIDA HUMBERTO DE CAMPOS, 3220, BOCAINA, RIBEIRÃO PIRES/SP.

Cedro Brasil Comércio de Produtos Industrializados Ltda.
CNPJ/MF nº 13.074.436/0001-77

Edital de Convocação de Assembléia Geral de Sócios
Nos termos do artigo 1072 do código civil, ficam os sócios da Cedro Brasil Comércio de Produtos Industrializados Ltda,
convocados a comparecer na assembleia a ser realizada no dia 20/12/2016, às 09 horas, em 1º convocação, quando a assembleia
instalar-se-á com sócios que representem o mínimo de ¾ do capital social e, no mesmo dia, às 9:30 horas, em 2º convocação,
quando a assembleia instalar-se-á com a presença de representantes de qualquer parte do capital social, no estabelecimento
da sociedade situado na Avenida Ragueb Chohfi, 2142, Bairro São Mateus, São Paulo/SP, para deliberação sobre a seguinte
ordem do dia: 1) mudança do endereço da sede e dos demais estabelecimentos da sociedade; 2) decisão sobre inatividade
dos estabelecimentos da sociedade; 3) fechamento do estabelecimento da sociedade situado na Estrada Presidente Juscelino
kubitscheck de Oliveira, 1192, Guarulhos/SP, em razão de jamais o mesmo ter sido ativado de fato; 4) nomeação de novos
administradores da sociedade. 5) exercício da preferência na venda das quotas do sócio Alan Augusto Vaz Maia, que deseja
retirar-se da sociedade. 6) redução do quorum para as deliberações previstas nas cláusulas 12,16,23 do contrato social.
SP, 09/12/2016. Leonardo Miguel Severini-Administrador; Fernando Villas Boas-Administrador. (10.13.14/12/2016)

Campi Participações S.A.
CNPJ/MF nº 05.167.738/0001-61 - NIRE nº 35.300.190.831

CERTIDÃO DE REGISTRO
Certificamos que a Ata AGE realizada em 01/08/2016 às 15:00  publicada no Diário Oficial do
Estado e no jornal Empresas & Negócios em 22/09/2016, foi devidamente registrada na JUCESP
sob o nº 521.592/16-1 em 08/12/2016.

CCBB 9 Participações S.A. - (em fase de organização)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Em 18/02/16, às 14 hs, à Rua Afonso Braz, 579, Conjunto 21, SP/SP, reuniram-se em assembleia os subscritores da totalidade das ações 
representativas do capital social da “CCBB 9 Participações S.A.”, consoante se verifica das assinaturas lançadas no Boletim de Subscrição 
anexo. Assumiu a presidência dos trabalhos o subscritor Cristiano Carvalho de Oliveira, e, para secretário, o subscritor Bruno Santana Barros. 
Declarando instalada a assembleia, o Sr. Presidente enfatizou que a reunião tinha por finalidade a constituição de uma sociedade anônima 
destinada a participação em outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração dos negócios das empresas 
do grupo, denominada “CCBB 9 Participações S.A.”, tendo o seu capital social no montante de R$ 1.000,00, o qual está integralizado em 
10%, tendo sido constatada a realização em dinheiro de R$ 100,00, depositados em conta vinculada no Banco do Brasil S/A., nos termos dos 
artigos 80, III, e 81, da Lei 6.404/76, conforme Boletim de Subscrição. Na sequência, o Sr. Presidente entregou aos subscritores um exemplar 
da proposta do Estatuto Social, elaborado em conformidade com a Lei 6.404/76, a fim de ser discutido e votado, o qual foi aprovado por 
unanimidade, com a seguinte redação final: Capítulo I-Da Denominação, Sede, Objeto e Duração-Artigo 1º: A Sociedade gira sob a razão 
social de “CCBB 9 Participações S.A.” e tem sede e foro à Rua Afonso Braz, nº 579, Conjunto 21, SP/SP. § Único: Essa razão social poderá 
ser mantida em caso de falecimento de qualquer dos acionistas fundadores. Artigo 2º: O prazo de duração da empresa é indeterminado. 
Artigo 3º: A sociedade tem por objeto social a participação em outras sociedades, podendo exercer ou não funções de gestão e administração 
dos negócios das empresas do grupo. Capítulo II-Do Capital Social e das Ações - Artigo 4º: O Capital Social, a ser integralizado em moeda 
nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal, com valor de emissão de R$ 1,00 cada. 
§ 1º. A responsabilidade dos acionistas fica limitada ao valor total das ações subscritas ou adquiridas. § 2º. Nas deliberações da sociedade 
caberá a cada ação do capital social o direito a um voto, inclusive nas deliberações que vieram a implicar na alteração do Estatuto Social. § 
3º. Poderão ser emitidas sem direito de preferência para os antigos acionistas, ações, debêntures ou partes beneficiárias conversíveis em 
ações e bônus de subscrição cuja colocação seja feita por uma das formas previstas no artigo 172 da Lei 6.404/76, desde que a eliminação 
do direito de preferência seja previamente aprovada em assembleia especial, por acionistas representando a maioria das ações ordinárias. 
Artigo 5º: As ações constitutivas do Capital Social serão emitidas com observância da legislação pertinente, e assinadas por dois diretores. 
Artigo 6º: É defeso ao acionista alienar suas ações sem, antes, oferecê-las, por escrito, aos demais que, em igualdade de preço e condições, 
terão preferência na sua aquisição, exercida no prazo máximo de 30 dias de sua notificação. Capítulo III-Da Administração da Sociedade 
- Artigo 7º: A sociedade será administrada por uma Diretoria, composta por, no mínimo, 2 diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais 
sem designação específica, cabendo a todos, em conjunto, à administração geral da Sociedade e a representação jurídica da sociedade, em 
juízo ou fora dele, ficando assim nomeados para Diretor Presidente - Cristiano Carvalho de Oliveira, RG nº 44.214.264 SSP/SP e CPF nº 
342.435.678-67, e para Diretor sem designação específica - Bruno Santana Barros, RG nº 49.062.009-7 SSP/SP e CPF nº 400.136.328-33, 
ambos eleitos para um mandato de 02 anos. Os Diretores acima eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem 
as atividades mercantis, bem como não estão condenados por crime algum cuja pena vede o exercício da administração da empresa, 
conforme o artigo 147, I, da Lei 6.404/76. § 1º. Fica facultado aos Diretores, em conjunto, constituírem procuradores em nome da sociedade 
que poderão representar a empresa, nos limites constantes do mandato, firmando sempre em conjunto com um dos diretores. § 2º. É defeso 
a qualquer diretor usar a denominação social em negócios estranhos à sociedade, especialmente em atos de mera liberalidade em favor de 
terceiros. Capítulo IV-Da Assembléia Geral - Artigo 8º: A Assembleia Geral será convocada e instalada de conformidade com as normas 
legais, devendo reunir-se, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais exigirem a sua convocação, com prazo de convocação mínimo de 30 dias, através de instrumento escrito ou 
meio eletrônico. Capitulo V - Do Conselho Fiscal. Artigo 9º: O Conselho Fiscal da Companhia, que não terá caráter permanente, somente 
será instalado quando por solicitação dos acionistas na forma da Lei, e será composto por 3 membros efetivos e 3 membros suplentes, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia geral em que for requerido o seu funcionamento. § 1º. Os membros do Conselho Fiscal, quando 
em exercício, terão direito a remuneração a ser fixada pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º. As deliberações do Conselho Fiscal serão 
tomadas por maioria de votos e lançadas no livro próprio. Capítulo VI-Do Exercício Social e das Demonstrações Financeiras. Artigo 10º: 
O exercício social coincidirá, sempre, com o ano civil, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro, quando, anualmente, serão levantados 
o balanço geral e as demais demonstrações financeiras do exercício, observadas as disposições do Capítulo XV da Lei 6.404/76. § Único: 
Poderá a sociedade, por deliberação da diretoria, levantar balanços intermediários e, com base nos resultados, convocar a assembleia geral 
para deliberar sobre a distribuição de dividendos, observadas as disposições legais e estatutárias. Capítulo VII-Do Resultado, Reservas e 
Dividendos - Artigo 11º: Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os eventuais prejuízos acumulados e a 
provisão para o imposto sobre a renda. Artigo 12º: Do Lucro Líquido do exercício, 5% serão destinados à constituição da reserva legal; 25% 
para pagamento de dividendos, e o restante, colocado à disposição da assembleia geral, para deliberação. Capítulo VIII-Da Liquidação da 
Sociedade - Artigo 13º: A sociedade dissolver-se-á, liquidar-se-á ou extinguir-se-á nos casos legais, ou por determinação da assembleia 
geral que, nessa hipótese, estabelecerá a forma de liquidação, nomeando o liquidante, fixando-lhe a remuneração. Artigo 14º: A assembleia 
geral, se assim solicitarem os acionistas, elegerá o Conselho Fiscal para o período de liquidação. Em razão disto, o Sr. Presidente proclamou 
a constituição definitiva da sociedade por ações denominada “CCBB 9 Participações S.A.”. Nada mais havendo a tratar, e não havendo 
qualquer outra manifestação dos presentes, o Sr. Presidente declarou encerrada a assembleia da qual se lavrou a presente Ata que, depois 
de lida e aprovada foi assinada por todos os subscritores presentes, que representam a totalidade do Capital Social subscrito, ficando um 
exemplar em poder da sociedade, e destinando-se o outro exemplar às finalidades legais. Confere com o original lavrado em livro próprio. São 
Paulo, 18/02/16. Cristiano Carvalho de Oliveira-Presidente e Bruno Santana Barros-Secretário. Visto da Advogada: Juliana Costa Magalhães 
Zampronio-OAB/SP nº 308.282. Jucesp sob NIRE nº 3530049218-8 em 10/06/2016. Flávia Regina Britto-Secretária Geral em Exercício.

Ele está de olho também a ceia de 
Natal. Conforme apurou  o Insti-
tuto Brasileiro de Planejamento 

e Tributação – IBPT, quem pretende 
reunir a família para o jantar natalino, 
vai pagar caro este ano, pois a fera deve 
abocanhar 29,32% do preço do peru, 
chester ou pernil, que serão destina-
dos aos cofres públicos, nos âmbitos 
federal, estadual e municipal.

E a sanha por arrecadação não para 
por aí: outros produtos muito consu-
midos nas festividades de fi m de ano, 
como, champagne ou o espumante 
(59,49%); panetone (34,63%), e no-
zes (36,45%), tem a tributação ainda 
maior, sendo que  os valores de venda 
já possuem os impostos embutidos 
nos preços dos produtos, portanto, o 
consumidor  não tem como escapar.

Os que pretendem presentear um 
amigo ou familiar, esses sim devem 
preparar o bolso, os tributos podem 
chegar a quase 80%, especialmente os 
itens de beleza como: perfume impor-
tado, 78,99% e maquiagem importada, 

Produto Carga 
tributária 

Almoço em 
restaurante 32,31%

Árvore de Natal 39,23%

Bolsa de Couro 41,52%

Brinquedos 39,70%

Calça Jeans 38,53%

Câmera fotográfi ca 44,75%

Camisa ou vestido 34,67%

Champagne ou 
espumante 59,49%

Chester/Perú/Pernil 29,32%

Computador acima 
de R$ 3.000,00 33,62%

Computador até R$ 
3.000,00 24,30%

Aparelho de DVD 50,39%

DVD 44,20%

Enfeites de Natal 48,02%

Espumante 59,49%

Frutas 11,78%

GPS 50,30%

Produto Carga 
tributária 

Gravata 35,48%

Hospedagem em 
hotel 29,56%

Hotel para animais 26,86%

i pad - TABLET 39,12%

Livros 15,52%

Maquiagem Nacional 51,41%

Maquiagem 
Importado 69,53%

Óculos de sol 44,18%

Panetone 34,63%

Patins 52,78%

Videogame 72,18%

Presépio de Natal 35,93%

Refrigerante (lata) 46,47%

Refrigerante garrafa 44,55%

Telefone celular 33,80%

Televisor 44,94%

Fonte: Instituto Brasileiro de Planejamento e 
Tributação - IBPT.

O Papai Noel pode chegar com até 80% de impostos
Com o fi m do ano, vêm muitas confraternizações e comemorações, mas quem pretende 
fazer a festa, mais uma vez, é o Leão

69,53%. Os queridinhos do momento 
são os produtos eletrônicos, nestes os 
impostos atingem  até 72,18% do valor 
do videogame, 39,12% no preço do 
Ipad e 33,80% do preço do telefone ce-
lular. Além do presente da criançada, 
nos quais, em geral, 39,70%  do valor 
vão para os cofres públicos. 

Ainda os contribuintes que decidi-
rem viajar, devem pagar 29,56% em 
impostos no preço da hospedagem 
em um hotel, e 22,32% das passagens 
áreas são encargos. Nestes tempos de 
crise, mesmo o contribuinte brasileiro 
que optar por apenas decorar sua casa 
não escapará da mordida do leão, 
pois a árvore de Natal é tributada em 
(39,23%); enfeites (48,02%), e presé-
pio (35,93%).

O presidente executivo do IBPT, João 
Eloi Olenike, explica que mais uma vez, 
os brasileiros são prejudicados pela alta 
carga tributária, que impede que os 
consumidores comprem mais e melhor. 
¨A alta carga tributária, principalmen-
te a decorrente dos tributos sobre o 
consumo, incidem sobre as vendas 
das empresas e são repassadas para 
o preço das mercadorias e serviços, 
fazendo com que o valor fi nal fi que 
mais caro e portanto, menos acessível 
ao consumidor fi nal”.

Principais presentes e produtos 
consumidos no Natal:
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