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Revezamento
1) O que se entende por turno ininterrupto de 

revezamento?
Considera-se trabalho em turno ininterrupto de reveza-

mento aquele prestado por trabalhadores que se revezam 
nos postos de trabalho, nos horários diurno e noturno, em 
empresa que funcione ininterruptamente ou não. A Instrução 
Normativa nº 01/1988, do Secretário de Relações do Traba-
lho, determinou que, para que haja a ocorrência de turnos 
ininterruptos de revezamento, devem estar presentes os 
seguintes fatores:
 • existência de turnos, ou seja, que a empresa mantenha 

uma ordem ou alteração dos horários de trabalho pres-
tado em revezamento; 

 • que os turnos sejam em revezamento, isso signifi ca 
que o empregado ou turmas de empregados trabalhem 
alternadamente para que seja possível, em face da inin-
terrupção do trabalho, o descanso de outro empregado 
ou turma; 

 • que o revezamento seja ininterrupto, isto é, não sofra 
solução de continuidade no período de 24 horas, indepen-
dentemente de haver ou não trabalho aos domingos.

2) Empresa que adota escala de revezamento em 
turnos ininterruptos de 24 horas deve respeitar 
a concessão de intervalo entre jornadas?

Sim. Entre duas jornadas de trabalho o empregado deverá 
descansar, no mínimo, 11 horas consecutivas. Esse descanso 
será observado ainda que o empregado trabalhe sujeito à 
escala de revezamento em turnos ininterruptos.

3) A escala de revezamento deve ser afi xada no 
quadro de avisos da empresa?

Sim. Uma das obrigações das empresas cujos empregados 
trabalham em escalas de revezamento é manter essa escala, 
organizada mensalmente, no quadro de avisos e à disposição 
da fi scalização.

4) O que é um folguista e qual é a sua forma de 
contratação?

Folguista (ou revezante) é o empregado contratado para 
trabalhar no lugar de outro empregado, no dia em que 
este se encontra de folga, sobretudo quando existe uma 
escala de revezamento. Em verdade, a CLT nada previu 
a respeito dessa fi gura. Este profi ssional surgiu devido à 
necessidade do empregador substituir o empregado que 
está usufruindo o seu dia de folga (descanso semanal 
remunerado) por outro trabalhador, em atividades que 
demandem continuidade. 

Não existe um regime diferenciado para o folguista, assim, 
ele é um empregado regido pela CLT como qualquer outro 
empregado.  Porém, em virtude de o trabalho desempenhado 
pelo folguista estar sujeito a variações quanto ao horário de 
trabalho, é importante constar em seu contrato de trabalho 
que a jornada estará sujeita a uma escala de revezamento, 
ou seja, que ele trabalhará nos dias/horários destinados à 
folga do empregado “X”.

Mesmo com a fl exibilidade acima descrita, o empregador 
deverá delimitar uma jornada mínima, de 6h, 7h ou 8h di-
árias, por exemplo. Deverá ainda delimitar no contrato se 
o empregado folguista trabalhará uma vez por semana, ou 
mais, pois se forem exigidas mais horas de trabalho além das 
contratadas, estas serão horas extraordinárias. Além disso, o 
empregador deve estar atento a todas as normas trabalhistas 
aplicáveis aos empregados em geral, tais como:
 a) intervalo interjornada - entre uma jornada e outra 

deve haver no mínimo 11h consecutivas de descanso 
(art. 66 da CLT);

 b) intervalo intrajornada - se o empregado trabalhar 
acima de 4h, até o limite de 6h, terá direito a des-
canso de 15 minutos. Se a jornada for superior a 6h, 
o intervalo para descanso e refeição deve ser de 1h 
(mínimo) a 2 horas (máximo). Esses intervalos não 
são computados na jornada de trabalho (art. 71 da 
CLT);

 c) descanso semanal remunerado (DSR) - todo 
empregado, inclusive o folguista, faz jus ao DSR de 
24 horas consecutivas (CLT, art. 67). O empregador 
poderá estabelecer o dia destinado ao DSR do folguista 
dentre aqueles em que o empregado não trabalhe em 
virtude da escala;

 d) turno ininterrupto de revezamento - caso exista 
turno ininterrupto de revezamento, a carga horária 
diária máxima permitida é de apenas 6h (Constituição 
Federal, art. 7º, XIV).

Por fi m, o empregador deverá consultar o acordo ou con-
venção coletiva de trabalho da categoria a fi m de verifi car 
se existe mais alguma proteção ou regra diferenciada para 
os folguistas.

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas

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

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Gandhy Piorski – Peirópolis – Pesquisador, 
artista plástico, teólogo, esforça-se para resgatar 
os dons infantis de criar brinquedos com as mãos, 
cristalizando sonhos, descortinando e dimensionan-
do um universo mágico, que certamente propiciará 

uma interessante tempera para uma vida adulta. Um especial 
contraste com as inovações tecnológicas, que hoje nos de-
paramos, que nos massifi ca e muitas vezes, ajuda a afastar 
infantes de convivência e jogos telúricos, que só os adultos 
menos jovens lembram-se. Um esforço que deve ser aplaudido, 

enfaticamente propalado.

Brinquedos do Chão: A natureza, 
o imaginário e o brincar

Theunis Marinho – Gente – Um “minei-
rinho” que tornou-se presidente de uma secular 
companhia alemã. Naturalmente esta frase servirá 
meramente de introito, para uma vida tão sofrida, 
ardorosa e fi nalmente vitoriosa. O autor inicia sua 
autobiografi a, elencando quinze lições aprendidas 
em sua trajetória. Descreve sua vida, mesmo quando 

em momentos sofridos, sem pieguismos, com bastante humor, 
espargindo muito sabedoria, que naturalmente foi fundamental 
para consecução dos seus objetivos. Um exemplo a ser estudado 

e devidamente copiado.

Sonhar Alto, Pensar Grande

Celso Maran de Oliveira – Dulce Marga-

rida de Jesus Lopes – Isabel Cristina Nunes 

de Sousa – Pedro Luciano Colenci – Edufscar 
–  Grupo de mestres bem intencionados, efetuou 
interessante trabalho comparativo entre as cidades 

de São Carlos – São Paulo -Brasil  e Coimbra – Portugal. Conclu-
sões interessantes sobre direito urbanístico, são transmitidas. 
Importante ferramenta para embasar nosso Plano Diretor 
Municipal. Oportuno.

Democracia Participativa no 
Direito Urbanístico

Neida Lúcia Moraes – LerLisa – A partir de um per-
sonagem real, contido em documentos manuseados na Torre 
do Tombo, em Lisboa, sobre a “Santa Inquisição” no Espirito 
Santo, a professora, fi cçionou um drama, entremeado com 
cores apaixonadas, sem perder seu viés histórico. Trata-se de 
Nuno, um réu brasileiro, que resolveu assumir o risco de ex-
por suas ideias, avançadas e desafi adoras, frente a uma Igreja 
francamente dominadora. Nuno atreveu-se, por exemplo, a 
dizer que Deus era a própria Natureza. Pagou muito caro pela 

juvenil audácia. Real entretenimento garantido.

O Tempo Entre Sombras

Matarazzo – Artistas brasileiros, de ramos 
diferentes: letras, esculturas, pinturas, abrilhantam 
as páginas dessa coletânea. São quinze relatos, 
orquestrados pela editora, que também oferece 
seu depoimento. Cada um contando sobre suas 
expertises, experiências, lançamentos e sucessos. 
Inspirador.

A Arte é Meu Ofício

Assista ao canal Livros 
em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do 
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.
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         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: MAURICIO DE SÁ FERRAZ, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão engenheiro agrônomo, nascido em Rio Claro - SP, no dia 07/12/1973, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Ferraz Neto e de Vera Lucia 
Antunes de Sá Ferraz. A pretendente: SILMARA CRISTINA MELLE, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão cartoraria, nascida em Rio Claro - SP, no dia 
18/04/1977, residente e domiciliada em Rio Claro - SP, fi lha de Fausto Miguel Melle e de 
Eleni Aparecida Murbach Melle.

O pretendente: PINKERTON DA SILVA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão servidor público, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 12/07/1976, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos da Silva Rocha e de 
Léa de Sousa Rocha. A pretendente: VÍVIAN TAMARA HAG MUSSI LIMA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Presidente Epitácio - SP, no 
dia 02/09/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião de Lima 
Paes e de Joaquina Hag Mussi Lima.

A pretendente: JOSEANE DE SANTANA TAVARES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão bibliotecária, nascida em Vitória de Santo Antão - PE, no dia 11/05/1973, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Armando Tavares de Miranda e de 
Francisca Maria de Santana Tavares. A pretendente: SANDRA CRISTINA LIMA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão diretora de escola, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 27/07/1980, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Eraldo Lima da Silva e de Maria da Penha Lima da Silva.

O pretendente: ALEXANDRE ABRAMAVICUS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão médico, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/12/1984, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jonas Abramavicus e de Eva Ester Timerman Abra-
mavicus. A pretendente: BÁRBARA DOS SANTOS BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/08/1987, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eduardo Ronco Athan Barbosa e de 
Sandra Lucia Gomes dos Santos Barbosa. Obs.: Cópia do Edital de Proclamas enviado 
ao Cartório de residência da pretendente.

O pretendente: ERIC RODRIGUES CERDEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão gerente de projetos, nascido em Guarulhos - SP, no dia 26/11/1980, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Fernando Julian Cerdeira Ogazón 
e de Aparecida da Penha Rodrigues Cerdeira. A pretendente: ALINE GODOY VIEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão terapeuta ocupacional, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 29/03/1984, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Nilton Roberto Vieira e de Marisa Aparecida  Berbel Godoy.

O pretendente: ANTONIO ALBERTI NETO, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão advogado, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/11/1959, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Giuseppe Alberti e de Judith Arante Góes Alberti. 
A pretendente: KATIA CRISTINA VAZ D'AVILA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Santos - SP, no dia 10/05/1976, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roberto D'Avila e de Cristina Vaz.

 

Distrito - Sapopemba
Alfredo de Oliveira Santos Neto - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: ANTONIO PEDRO DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão funcio-
nário público, nascido em Itambaracá, PR, no dia (11/06/1968), residente e domiciliado 
em São Paulo, fi lho de Pedro de Andrade e de Ivete dos Santos Andrade. A pretendente: 
DAGMAR FERREIRA DE FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, 
nascida em São Paulo, SP, no dia (06/03/1968), residente e domiciliada em São Paulo, 
fi lha de Clodoveu Ferreira de França e de Iracema Ferreira de França.

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

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: DÊNIS CONDE MACIEL DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
contador, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no dia 02 de 
abril de 1986, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Saiqui 
Maciel de Almeida e de Matilde Artero Conde de Almeida. A pretendente: TAMARA 
FERREIRA LUENGO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 19 de fevereiro de 1989, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Rinaldo da Silva Luengo e de Maria 
José Ferreira. R$ 35,00

O pretendente: MARCOS ALVES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido em Chorrochó (Registrado em Macururé) - BA, no dia 08 de maio 
de 1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Dionísio Alves 
do Nascimento e de Margarida Dacruz Oliveira Alves. A pretendente: MARIA DE 
LOURDES VIEIRA DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão professora cobradora, 
nascida em Catolé do Rocha - PB, no dia 28 de março de 1978, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Severino Bezerra da Silva e de Joselita Vieira de 
Lima Silva. R$ 35,00

O pretendente: THIAGO AUGUSTO VOLPATO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Carlos (Registrado no 1º Subdistrito) - SP, no dia 08 de 
junho de 1984, residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho 
de Joel Aparecido Volpato e de Orenides Pereira Volpato. A pretendente: VANESSA 
SILVA AMORIM, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo 
(Registrada na Vila Guilherme) SP, no dia 17 de maio de 1982, residente e domiciliada 
no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Erasmo Silva Amorim e de Maria 
Zurbem Amorim. R$ 35,00

O pretendente: EDNEY FERREIRA RIBEIRINHO, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 21 de janeiro de 1965, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira Ribeirinho e de 
Ismailda Ferreira Ribeirinho. A pretendente: PAULA DOS SANTOS MARTINS, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 19 de 
fevereiro de 1987, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José de 
Paula Martins e de Josilene dos Santos. R$ 35,00

O pretendente: ERIC FRANÇA CAMPOS, estado civil solteiro, profi ssão cirurgião 
dentista, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 20 de outubro 
de 1978, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de 
Altamir Campos e de Alba Maria França Campos. A pretendente: KAMILA RAMOS 
DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão cirurgiã dentista, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 16 de março de 1985, residente e domiciliada 
na Vila Santo Estevão, São Paulo - SP, fi lha de Jazon Ramos de Oliveira e de Elisabete 
Ramos de Oliveira. R$ 35,00

O pretendente: JUCELINO INÁCIO, estado civil viúvo, profi ssão cobrador, nascido em 
São José das Duas Pontes - SP, no dia 11 de janeiro de 1964, residente e domiciliado na 
Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, fi lho de Altamiro Inácio e de Anorina Benedita 
das Neves. A pretendente: TÂNIA MARIA ANDRADE PINTO, estado civil divorciada, 
profi ssão comerciante, nascida em Estância - SE, no dia 22 de julho de 1961, residente 
e domiciliada na Chácara Santo Antonio, São Paulo - SP, fi lha de José Geraldo Novaes 
Pinto e de Josefa Andrade. R$ 35,00

O pretendente: BRUNO CASSEMIRO TRINDADE, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido em São Paulo (Registrado em Santo Amaro) SP, no dia 10 de julho 
de 1989, residente e domiciliado na Vila Moreira, São Paulo - SP, fi lho de Luciano Lima 
Trindade e de Luciana Cassemiro Trindade. O pretendente: FELIPE DE SANTANA 
LESTE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo (Registrado na 
Saúde) SP, no dia 30 de junho de 1993, residente e domiciliado na Vila Moreira, São 
Paulo - SP, fi lho de Juscelino Barbosa Leste e de Zenailde de Santana Leste. R$ 35,00

O pretendente: ÉRIK ANDERSON DOMINGOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo (Registrado em Itaquera) SP, no dia 01 de março de 
1980, residente e domiciliado na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lho de Valdenio 
José Domingos e de Marta Manfredo Domingos. A pretendente: DEBORA REGINA 
RAIMUNDO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo (Registrada em São Miguel Paulista) SP, no dia 18 de janeiro de 1983, residente e 
domiciliada na Vila Regente Feijó, São Paulo - SP, fi lha de Aloisio dos Santos e de Elza 
Raimundo dos Santos. NIHIL

O pretendente: HEBERT ALENCAR VENANCIO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de manutenção, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 20 de abril de 1993, 
residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Reginaldo Aparecido 
Venancio e de Maia Inês Alencar Venancio. A pretendente: NATHALLY LEITE DE 
ARAUJO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Belém (Registrada no 3º 
Ofício) - PA, no dia 02 de maio de 1997, residente e domiciliada na Vila Rica, São Paulo 
- SP, fi lha de Milton Carlos Lima de Araujo e de Kelly Cristina Vieira Leite. NIHIL

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: BRAZ FRANCISCO ABACHIONI, estado civil divorciado, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 07 de junho de 1959, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Abachioni e de Helena 
Torrão Abachioni. A convivente: DEIZE DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Flexeiras - AL (Registrada em Propriá - SE), no dia 05 de agosto de 
1977, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Adelson Feitosa 
dos Santos e de Maria José Rodrigues dos Santos. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro, e requerimento exigido pelo art. 8º 
da Lei Federal 9278/96. R$ 35,00

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: MARCELO ROBERTO DIAS DO VALE, estado civil solteiro, profi ssão 
motorista, nascido nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (16/12/1975), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcolina Dias do Vale. A pretendente: 
MARLI NUNES DE CAMARGOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Três 
Marias - MG, no dia (01/09/1973), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Santos Pereira de Camargos e de Edite Nunes de Camargos.

O pretendente: MARCUS VINICIUS BRASSAROTO DAS MERCÊS, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em informática, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (19/05/1988), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Alberto das Mercês e de 
Rosana Brassaroto das Mercês. A pretendente: CAROLINE DE CASTRO LACERDA, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(15/11/1994), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Amaury de Castro 
Lacerda e de Rosalia Figueiredo Gomes.

O pretendente: GILMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão 
metalúgico, nascido em Buerarema - BA, no dia (25/12/1977), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Manoel José de Oliveira e de Valdite Cardoso Rodrigues. 
A pretendente: GILVANIA GONÇALVES DE ARAUJO, estado civil divorciada, profi ssão 
autônoma, nascida em Mirante do Paranapanema - SP, no dia (27/05/1970), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gonçalves de Araujo e de Hermelinda 
Oliveira Gonçalves.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

2ª Vara da Família e Sucessões - Regional Pinheiros. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Amélia Iracema Lara de Ré, 
REQUERIDO POR Miriam Mir Tonello - PROCESSO Nº1003351-72.2016.8.26.0011. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Augusto Drummond Lepage, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/09/2016, 
foi decretada a INTERDIÇÃO de Amélia Iracema Lara de Ré, CPF 491.360.460-00, declarando-
o(a) absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como 
CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Miriam Mir Tonello, CPF nº 808.793.578-
00. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2016. 

Intimação Prazo 20 dias Processo 0036217-77.2016.8.26.0100 (Processo Principal 0154802-
64.2011.8.26) - Cumprimento de Sentença. A Drª. Paula Regina Schempf Cattan, Juíza de Direito
da 1ª VC do Foro da Capital – São Paulo, na forma da lei, etc. Faz Saber a João Pereira Da Cunha,
CPF 022.520.153-49,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário (Processo 0154802-
64.2011.8.26.0100), julgada parcialmente procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença
por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o executado em lugar
incerto e não sabido, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor
de R$ 16.638,68 (para agosto de 2016), 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. SP, 13/09/2016.                                                      03 e 06/12

Citação Prazo 20 dias Proc. 0100457-17.2012.8.26.0100 A Drª. Vanessa Ribeiro Mateus, MM. Juíza
de Direito da 8ª VC da Capital, Faz saber  a Michel Messias Durante – ME CNPJ 10.378.554/0002-61,
CPF/MF 221.065.228-60, que Vulcabrás/ Azaléia – Rs Calçados E Artigos Esportivos S/A ajuizaram 
ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois os
requeridos estão reproduzindo suas marcas OLYMPIKUS e variações, para assinalar produtos
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em
termos, foi deferida a citação da requerida por edital, para que Contestem a presente ação no prazo
de 15 dias, a fluir após os 20 dias, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na inicial. 
Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 26 de Maio de 2016.        03 e 06/12


