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“A melhor maneira de pre-

ver o futuro é criá-lo” - Peter 

Drucker escritor, professor 

e consultor administrativo 

de origem austríaca, con-

siderado como o pai da 

administração moderna 

(1909-2005)

O ato de fazer escolhas 
nos torna protagonistas 
de nosso destino. Com o 

fi m do ano, muitos jovens estão 
pensando nas férias escolares, 
no que farão com o tempo livre, 
nas atividades de lazer que 
poderão participar. Entretanto, 
o período traz consigo a alta 
oferta de oportunidades de 
estágio em todo o País. O CIEE, 
por exemplo, prevê a oferta de 
120 mil vagas de estágio até 
março de 2017. O que escolher 
então: o merecido descanso ou 
buscar uma oportunidade que 
oferecerá remuneração, de-
senvolvimento de novas habili-
dades e a possibilidade de um 
futuro melhor? Vamos pontuar 
alguns argumentos que podem 
colaborar na decisão. 

O expressivo volume de vagas 
se deve, principalmente, ao 
vencimento de contratos e à 
formatura de milhares de jovens 
que não podem mais continuar 

em estágio, pois, por lei, esse é 
benefício exclusivo de alunos 
regularmente matriculados em 
cursos de nível superior e mé-
dio, com isso, às organizações 
precisam repor essas vagas. As 
empresas têm visto no estágio 
uma excelente ferramenta 
preparação de futuros talentos, 
prova disso é o alto índice de 
efetivação, de 64,7%.

Além disso, os programas de 
estágio oferecem aos jovens a 
oportunidade de colocar em 
prática as teorias aprendidas 
nos bancos escolares, além de 
desenvolver habilidades de rela-
cionamento, caras ao mundo 
corporativo. 

Há que se entender o 
raciocínio mais imediatista 
dos jovens de que as férias são 
um período para se divertir, 
descansar e viajar. Entretanto, 
conta-se com a maturidade de 
seus responsáveis e profes-
sores, para demonstrar que 
outra escolha pode ser muito 
proveitosa para seu futuro 
profi ssional e que nesse mesmo 
período, suas chances de con-
seguir um estágio são muito 
maiores. São escolhas presentes 
que defi nirão seu futuro. Assim, 
boa escolha!

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do CIEE/SP e do 

Conselho Diretor do CIEE Nacional.

O futuro se
constrói no presente

Luiz Gonzaga Bertelli (*)

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

Lilian Patrícia – Alex Sander ( Ilustr) – Traços e 
Ideias – Administradora, preocupada em  propalar ideias tri-
viais de economia doméstica, criou uma estória, permeada por 
boas ilustrações, que na realidade, ocorre corriqueiramente na 
maioria dos lares . Professora do ensino básico, demonstra com 
ótimos exemplos, como que luz acesa indevidamente; abrir a 
geladeira muitas vezes, só para ver o que tem, torneira aberta 
para lavar louça, etc. são alguns dos exemplos mencionados 
e devidamente explicados, que manteve a garotada perplexa 
e animada para ajudar seus pais. Venda exclusivmentea: pela 
página da autora - http://bit.ly/2ex26ru e pelo e-mail - escrito-
ralilianpatricia@gmail.com. Lúdica e fi nanceiramente útil.

Quando 1+1= 3

Lisete Frohlich – Ser Mais – Primeira gestora 
de clube de futebol - não conheço outra – posso 
defi ni-la como brilhante administradora. Lendo 
seus relatos, tem-se a sensação da Midas da ad-
ministração. Muito simples  em suas ações, suas 
falas, sempre absolutamente centrada no resultado 
exitoso, demonstra a cada página, uma grandeza 

impar, típica de índole sábia, pois, não guarda para si seus 
segredos, ao contrário, dissemina-os. Para administradores, 

empreendedores e futuros vencedores.

@PRASERFELIZ

Ben Dupré – Planeta – Pesquisador da Univer-
sidade de Oxford, publicado em boa parte do mundo, 
reuniu seis assuntos de fundamental importância 
para nossa sociedade: arte; ciência; economia; 

fi losofi a, politica e religião. Sempre leva em consideração que 
o sustentáculo de toda e qualquer geração é a Ideia . De fato, 
com ela, quando boa, tornamo-nos muito fortes, enfrentamos 
barreiras e muitas vezes as vencemos. O mestre explica, em 
cada setor, as ideias prevalentes de muitas eras, que embasam 
nosso cotidiano. Elucidativo.

50 Grandes Ideias da 
Humanidade que Você
Precisa Conhecer

Wimer Bottura Junior – República –  Autor, 
psicoterapeuta, levantou o tapete que encobre nos-
sos erros, dia-a-dia. Com uma abordagem centrada 
a evita-los, após exaustivas pesquisas, concebeu 
uma obra, que esclarece os porquês de algumas 
atitudes humanas , as vezes vistas como insanas, 
mas que em seu âmago, carregam fardos, fatos, 

experiências, muitas vezes esquecidas em nossos recônditos. 
Não é uma panaceia, contudo, um grande alerta. Pode ser lido 

por não profi ssionais de saúde.

O Erro Nosso de Cada Dia

Carlos Eduardo Freitas Costa – Scrittore 
–  Mestre em fi nanças, especialista em marketing 
e outras atividades correlatas, compilou algumas 

matérias de sua coluna jornalística, na qual responde questões e 
dá excelentes dicas de comportamento, na área que mais ajuda 
ou derruba, qualquer pessoa: o bolso. Vemos de maneira fre-
quente, empresas em precária situação, quando antes, estavam 
em ascensão. Pessoas aparentemente estáveis fi nanceiramente, 
sofrendo repentinamente agruras, pela falta de sabedoria no 
trato fi nanceiro. O leitor encontrará, nesta obra, valiosas e ricas 
orientações. Alguns remédios amargos, são receitados, porém 
com resultados doces. Oportuno.

Meu Dinheiro 2

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

Com apresentação
de Ralph Peter.
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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: GUILHERME DE OLIVEIRA ALBIERI, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de marketing, nascido em São Paulo (Registrado na Casa Verde) SP, no dia 12 
de janeiro de 1988, residente e domiciliado no Parque Peruche, São Paulo - SP, fi lho de 
Tadeu Donizetti Albieri  e de Vanda Aparecida de Oliveira Albieri. A pretendente: LOUISE 
DE OLIVEIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 06 de fevereiro de 1992, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Marcos Douglas Guedes Nascimento e 
de Rosana Aparecida de Oliveira Nascimento. Obs.: Cópia do Edital enviada a Unidade 
de Serviço onde reside o pretendente. R$ 35,00

O pretendente: RENATO STEPHANI DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão 
bancário, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 09 de janeiro de 
1990, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Jonas Cesar de 
Souza e de Sandra Stephani de Souza. A pretendente: TATIANE RIBEIRO NHOQUE 
MANZOLLI, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em São Paulo 
(Registrada no Tatuapé) SP, no dia 06 de fevereiro de 1988, residente e domiciliada na 
Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Rene Remo Manzolli e de Nadia Ribeiro Nhoque 
Manzolli. R$ 35,00

O pretendente: LUCIANO YUKIO OKADA, estado civil divorciado, profi ssão atendente, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 17 de junho de 1975, residente e domiciliado na 
Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lho de Kiyotaca Okada e de Cecilia Miwako Okada. A 
pretendente: CRISTINA SATIKO TANAHARA, estado civil solteira, profi ssão atendente, 
nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 25 de dezembro de 1979, 
residente e domiciliada na Vila Antonieta, São Paulo - SP, fi lha de Eiichi Tanahara e de 
Mitsuko Tanahara. R$ 35,00

O pretendente: JOÃO NETO MOTA, estado civil solteiro, profi ssão gerente, nascido em 
Mombaça - CE (Registrado em Anápolis - GO), no dia 11 de março de 1990, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Oliveira Mota e de Maria 
Ednésia da Silva Mota. A pretendente: INNGRID SOARES MOTA, estado civil solteira, 
profi ssão estudante, nascida em Crato (Registrada em Antonia do Norte) CE, no dia 
10 de agosto de 1997, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de 
Francisco Arlindo Mota e de Maria Aparecida Soares. R$ 35,00

O pretendente: LAERTE FERREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profissão 
motirista, nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 25 de junho de 
1971, residente e domiciliado na Vila Rica, São Paulo - SP, filho de Aurelino Ferreira 
dos Santos e de Joana Lima dos Santos. A pretendente: SELMA SIMÕES, estado 
civil solteira, profissão técnica de nutrição, nascida em São Paulo (Registrada na 
Vila Formosa) SP, no dia 17 de janeiro de 1970, residente e domiciliada na Vila 
Rica, São Paulo - SP, filha de Benedito Gabriel  Simões e de Maria Marcelina 
Simões. R$ 35,00

O pretendente: KERLISON DE OLIVEIRA FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em Buíque - PE, no dia 29 de setembro de 1992, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José de Freitas Silva e de Josefa Gomes de Oliveira 
Freitas. A pretendente: LARISSA BARBOSA DE MELO SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) SP, no dia 21 
de março de 1998, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de João 
Beserra da Silva e de Valderice Barbosa de Melo Silva. R$ 35,00

O pretendente: JOSÉ IVAN DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão assistente 
técnico, nascido em Santana do Cariri - CE, no dia 18 de maio de 1948, residente em 
Santana do Cariri, CE e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José André da 
Silva e de Maria Rodrigues da Silva. A pretendente: MARIA SUFANEIDE RODRIGUES, 
estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em Santana do Cariri - CE, no dia 
07 de outubro de 1958, domiciliada em Santana do Cariri - CE e residente no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues Dumont e de Francisca Cândida Dumont. Obs.: 
Edital procedente da Unidade de Serviço de Santana do Cariri, CE. R$ 35,00

O pretendente: WAGNER HENRIQUE BAIA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em Diadema - SP, no dia 19 de abril de 1983, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de João Pereira Baia e de Delaci Bueno 
Baia. A pretendente: JULIANA NOGUEIRA DOS REIS, estado civil solteira, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 05 de abril de 
1984, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de José Aparecido dos 
Reis e de Cleide Nogueira de Arruda Reis. R$ 35,00

O pretendente: GUSTAVO PIRES POLICARPO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascido em São Paulo (Registrado em Cerqueira César) SP, no dia 
22 de março de 1994, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho 
de Renato Policarpo e de Mirna Pires Policarpo. A pretendente: TAILA CRISTINE 
CARPONI, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São 
Paulo (Registrada na Vila Formosa) SP, no dia 24 de outubro de 1994, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Marco Antonio Caproni e de Eliane 
Aparecida Ferreira Caproni. R$ 35,00

O pretendente: NATANAEL TARDIO DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Bariri - SP, no dia 13 de julho de 1992, residente e domiciliado 
na Vila Rica, São Paulo - SP, fi lho de Josemar Pereira de Almeida e de Maria Angela 
Amuccio Tardio de Almeida. A pretendente: PRISCILLA DE OLIVEIRA PEREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da 
Mooca) SP, no dia 08 de dezembro de 1982, residente e domiciliada na Vila Rica, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Expedito Pereira e de Joana de Oliveira Pereira. NIHIL

O pretendente: JADISON DE ALBUQUERQUE FREITAS, estado civil solteiro, profi ssão 
garçon, nascido em Buíque - PE, no dia 22 de julho de 1991, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Freitas Silva e de Clara Rodrigues de 
Albuquerque Freitas. A pretendente: GISELI QUEIROZ SOUZA, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em Jequié (Registrada em Boaçú) BA, no dia 
30 de abril de 1993, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Souza Braga e de Juciara Queiroz de Jesus. NIHIL

O pretendente: PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
pesquisador, nascido em São Paulo (Registrado em Penha de França) SP, no dia 11 
de março de 1985, residente e domiciliado no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lho 
de Gerson Cassiano dos Santos e de Alaide Medeiros dos Santos. A pretendente: 
PRISCYLLA TOLONE CRAVEIRO DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 21 de setembro 
de 1989, residente e domiciliada no Jardim Aricanduva, São Paulo - SP, fi lha de Glaucio 
Antonio Zacarias de Oliveira e de Marisa Tolone Craveiro de Oliveira. NIHIL

O pretendente: EVERTON XAVIER SILVA, estado civil solteiro, profi ssão lavador, 
nascido em São Paulo (Registrado em Indianópolis) SP, no dia 29 de novembro de 
1986, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Josuel Silva e de 
Berenice Xavier Silva. A pretendente: TATIANE FERREIRA FELIX, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de caixa, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, 
no dia 28 de dezembro de 1988, residente e domiciliada na Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lha de José Jorge Felix e de Josefa Ferreira Felix. NIHIL

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos         39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - 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: GABRIEL MEIRELLES PINTO, profi ssão: roteirista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/08/1985, residente e domiciliado no 
Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Luvison Pinto e de Cecília Carvalho 
Meirelles. A pretendente: FILOMENA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: professora, 
estado civil: solteira, naturalidade: Amparo - SP, data-nascimento: 27/11/1987, residente 
e domiciliada em Monte Alegre do Sul - SP, fi lha de Antonio Aparecido da Silva e de 
Lourdes Brolezi Salzani Silva.

O pretendente: RICCARDO STURANI, profi ssão: físico, estado civil: solteiro, naturalidade: 
Fano - Itália, data-nascimento: 14/02/1974, residente e domiciliado em Pinheiros, São 
Paulo - SP, fi lho de Rodolfo Sturani e de Maria Di Luigi. A pretendente: RENATA FONSE-
CA CABRAL, profi ssão: economista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 16/11/1981, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha 
de Gonçalo Cabral dos Santos e de Sebastiana da Fonseca Cabral dos Santos.

O pretendente: LUCIANO WILSON DE MEDEIROS, profi ssão: analista de sistemas, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Rio de Janeiro - RJ, data-nascimento: 19/09/1959, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Noé de Medeiros e de Paula Marcia 
Wilson de Medeiros. A pretendente: MARIA CARMEN ADAN Y COELLO EVERSON, 
profi ssão: artista plástica, estado civil: viúva, naturalidade: Espanha, data-nascimento: 
29/01/1961, residente e domiciliada em São Paulo, fi lha de Juan Adan Y Cortes e de 
Carmen Coello Y Prado.

O pretendente: FERNANDO CAPELLO CALAZANS, profi ssão: funcionário público, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/09/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edgard Calazans Junior e de Elza Maria Simioni 
Capello Calazans. A pretendente: CINTIA PIAZZAROLO LANA, profi ssão: funcionária 
pública, estado civil: solteira, naturalidade: Vitória - ES, data-nascimento: 08/03/1981, 
residente e domiciliada na Bela Vista, São Paulo - SP, fi lha de Renato Pereira Lana e de 
Vanda Machado Piazzarolo Lana.

O pretendente: FELIPE BRAGA SOBRAL, profi ssão: gerente de operações, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/02/1993, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Edison Miguel Sobral e de Margarete Aparecida 
Braga Sobral. A pretendente: TAMIRES NUNES VENEZIANI, profi ssão: analista fi nan-
ceiro, estado civil: solteira, naturalidade: São José dos Campos - SP, data-nascimento: 
01/12/1989, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de José de Alencar 
Veneziani Filho e de Maria Helena Nunes Guimarães Veneziani.

O pretendente: LEONARDO DEL COL PEREIRA, profi ssão: instrutor de trinamentos, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/11/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Miranda Pereira Filho e de Marcia 
Del Col Miranda Pereira. A pretendente: LILIANE DE OLIVEIRA, profi ssão: assistente 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
18/09/1987, residente e domiciliada em Franco da Rocha - SP, fi lha de Enock de Souza 
Oliveira e de Maria Irismar de Oliveira.

O pretendente: RAFAEL ALAUZO SANTO NICOLA, profi ssão: analista de produto ma-
rítimo, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 01/02/1986, 
residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Antonio Santo 
Nicola e de Eliana Alauzo Santo Nicola. A pretendente: ALINE DE SANTANA MORAES, 
profi ssão: especialista em projetos, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, 
data-nascimento: 07/02/1987, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, 
fi lha de Ednaldo Eusebio de Moraes e de Francisca Tania de Santana Moraes.

O pretendente: EDUARDO MUCHON RODRIGUES AZENHA, profi ssão: administra-
dor, estado civil: solteiro, naturalidade: Presidente Venceslau - SP, data-nascimento: 
20/01/1979, residente e domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Manoel 
Rodrigues Azenha e de Vera Lúcia Muchon Azenha. A pretendente: BRUNA ALVES DE 
SOUZA, profi ssão:, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
30/05/1986, residente e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de Wilson 
Roberto Louzano de Souza e de Regina de Fatima Alves de Souza.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

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: VALDECÍ  IVO DOS SANTOS,  estado civil divorciado, profi ssão apo-
sentado, nascido em Paulista - PE, no dia (14/06/1938), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Aluísio Ivo dos Santos e de Maria Ana da Conceição. A pretendente: 
LUZINETE MARIA DE MOURA, estado civil solteira, profi ssão aposentada, nascida em 
Pernambuco (Registrada no Rio de Janeiro, 3º Registro Civil - RJ), no dia (21/02/1947), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de  Antonio Bandeira de Moura e de 
Maria José do Espirito Santo.

O pretendente: ROBERT CERQUEIRA DE ALMEIDA BATISTA, estado civil solteiro, 
profi ssão servente geral, nascido em Ubaitaba (Ibirapitanga) BA, no dia (03/10/1997), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Renaildo Silva Batista e de Cristina 
Cerqueira de Almeida. A pretendente: FERNANDA BATISTA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(13/02/1998), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Fernando Almeida 
de Oliveira e de Ana Amelia Batista de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON DOS SANTOS VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão recep-
cionista, nascido nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (03/07/1995), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Alves Vieira e de Antonia Socorro 
dos Santos Vieira. A pretendente: EDLEIDE NUNES DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão balconista, nascida em Palmeira dos Índios (Belem) AL, no dia (09/11/1995), 
residente e domiciliada nesta Capital - SP, fi lha de Edmilson Benicio dos Santos e de Maria 
Gilvaneide Nunes dos Santos. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço, 
desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

Processo Físico nº: 0006195-12.2009.8.26.0543/01 nº ordem: 1471/09. Classe: Assunto: Cumpri-
mento de Sentença - Indenização por Dano Material Exeqüente: Concessionária da Rodovia Pre-
sidente Dutra S A Executado: José Tadeu Samora O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara, do Foro 
de Santa Isabel, Estado de São Paulo, Dr(a). Sandro Cavalcanti Rollo, na forma da Lei, etc. Faz 
Saber ao requerido José Tadeu Samora, que dizia residir na Estrada Nilo Peçanha, 752/676, Cabuis 
- CEP 26545-202, Nilopolis-RJ, CPF 645.378.707-53, estando atualmente em lugar incerto e não 
sabido, que por este Juízo, se processam os termos de uma ação de Cumprimento de Sentença 
nº 0006195-12.2009.8.26.0543, que lhe move Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S/A, 
sendo determinado sua intimação através de edital, conforme inteiro teor do despacho, a saber: 
Vistos. Intime-se o executado, através de edital com o prazo de trinta dias, nos termos do artigo 
513, § 2º, inciso IV do Novo Código de Processo Civil, para pagar o débito fixado na sentença 
que instrui a petição inicial, no prazo de quinze dias, sob pena de imposição de multa de 10% e, 
também, de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o montante da condenação (artigo 
523 e parágrafos, do Novo Código de Processo Civil). Deverá ser mencionado no edital que não 
havendo o cumprimento da sentença no prazo fixado, deverá o executado apresentar impugna-
ção, no prazo de quinze dias, independentemente de penhora ou nova intimação (artigo 525, 
“caput”, do Novo Código de Processo Civil). A autora deverá providenciar o recolhimento das 
despesas pertinentes para viabilizar a publicação do edital no órgão oficial. Int. (valor do débito 
R$ 9.610,32)”. O prazo fluirá após o decurso do presente edital. Para que ninguém possa alegar 
ignorância no futuro e para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se o presente edital, que 
será publicado e afixado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Santa Isabel, 
aos 30 de novembro de 2016.                                                                                                   10 e 13/12

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33.2012.8. 26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almei-
da, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida De Almeida, CPF 996. 300.018-53, que 
nos autos da ação Sumário, requerida por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora 
em fase de execução de sentença, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o paga-
mento do valor de R$43.579,00 (08/01/2016) 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% mais honorários advocatícios de 10% (art. 513, § 2º, IV, e 523 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 07/10/2016.                                                    10 e 13/12

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0124496-89.2009. 8.26. 0001. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira 
da Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a Keila Silva Machado E Paulo Roberto Gaspri, Endereço 
Av. Alameda das Rosas, Nº 95, Estância Santa Maria do Laranjal Cep 12953-162, Atibaia- SP, 
que lhes foi proposta ação pelo procedimento comum requerido por Sociedade Beneficente São 
Camilo, objetivando o recebimento da quantia de R$ 9.647,79, referente ao termo de responsa-
bilidade que assumiu com a autora, decorrente de atendimento médico-hospitalar prestados pela 
autora a ré. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua citação, 
por edital, para os atos e termos da ação proposta, para que apresente resposta no prazo de 15 
(quinze) dias a fluir do prazo de 20 (vinte) dias do presente edital. 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 São Paulo, aos 24 de outubro de 2016.                                                                   10 e 13/12

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000233-17.2014. 8.26. 0704. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Mônica de Cassia 
Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Lúcia Alves Lucas, CPF 
335.009.595-04, RG 35.784.075-5, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ajuizou-
-lhe ação de cobrança no valor de R$ 3.026,03 (jan/2014), referente às da taxa de conservação 
do lote 11, da Quadra FT, do Empreendimentos Terras de Sta. Cristina II. Estando a ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste a ação. Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e pas-
sado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de novembro de 2016.                                   10 e 13/12

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0058954-16.2012. 8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Amauri Donizetti de Lima, brasileiro, solteiro, RG nº 10141567, CPF Nº 965.912.008-
78, que nos autos da ação de Procedi mento Sumário, por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, ora em fase de execução, para a garantia do crédito no valor de R$ 46.608,19 
(dez/2015) foi penhorado o direito que o executado detém sobre o lote 09, quadra AF do Loteamento 
Terras de Sta. Cristina I, NO Município de Arandú/SP, com 600 metros quadrados, tendo sido 
nomeado depositário do bem próprio intimando/adquirente, advertindo-o que não poderá abrir 
mão do bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do 
descumpri mento das obrigações inerentes. Nada Mais. Encontrando-se réu, em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a Intimação do executado acima mencionado, por Edital, para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem impugnação, 
sob pena de expropriação do bem. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de outubro de 2016.  10 e 13/12

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1045505-06.2014.8.26. 0002. O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Cláudia Longo-
bardi Campana, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Vilma Maria Dos Santos Oliveira CPF 
259.369.898-52, RG 327474580, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte 
de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: objetivando o re-
cebimento da quantia de R$ 2.321,34, referente contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, 
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada 
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o pre-
sente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 04 de novembro de 2016.                                                     10 e 13/12

AUTO POSTO BOULEVARD LTDA. torna público que requereu na CETESB a Licença
Prévia e de Instalação para, Auto Posto, sito à Avenida Lix da Cunha, nº 200. Bonfim.
Campinas/SP.

A.L. IND. COM. IMP. E EXP. DE ACESSÓRIOS PARA VIDRO, ALUMÍNIO E MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP Torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação/
Novos Equiptos nº 16009717 válida até 19/09/2018 p/ Produção de perfis de alumínio,
localizada à Rua Rinaldo Chiarotti, 292A – Lot. Indl Coral - Mauá - Cep: 09372-060.

LUBRIFOC LTDA - ME, torna público que requereu na CETESB a Renovação da Licença de
Operação para fabricação de óleos de corte, e outras preparações lubrificantes, sito à
Rua Verim, 92 - Parque Galícia - Diadema/SP.


