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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos
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
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: ANDRÉ LUIZ FREITAS DE SOUZA, solteiro, analista de sistemas, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 03/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
fi lho de Valter Silva de Souza e de Maria de Lourdes Souza. O pretendente: ALEXANDRE 
FELIPE BEZERRA DA SILVA, solteiro, auxiliar de produção, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 05/02/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Cleide 
Maria Bezerra da Silva.

O pretendente: BENITO DESIR, solteiro, azulegista, natural da Republica do Haiti, nascido 
em 02/03/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Paul Mesilus Desir 
e de Gertrude Michel. A pretendente: ROSELINE ESTIME, solteira, vendedora, natural 
da Republica do Haiti, nascida em 15/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito 
- SP, fi lha de Thomas Estime e de Fanie Baptiste.

O pretendente: FELLIPE CARDOSO, solteiro, recepcionista, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 20/10/1994, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson 
Manoel Cardoso e de Maria Romilda Moura Cardoso. A pretendente: BARBARA GOMES 
FLAUZINO, divorciada, orientadora de público, natural de São Paulo - SP, nascida em 
11/08/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Lei Flauzino e 
de Elisete Gomes Flauzino.

O pretendente: RAFAEL RODRIGUES RIBEIRO, solteiro, analista de sistema, natural de 
Brasília - DF, nascido em 18/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Alceu Rodrigues Costa e de Judite Kasue Ribeiro Ita Costa. A pretendente: BRUNA DIAS 
PEREIRA, solteira, servidora pública, natural de Brasília - DF, nascida em 16/12/1991, 
residente e domiciliada em Planaltina, Brasília - DF, fi lha de Carlos José Pereira e de Leila 
Dias Soares. Obs.: Edital recebido do Cartório de Brasília - DF - 8º Ofício.

O pretendente: AUGUSTO BRESEGHELLO MEDEIROS DÓRIA, solteiro, gerente 
de TI, natural de Suzano - SP, nascido em 16/06/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Henrique Medeiros Dória e de Ana Maria Breseghello 
Dória. A pretendente: LUCIANA FIRMINO CUNHA, solteira, advogada, natural de São 
Paulo - SP, nascida em 10/12/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Manuel Cunha Ferreira e de Lucia Firmino de Sousa.

A orientação de especialistas é que quem não tem dívidas deve 
planejar os gastos para passar por 2017 economizando um 
pouco a cada mês. E quem está no vermelho deve manter 

as contas atuais em dia e tentar renegociar as antigas.
Segundo o diretor executivo da Associação Nacional dos Exe-

cutivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), 
economista Roberto Vertamatti, as famílias precisam ter um 
forte controle e não fazer gastos eventuais muito grandes para 
não comprometer o resto do ano. “O ambiente [econômico do 
país] ainda difícil vai exigir mais das pessoas do que em anos 
anteriores. A minha perspectiva é que comece a melhorar no 
segundo semestre”, disse.

Para ele, uma boa parte do 13º salário deveria ajudar nesses 
gastos de início de ano, mas o brasileiro não se prepara e não 
consegue fazer reserva porque o volume de endividamento 
continua alto no país. Segundo Vertamatti, os gastos de início 
de ano podem representar de 20 a 25% das despesas totais de 
uma família de quatro pessoas durante o ano.

DESCONTO À VISTA - No caso do IPTU, do IPVA e despe-
sas escolares, o diretor da Anefac afi rmou que é mais vantajoso 
pagar tudo à vista, já que os descontos são atrativos e podem 
chegar a 20% para o IPVA e de 5% a 10% para o IPTU. Também 
é possível utilizar recursos da poupança para pagar à vista, já que 
os descontos são bem maiores que o rendimento da poupança: 
7% ao ano.

Entretanto, para Vertamatti, por causa do endividamento mé-
dio, a maioria da população opta pelo parcelamento das contas, 
o que não é um problema desde que pagas em dia. Ele alerta, 
entretanto, que fazer empréstimo para pagar as contas à vista 
não é uma boa ideia em função das altas taxas de juros. “A não 
ser que a pessoa não tenha nenhum recurso, nem para parcela, 
deve tomar o empréstimo com muita cautela, porque o custo 
é muito alto no Brasil”, disse. Para ele, o ideal seria as famílias 
fazerem reservas ao longo do ano. “No início, talvez seja difícil, 
mas a partir de março ou abril, qualquer reserva é interessante. 
Isso é muito importante e faz com que as pessoas economizem 
e evitem pagar juros”, explicou.

DÍVIDAS EM ATRASO - Para quem já está no vermelho, 
Vertamatti orienta procurar o fi nanciador para negociar a dívida e 
buscar melhores condições de parcelamento, podendo, inclusive, 
transferir a dívida para outra instituição fi nanceira. Ele alerta, 
entretanto, que é importante negociar por juros mais condizentes 
e que, aumentando o prazo de parcelamento, mesmo com uma 
prestação menor, os juros podem ser maiores. O mecanismo mais 
utilizado pelo brasileiro para pagamentos é o cartão de crédito, 
que não traz prejuízos para pagar uma compra parcelada em 
cinco ou seis vezes sem juros. 

“Caso entre na dívida do rotativo, é melhor que venda algum 
bem para quitar essa dívida ou até faça um empréstimo. Se tiver 
que pagar as prestações do cartão, os juros são proibitivos”, disse, 

O novo Código Comercial Bra-
sileiro, que há cinco anos tramita 
no Congresso e teve sua redação 
várias vezes alterada, está em 
vias de ser aprovado. Ele deve 
trazer inúmeras novidades para 
a relação entre as empresas, com 
refl exos sobre os consumidores 
fi nais. 

Quando aprovado, será possí-
vel constatar que a Certifi cação 
Digital já estará incorporada e 
será de enorme valia para facilitar 
a vida de empresas na comercia-
lização eletrônica, logística e as 
entregas seguras de bens e servi-
ços aos clientes, de forma segura 
e rápida. O novo código também 
permitirá com a certifi cação di-
gital oferecer um novo patamar 
jurídico das relações comerciais 
porque com o uso do certifi cado a 
materialidade e validade jurídica 
estão incorporados. A avaliação 
é do diretor-executivo da Asso-
ciação Nacional de Certifi cação 
Digital (ANCD), Antonio Sérgio 
Cangiano.

As discussões em torno do 
tema envolveram políticos, 
empresários, entidades de 
classe e profi ssionais do direito. 
Os contrários ao novo código 
alegam que haverá altos custos 
para as alterações do cotidiano 
das empresas. Para Cangiano, 
os avanços da Certificação 
poderão compensar boa parte 
desses custos, na medida em 
que hoje é possível de forma 
remota uma empresa assinar 
contratos, controlar estoques, 
estabelecer relacionamento 
com seus clientes, vender, 
tudo de modo virtual, a partir 
do uso do certifi cado digital. 
“As empresas poderão, com 
a disseminação do certifi cado 
digital, mitigar a fraude interna 
certifi cando seus funcionários e 
com isso provendo responsabi-
lidade jurídica aos seus atos em 
meio eletrônico”.

“Entendemos que essas mu-
danças são saudáveis, na me-
dida em que as relações entre 
empresas sofreram muitas mo-
difi cações ao longo dos anos. A 
internet se tem mostrado um 
meio e-comercial barato e que 
reduz custos e naturalmente as 
aplicações deverão passar por 
manutenções evolutivas, mas 
esse custo não é signifi cativo 
frente aos benefícios”, diz ele. O 
novo código superará em muito 
o e-commerce, porque fi xará o 

marco legal para todas as cadeias 
de comercialização e também 
envolverá o consumidor fi nal.

Entre as mudanças propostas 
está a aplicação do Código de De-
fesa do Consumidor às relações 
entre micro e pequenas empresas 
e as companhias de porte maior. 
Isso, por exemplo, é algo bastante 
esperado pelos segmentos de 
menor porte e teve apoio da 
Fiesp, pois evita a imposição de 
regras dos grandes em relação 
aos pequenos. Há também me-
didas de proteção relacionadas 
à fi scalização das empresas, que 
terão de ser comunicadas de atos 
nesse sentido com antecedência 
de 48 horas. Outro ponto é o fi m 
de fi scalizações simultâneas de 
vários órgãos, como Ministério 
do Trabalho e órgãos do meio 
ambiente, por exemplo.

“Todos os pontos nos mostram 
que a Certifi cação Digital terá 
fundamental papel nesse novo 
redesenho das formas de atuação 
das empresas. É preciso que todas 
passem a explorar a certifi cação 
como um aliado nesse processo, 
em toda a potencialidade que ele 
permite. Desta maneira, a adap-
tação se tornará mais simples 
e fácil, a viabilidade fi nanceira 
mostrará enorme benefício para 
a sustentabilidade dos negócios”, 
destaca Cangiano.

A Certifi cação Digital pode 
permitir múltiplas utilizações, 
desde o simples envio de um 
email a uma autorização fi nan-
ceira mais complexa. Com ela 
é possível inibir a realização de 
atos ilícitos, pois qualquer ato 
suspeito pode ser verificado 
imediatamente e identifi cada 
a autoria, o que mitiga fraudes 
internas e externas. Isso torna 
a empresa 100% dentro dos 
padrões de atuação estipulados 
pelo novo Código. 

É importante observar que 
o Brasil está entrando numa 
nova fase. Há um novo universo 
comercial, sem dúvida, mas há 
também muitas preocupações 
com riscos e compliance. E o 
Certifi cação Digital, que há pouco 
também passou a contar com a 
biometria, garante a saúde da em-
presa nesse sentido, além de ter 
validade jurídica, não repúdio de 
autoria, e facilitar as operações, é 
sustentável e reduz custos.

Fonte e mais informações: As-
sociação Nacional de Certifi cação 
Digital (ANCD).

As festas de fi m de ano acabaram e deix-
aram de lembrança alguns quilos a mais. 
Mas pensando pelo lado positivo, a chegada 
de um novo ano é a ocasião perfeita para 
realizar novas metas, como começar a 
praticar exercício. Na Itália, cerca de 60% 
da população não faz atividades físicas 
regularmente, e somente um em cada três 
cidadãos pode ser considerado “ativo”. 

A pesquisa, realizada pelo instituto Passi 
(Progressos das Empresas Sanitárias para 
a Saúde na Itália), ainda revelou que 35,2% 
da população é parcialmente ativa (que 
pratica algum esporte ou exercício peri-
odicamente), e 32% é sedentária. Entre 
os adultos, esse percentual passa de 50%. 
Por isso, especialistas da Associação Fit-
ness Industry listaram 10 conselhos para 
praticar exercícios físicos:
 1) Objetivos - Estabeleça tempos 

breves e objetivos alcançáveis - É 
sempre mais satisfatório atingir a 
meta, ainda que seja fácil, do que não 
atingi-la. Dizer a seus amigos e sua 
família quais são seus objetivos é um 
bom modo de manter a motivação e 
focar no desempenho.

Economista diz que 
famílias devem planejar 

para manter contas em dia
Passadas as férias e as festas, janeiro é o mês em que o consumidor costuma receber outras contas 
que pesam no orçamento nessa época do ano: IPVA, IPTU e gastos escolares são as principais delas

explicando que os juros com o cartão de crédito ou o cheque es-
pecial são altíssimos. O empréstimo rotativo do cartão de crédito 
é assumido automaticamente quando o consumidor paga apenas 
o valor mínimo da fatura. Os juros do rotativo do cartão situam-se 
hoje perto de 480% ao ano.

PASSO A PASSO - O site Meu Bolso Feliz, do Serviço de 
Proteção ao Crédito - SPC Brasil - elaborou um passo a passo 
para começar 2017 com as contas em dia:

1º passo: balanço geral - Fazer o controle mensal do orça-
mento, no papel, em uma planilha no computador ou até mesmo 
usando um aplicativo. Isso signifi ca fazer um balanço, avaliar o 
que fez de certo e de errado no ano que passou e começar um 
planejamento fi nanceiro para o ano que chega. Neste processo, 
pergunte-se: Quais foram seus principais gastos? Quais as suas 
despesas e contas fi xas? Tem dívidas com juros? Quanto sobra 
mensalmente do seu salário e para onde está indo esse dinheiro? 
Avalie em que pode economizar, especialmente considerando que 
enfrentará despesas extras no começo do ano.

2º passo: o que vem pela frente - Anotar os gastos previstos 
ao longo do ano. Liste as despesas e contas que terá, junto com o 
prazo para pagar cada uma. Coloque-as junto com as outras des-
pesas já listadas. Exemplo: despesas fi xas (aluguel, condomínio, 
luz, telefone), outras despesas (impostos, matrícula e material 
escolar), dívidas (empréstimos, compras parceladas).

3º passo: defi na como pagará tudo - Você terá como arcar com 
tudo? Se a resposta for negativa, deve já estabelecer um plano 
de ação. A primeira delas é avaliar onde economizar. Mesmo com 
os cortes necessários ainda faltará dinheiro? Veja quais contas 
que, caso não sejam pagas no prazo, resultam em juros altos ou 
em corte de serviços. Essas despesas devem ser prioridade. Caso 
possa parcelar e opte por essa alternativa, lembre-se de planejar 
para arcar com as parcelas nos meses seguintes!

4º passo: planeje-se para grandes projetos - Uma viagem, um 
curso, um casamento ou festa de 15 anos, são alguns exemplos 
de grandes projetos que demandam planejamento fi nanceiro 
porque geralmente exigem um montante maior de dinheiro. Se 
você não for juntando aos poucos para bancá-los pode se ver com 
o orçamento totalmente desequilibrado e, pior, com dívidas.

5º passo: mantenha-se na linha - Por fi m, procure manter sua 
planilha, aplicativo ou agenda fi nanceira atualizada, anotando 
todas as suas entradas e saídas. Dessa forma, saberá exatamente 
para onde está indo o seu dinheiro e pode, se necessário, ajustar 
gastos. Este passo é especialmente importante para quem possui 
dívidas e está pagando juros, afi nal, para conseguir juntar dinheiro 
para quitá-las, é fundamental acompanhar seu dinheiro bem de 
perto (ABr).

Especialistas dão conselhos para 
entrar em forma após festas

 2) Amigos - Treine com um amigo, 
assim os exercícios serão mais di-
vertidos e estimulantes.

 3) Tênis - Invista nos sapatos ad-
equados para a atividade física. É 
o equipamento mais importante de 
quase todos os esportes, já que são 
os pés que suportam todo o peso e 
os esforços do corpo. Por isso, um 
bom par de tênis é essencial para 
evitar contusões.

 4) Hidratação - Beba grandes quan-
tidades de água. Durante o treina-
mento, o corpo sua e se desidrata, por 
isso é importante repor os líquidos 
perdidos durante e depois dos exer-
cícios físicos.

 5) Diversão - Escolha uma modalidade 
que considere agradável. Existem 
inúmeras atividades: musculação, 
dança, natação, futebol, tênis, etc. 
Se divertir durante o treino é uma 

motivação para continuar.
 6) Diário - Anote todos os treinos em 

uma agenda e organize os exercícios 
da semana com antecedência. Isso 
ajuda a trabalhar os músculos de 
forma mais equilibrada.

 7) Realidade - Seja realista. Não tente 
fazer muito e de uma só vez. As ativi-
dades físicas devem ser evoluídas 
gradualmente.

 8) Profi ssionais - Procure um profi s-
sional da área. Assim será possível 
verifi car os progressos e aperfeiçoar 
os exercícios.

 9) Prêmios - Conceda prêmios a si 
mesmo quando alcançar resultados 
esperados.

 10) Fidelidade - Não desista. Algumas 
vezes o treino pode ser cansativo, 
mas tenha em mente seus objetivos 
e lembre-se sempre do bem que o 
exercício faz à saúde (ANSA).

Fo
to

s:
 R

ep
ro

du
çã

o

Certifi cação Digital vai 
facilitar implantação do 
novo Código Comercial

EDITORA PERSPECTIVA S/A
CNPJ n° 61.545.984/0001-80 - NIRE n° 35.300.067.266

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Em 6 de dezembro de 2016, às 10 horas, reuniram-se os senhores acionistas da Editora Perspectiva S/
A, em sua sede social, na Avenida Brigadeiro Luís Antônio, n° 3.025, Jardim Paulista, nesta Capital - SP,
CEP 01.401-000, devidamente convocados por carta, no dia 4.11.2016. Conforme se verificou pelas assi-
naturas do “ Livro de Presença” compareceu a totalidade de seus acionistas representando, pois, a totali-
dade do capital social. Assumindo a presidência da assembleia o acionista Jacó Guinsburg, que convi-
dou a mim, Sérgio Kon, para secretário. Assim constituída a mesa, o Sr. Presidente declarou instalada
a assembleia, determinando que o secretário procedesse à leitura do edital de convocação, a fim de deli-
berarem a seguinte ordem do dia: a) Discussão e votação da proposta da Diretoria para transformação,
da Editora Perspectiva S/A em Editora Perspectiva Ltda. Posta em discussão e votação, a transforma-
ção foi aprovada por unanimidade. b) Em seguida, foi apresentado o Contrato Social da Editora Perspec-
tiva Ltda., que também, após a discussão foi aprovado por unanimidade.
Acionistas                     .                     Ações Possuidas                              %                    Total R$
Jacó Guinsburg 351.573 43,9466% R$ 351.573,00
Gita Kukavka Guinsburg 200.000 25,0000% R$ 200.000,00
Charles Kirov Naspitz 117.335 14,6669% R$ 117.335,00
Ricardo Frochtengarten 57.901 7,2376% R$   57.901,00
Fabio Frochtengarten 57.901 7,2376% R$   57.901,00
Sérgio Kon 11.253 1,4066% R$   11.253,00
Nelson Tabacow Felmanas 3.037 0,3796% R$    3.037,00
João Luis Hamburger 1.000 0,1250% R$    1.000,00
Totais 800.000 100,0000% R$ 800.000,00
O Sr. Presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso, como ninguém se manifestasse, deu por
encerrado os trabalhos desta assembleia; que foi por todos os presentes abaixo assinados. Presidente - Jacó
Guinsburg e Secretário - Sérgio Kon. Acionistas presentes: Jacó Guinsburg; Sérgio kon; Charles Kirov
Naspitz; Fábio Frochtengarten; Nelson Tabacow Felmanas; Ricardo Frochtengarten; Gita Kukavka Guinsburg;
João Luis Hamburger. São Paulo, 6 de dezembro de 2016. Certifico que a presente é cópia fiel da original la-
vrado em livro próprio. Presidente da Mesa - Jacó Guinsburg; Secretário - Sérgio Kon. Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação. JUCESP. Certifico o registro sob o n°555.038/16-6
e NIRE 35.230.347.648 em sessão de 30/12/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


