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“Onde quer que livros 
sejam queimados, os 
homens serão também, 
eventualmente, 
queimados”.
Heinrich Heine (1797/1856)
Poeta romântico alemão

Equatorial assina contratos
de concessão da 2ª etapa

de leilão transmissão
São Paulo - A Equatorial Energia comunicou ontem 

(13), aos seus acionistas que no dia 10 de fevereiro de 
2017 assinou os contratos de concessão referentes às 
linhas de transmissão e subestações que compuseram 
os lotes 08, 09, 12, 14, 15, 16 e 23 da 2ª etapa do Leilão 
de Transmissão número 013/2015, realizada em 28 de 
outubro de 2016.

Os contratos de concessão têm vigência de 30 anos a 
partir da data de assinatura e asseguram Receita Anual 
Permitida (RAP) total de R$ 718,5 milhões, atualizada 
anualmente pelo IPCA. Todos os lotes são elegíveis total ou 
parcialmente aos benefícios fi scais da Sudene/Sudam.

O investimento total estimado pela Agência Nacional 
de Energia Elétrica (Aneel) para a implantação dos ativos 
é de R$ 3,9 bilhões. A Equatorial assinou contratos de 
engenharia, construção e montagem com as empresas 
AG Construções e Serviços Ltda., Andrade Gutierrez En-
genharia e Elecnor do Brasil Ltda. Os referidos contratos 

estabelecem pagamentos condicionados ao atingimento 
de metas preestabelecidas e preveem mecanismos de 
incentivos para antecipação do início de operação.

A companhia acredita que sua capacidade de gestão, 
evidenciada no segmento de distribuição, será determinan-
te na execução das obras e posterior operação dos ativos. 
"O ingresso da Equatorial no segmento de transmissão 
foi uma oportunidade de crescimento e diversifi cação de 
sua atuação no setor elétrico nacional, com rentabilidade 
adequada, risco controlado e previsibilidade de fl uxo de 
caixa (AE).

O presidente Michel Te-
mer disse ontem (13) 
que ministros que se 

tornarem réus na Operação 
Lava Jato serão afastados do 
cargo. “Se houver denúncia, 
o que signifi ca um conjunto 
de provas que eventualmen-
te possam conduzir ao seu 
acolhimento, o ministro que 
estiver denunciado na Lava 
Jato será afastado provisoria-
mente. Depois, se acolhida a 
denúncia, e aí sim, o ministro 
se transformar em réu da 
Lava Jato, o afastamento é 
defi nitivo”. 

“Se alguém se converter 
em réu estará afastado inde-

     Michel Temer afastará 
ministros que virarem 
réus na Lava Jato

pendentemente do julgamento 
fi nal”, acrescentou. “Faço essa 
declaração para dizer que o 
governo não quer e não vai 
blindar ninguém. Apenas não 
pode aceitar que a simples 
menção inauguradora de um 
inquérito, para depois inaugu-
rar uma denúncia, para depois 
inaugurar um processo, já seja 
de igual motivo a incriminá-lo 
em definitivo e em conse-
quência afastar o eventual 
ministro”.

Temer informou ainda que a 
Casa Civil está fi nalizando um 
projeto que vai regulamentar o 
direito à greve no caso de ser-
viços considerados essenciais, 

tanto no âmbito federal como 
estadual e municipal. “Todos 
sabemos que o STF em vários 
momentos já se manifestou 
sobre essa matéria em face 
da omissão, da não realização 
ou da não aprovação de um 
projeto disciplinador no texto 
constitucional”, justificou o 
presidente.

Temer ressaltou que o caso 
nada tem a ver com a paralisa-
ção dos policiais militares no 
Espírito Santo, onde manifes-
tações de familiares e esposas 
de policiais impede o policia-
mento nas ruas. “Portanto o 
que lá houve por força de um 
movimento encabeçado pelas 

Presidente Michel Temer faz pronunciamento à imprensa.

senhoras foi uma insurgência 
contra o texto constitucional. 
De resto, se outros episódios 
vierem a verifi car-se, aplicar-

se-á o texto constitucional”. O 
presidente disse que, diante 
disso, o governo federal resol-
veu colocar as Forças Armadas 

à disposição “de toda e qual-
quer hipótese de desordem 
nos estados da federação 
brasileira” (ABr).

O ministro aposentado do 
STF, Carlos Ayres Britto, 
defendeu ontem (13) a Ope-
ração Lava Jato e disse que a 
ação é irreversível. “O Brasil, 
a partir da Ação Penal 470 
[o mensalão], deu um tranco 
na cultura da impunidade de 
pessoas postadas nos andares 
de cima da sociedade, e a Lava 
Jato segue nessa direção”, disse 
ele, ao receber o Prêmio FGV 
de Direitos Humanos, na sede 
da FGV. “Inflexão histórica 
de que a Ação Penal 470 [o 
mensalão] é verdadeiramente 
representativa, sequenciada 
pela igualmente necessária e 
emblematicamente irrever-
sível Operação Lava Jato”, 
afi rmou.

Ao ser questionado sobre a 
indicação do então ministro da 
Justiça, Alexandre de Moraes, 
para o cargo de ministro do 
Supremo, Ayres Britto elogiou 
a atuação de Moraes, mas fez 
ressalvas. “Do ponto de vista 
pessoal, me dou muito bem com 
ele, que tem livros publicados, 
é da área do direito constitu-
cional. Porém, pela militância 
mais político-partidária, de 
ocupação de cargos, não como 
teórico, mas como ocupante de 
cargos do organograma estatal 
a partir de São Paulo, prefi ro 
aguardar um pouco”, disse. 

O magistrado ressaltou que, 
como manda a Constituição, 
não pode faltar a um integran-

Ministro aposentado do STF, 

Carlos Ayres Britto.

Brasília - A Associação dos 
Delegados da Polícia Federal 
(ADPF) encaminhou ontem 
(13), ao presidente Michel Te-
mer um ofício pedindo a troca 
do diretor-geral da corporação, 
delegado Leandro Daiello. No 
ofício de duas páginas assinado 
pelo presidente da ADPF, Car-
los Sobral, a entidade afi rma 
que a mudança é “salutar para 
a instituição e para a continui-
dade das grandes operações 
policiais”.

A ADPF pede ainda que o 
presidente da República, a 
quem cabe escolher o nome e 
decidir sobre a eventual troca 
do diretor-geral da Polícia 
Federal, leve em consideração 
algum nome da lista tríplice 
votada pelos delegados para 
o comando da PF. A defesa 
de uma lista tríplice escolhida 
pelos próprios delegados a ser 
encaminhada para o presidente 
é uma das bandeiras defendidas 

Presidente da ADPF, Carlos Sobral.

São Paulo - As autoridades 
brasileiras fi zeram progresso 
no enfrentamento dos dese-
quilíbrios fi scais e econômicos 
nos últimos meses, mas o fraco 
crescimento da economia e o 
grande défi cit fi scal signifi cam 
que a estabilização da dívida 
pública continua um desafi o, 
afi rmou a agência de classifi -
cação de risco Fitch.

“Desde que afi rmamos o ra-
ting BB/Negativo em novembro, 
o governo Michel Temer assegu-
rou a aprovação do Congresso 
para um teto de gastos e intro-
duziu um projeto de reforma da 
Previdência. A infl ação desace-
lerou mais e o défi cit em conta 
corrente diminuiu para 1,3% 
do PIB, refl etindo uma ampla 
compressão das importações 
por causa da recessão e a de-
preciação do real”, afi rma, em 
nota, a agência de rating. 

A dinâmica de gastos do 

governo continua desafi adora.

Paquistão proíbe 
comemorações do 
Dia dos Namorados

Um tribunal paquistanês proi-
biu ontem (13) comemorações 
públicas do Dia dos Namorados na 
capital Islamabad, em mais uma 
tentativa de impedir festas que a 
sociedade tradicional muçulmana 
considera vulgares e ocidenta-
lizadas. O Supremo Tribunal de 
Islamabad, após uma petição, 
determinou que o amor nessa data 
é usado como um “pretexto para 
disseminar a imoralidade, nudez e 
indecência... contrárias às nossas 
ricas tradições e valores”. 

Celebrado por diversos paí ses 
ocidentais ao redor do mundo hoje 
(14 de fevereiro), o Valentine’s Day 
(Dia de São Valentim), equivale 
ao Dia dos Namorados, que no 
Brasil acontece em 12 de junho. 
A decisão do Supremo foi come-
morada pelos partidos islâmicos. 
Ainda assim, após a proibição, 
alguns restaurantes de Islamabad 
continuam enviando mensagens e 
promovendo a data comemorativa 
(Agência France-Presse - AFP).

Pré-selecionados do Fies
O resultado do processo seletivo 

do Fies para o primeiro semestre 
de 2017 foi divulgado. Os estu-
dantes poderão consultar a lista 
dos candidatos pré-selecionados 
na chamada regular, bem como 
a lista de espera, no site  (http://
fi esselecao.mec.gov.br/) e na ins-
tituição em que fez a inscrição. 
Nesta edição, são ofertados 150 
mil fi nanciamentos.

O governador Geraldo Alck-
min disse ontem (13), durante 
evento na AACD, que entregará 
nove das dez estações que fal-
tam da Linha 5-Lilás do Metrô 
até o fi m do ano. Em julho 
serão entregues três estações: 
Alto da Boa Vista, Borba Gato e 
Brooklin. Até dezembro devem 
ser entregues as estações Euca-
liptos, Moema, AACD Servidor, 
Hospital São Paulo, Santa Cruz 
e Chácara Klabin. No início do 
ano que vem será entregue a 
estação Campo Belo.

“Essa é a chamada Linha da 
Saúde, Linha dos Hospitais, 
porque atenderá o Hospital do 

Servidor, o Hospital da AACD, 
o Hospital Edmundo Vasconce-
los e o Hospital São Paulo. Vai 
ser muito importante para a 
população que busca essa rede 
hospitalar aqui na região. Com 
isso, até o ano que vem, a linha 
fi ca totalmente concluída. Vai 
ser uma das mais modernas li-
nhas, totalmente automatizada, 
assim como a Linha 4-Amarela, 
que é toda operada por siste-
ma”, completou.

A Linha 5-Lilás contava com 
seis estações em 2011, ligando o 
Capão Redondo ao Largo Treze, 
quando começaram as obras de 
expansão (ABr).

A Linha 5-Lilás atenderá 800 mil passageiros por dia.
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Rio - O BNDES anunciou on-
tem (13), que oferecerá apoio a 
prefeituras que queiram mon-
tar parcerias público-privadas 
(PPPs). O foco “prioritário” 
será em serviços de iluminação 
e coleta de lixo. Conforme o mo-
delo de acordo de cooperação 
técnica que foi aprovado pela 
diretoria, na semana passada, o 
banco fi rmará contrato com os 
municípios interessados.

“O banco fará assessoria nas 
etapas de planejamento e contra-
tação de consultores, realização 
de estudos para modelagem da 
parceria, road show, audiência 
pública, consulta pública, aten-
dimento a órgãos de controle até 
a realização dos leilões para con-
tratação do parceiro privado”. 
O BNDES destaca ainda que a 
iluminação pública passou a ser 
uma das prioridades das novas 
políticas operacionais da insti-
tuição, por causa dos “impactos 
positivos nos aspectos social, 
econômico e ambiental, com 
ganhos em segurança pública, 
efi ciência energética e redução 
de custos”.

Presidente do BNDES,

Maria Silvia Bastos Marques.
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Prontas neste ano nove 
estações da Linha 5-Lilás

Fitch: Brasil faz progressos na política, 
mas PIB fraco e dívida pesam

de gastos do governo brasileiro 
continuam desafiadoras. As 
receitas contraíram em termos 
reais, refl etindo o contexto de 
recessão, e o défi cit na segu-
ridade social chegou a 2,4% 
do PIB. 

A Fitch projeta que a econo-
mia brasileira saia da recessão 
este ano, embora note que a 
contração observada no ter-
ceiro trimestre de 2016 mostre 
uma fraqueza do investimento 
e do consumo. A agência lem-
bra que a perspectiva negativa 
para o rating BB do Brasil 
refl ete grande desequilíbrio 
fi scal e dinâmica adversa da 
dívida pública. “Paralisação 
política e incapacidade de 
implementar medidas que 
melhorem a perspectiva de 
crescimento e das fi nanças 
públicas podem acarretar a 
perda de nota” (AE).

“No entanto, o PIB contraiu 
pelo sétimo trimestre conse-
cutivo no terceiro trimestre e 
o défi cit do setor público como 
proporção do PIB permaneceu 
elevado em 2016, em 8,9%”. 
Segundo o documento, a re-
ceita subjacente e a dinâmica 

Delegados: troca no 
comando da PF é salutar

pela categoria.
“Uma vez indicado um dos 

Delegados integrantes da Lista 
Tríplice, aprovados pela cate-
goria após criteriosa seleção e 
aprovação de seus nomes em 
sufrágio que contou com mais 
de 1.300 Delegados de Polícia 
Federal, nenhum prejuízo 
haverá àquelas investigações 
dada a qualifi cação técnica e o 
profi ssionalismo dos delegados 
escolhidos”, segue o ofício.

A entidade atribui à gestão 
de Daiello a saída de delegados 
que integravam a força-tarefa 
da Lava Jato e vê risco de pre-
juízo às investigações com a 
permanência do atual chefe, 
que está há mais de seis anos 
no comando da corporação. A 
decisão de abrir uma campanha 
explícita para derrubar o dire-
tor-geral - inédita na história da 
PF - foi aprovada em assembleia 
na sexta-feira passada por 72% 
dos participantes (AE).

Ayres Britto: Lava Jato é 
operação irreversível

te do STF reputação ilibada e 
notável saber jurídico. “Além 
disso, coragem para assu-
mir a própria independência 
perante os outros poderes 
e internamente para não se 
deixar manobrar, manipular 
por nenhum outro ministro 
da Casa”, completou. Ayres 
Britto foi relator de processos 
de grande repercussão como 
o reconhecimento da união 
homoafetiva e a constituciona-
lidade do uso de células-tronco 
embrionárias em pesquisas 
científi cas (ABr).

BNDES: apoio a prefeitos 
para iluminação e lixo

Num primeiro momento, a 
cooperação é direcionada para as 
capitais. Ainda assim, o BNDES 
informou que buscará articulação 
com os bancos de fomento regio-
nais e estaduais para ‘ampliar a 
abrangência do apoio ao setor’. 
Desde que a presidente Maria 
Silvia Bastos Marques assumiu o 
comando do BNDES, em junho 
passado, a instituição de fomento 
voltou a ter atuação ativa nas 
privatizações, como teve nos anos 
1990. O banco atuou na venda da 
distribuidora de eletricidade de 
Goiás, a Celg-D, que pertencia à 
Eletrobras (AE).
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Vanderley e Diana
Da minha janela, tenho 

uma ampla vista para 

um vale no bairro de 

Perdizes, cumeado pelas 

ruas Apiacás e Caraíbas, 

no eixo entre as ruas 

Vanderley e Diana

Já há alguns anos, tenho 
avistado, de vez em quan-
do, um casal de carcarás 

voando ou pousado sobre 
os barriletes dos edifícios. 
O carcará, uma das aves de 
rapina mais comuns do Bra-
sil, vive em campos abertos, 
bordas de matas, no litoral, 
e é também frequentemente 
encontrado nas cidades. Como 
outros bichos da fauna urbana, 
alimenta-se de quase tudo que 
encontra, desde carcaças em 
decomposição - passando por 
pequenos seres vivos como 
lagartixas, ratos, fi lhotes de 
outras aves e invertebrados - 
até o lixo doméstico. 

Raramente percebemos a 
vida silvestre que nos cerca no 
dia a dia agitado nas metrópo-
les, atualmente consideradas 
verdadeiros ecossistemas, 
como qualquer outro existente 
em ambientes naturais. Mas é 
só prestarmos atenção, que 
começamos a notá-los. 

Sobre o aparelho de ar condi-
cionado da sala onde trabalho, 
dois barulhentos fi lhotes de 
sabiás-laranjeira (ave símbolo 
do Brasil) estão sendo criados 
por seus pais. A pitangueira 
que temos no terraço de casa 
alimenta um casal de sanha-
ços, sempre atento ao nosso 
intolerante vira-lata.

Quem nunca viu capivaras 
pastando nas margens do rio 
Pinheiros? Em plena São Pau-
lo! Esses animais tiram provei-
to da abundância de alimentos, 
nichos ecológicos, abrigo em 
locais de difícil acesso e maior 
tolerância por parte dos seres 
humanos. Alguns, como o car-
cará, ainda ajudam a controlar 
a quantidade de ratos, baratas, 
carrapatos, cupins, mosquitos 
e moscas. 

Esse rico ecossistema está 
em risco: 30 das cerca de 700 
espécies catalogadas na capi-
tal paulista estão ameaçadas 
de extinção, como a cigarra, 
o curió, o gato do mato, três 
espécies de gavião e uma, de 
ararinha.

Como cidadãos, podemos 
prover alimento aos animais 
silvestres, plantando árvores 
frutíferas nos quintais de 
nossas casas ou nos terraços 
de nossos apartamentos. E, 
de preferência, essa vegetação 
deve ser nativa, pois como está 
adaptada ao ciclo de chuvas e 
ao clima regional, requer um 
volume menor de água para 
irrigação.

Incorporadores podem ma-
ximizar a área destinada a 
jardins em seus empreendi-
mentos, paisagistas podem 
especifi cá-las em seus projetos 
e os síndicos podem substituir 
as plantas exóticas existentes 
nos condomínios. E os gover-
nos devem ampliar as áreas 
verdes nas cidades, além de 
promover a arborização de 
ruas e parques. 

Para sabermos quais árvores 
devemos escolher e como elas 
devem ser plantadas, a prefei-
tura de São Paulo publicou o 
Manual Técnico de Arboriza-
ção Urbana, que está disponí-
vel em (bit.ly/arvoresurbanas). 
Existe também nas livrarias, o 
excelente livro “Aves brasilei-
ras e plantas que as atraem”, 
de Johan e Christian Dalgas 
Frisch.

A hipótese da “biofi lia” (do 
grego: bios = vida e philia = 
amor) propõe que todos nós te-
mos um componente genético 
que nos liga emocionalmente 
à natureza, pois foi neste am-
biente onde ocorreu a evolução 
dos seres humanos. Evidências 
comprovam esta teoria, a qual 
demonstra que existem inúme-
ros benefícios para aqueles que 
vivem próximos de animais e 
plantas. 

Não devemos ter a pretensão 
de transformar nossas cidades 
em fl orestas, mas podemos 
construir um ambiente urbano 
que satisfaça parte desta nossa 
necessidade ingênita e ajude a 
restaurar o amor pela natureza 
que temos gravado em nossos 
corações.

Fiquei muito feliz uns dias 
atrás, quando avistei um ter-
ceiro carcará voando com o 
Vanderley e a Diana. Só não sei 
se o chamo de João Ramalho 
ou de Bartira!

(*) - É vice-presidente de 
Sustentabilidade do Secovi-SP

(hl@hamiltonleite.com.br).

Hamilton Leite (*)
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O governador Geraldo Al-
ckmin doou ontem (13), o 
primeiro cachorro do Projeto 
Genocão - desenvolvido pela 
AACD e fi nanciado pelo Fun-
do Estadual de Interesses 
Difusos. O programa treina 
cachorros para exercer a 
função de cão-assistência e 
coterapeutas às pessoas com 
defi ciência. 

“Está sendo entregue a ca-
chorra Paçoca para o paciente 
Lucas, que tem distrofi a mus-
cular progressiva, que limita 
muito a pessoa. O cão treinado 
vai ajudá-lo a apagar e acen-

der a luz, pegar alguma coisa 
que cair no chão. Enfi m, ela 
consegue ajudá-lo nas tarefas 
domesticas, além de ser uma 
ótima companhia”, comentou 
o governador. 

Batizado de Paçoca, o animal, 
uma fêmea da raça golden re-
triever, de dois anos de idade, 
foi doado ao paratleta Lucas 
França Couto Junqueira, da 
Seleção Brasileira Paralímpica 
de Rugby Masculino, que sofreu 
um acidente de mergulho na 
praia de Ponta Negra - RN, em 
janeiro de 2009, e fi cou tetra-
plégico (SCI).

Cachorra doada ao paratleta Lucas França, da Seleção 

Paralímpica de Rugby.

Espanha desmantela 
quadrilha que 
falsifi cava Ferraris

A polícia da Espanha prendeu 
três pessoas na cidade de Sils, na 
província de Girona, por serem 
responsáveis por uma montadora 
clandestina que “transformava” 
carros comuns em réplicas de 
veículos esportivos de luxo, como 
Ferraris e Lamborghinis, e que 
depois as vendiam na internet. 

De acordo com um comu-
nicado da Polícia Nacional, 
responsável pela investigação, 
14 carros foram apreendidos no 
local, entre eles quatro Ferraris 
já prontas para a venda. Segun-
do ofi ciais que conduziram as 
prisões, também foram recupe-
radas “várias peças, elementos 
distintivos das marcas afetadas, 
moldes de fi bra de vidro para 
peças da carroceria das marcas, 
odômetros e documentação 
relacionada aos veículos”. 

A “transformação” dos carros 
se dava com uma mudança nos 
chassis e os veículos falsifi ca-
dos eram vendidos na internet 
por preços de cerca de 40 mil 
euros. A investigação do caso 
começou quando uma Ferrari 
falsa, que violava as patentes 
da marca italiana, foi parada na 
cidade de Benidorm pela polícia 
espanhola (ANSA).

Em quase todos os esta-
dos, à exceção do Para-
ná, a maioria das vítimas 

eram pretas e pardas. É o que 
revela o Panorama da Violência 
contra as Mulheres no Brasil,  
uma compilação inédita de in-
dicadores nacionais e estaduais 
realizada pelo Observatório 
da Mulher contra a Violência 
(OMV), ligado ao Instituto de 
Pesquisa DataSenado.

O estudo analisou o número 
de homicídios de mulheres 
registrados em 2014 no Sis-
tema de Informações sobre 
Mortalidade, do Ministério da 
Saúde. A taxa foi de 4,6% de 
assassinatos para cada 100 mil 
mulheres no país. Do total de 
vítimas, 62% eram pretas ou 
pardas. Os estados do Amapá, 
Pará, Roraima, Pernambuco, 
Piauí e Espírito Santo apre-
sentaram taxa de homicídio 
de mulheres pretas e pardas 
mais de três vezes superior à 
de mulheres brancas.

Foram registrados 58.438 
estupros no Brasil em 2014. 
Foram 48,1 casos a cada 100 

O estudo analisou o número de homicídios de mulheres 

registrados em 2014 no Sistema de Informações sobre 

Mortalidade, do Ministério da Saúde.

A foto do assassinato do em-
baixador russo na Turquia ven-
ceu o World Press Photo 2017, 
anunciaram os organizadores 
do prêmio ontem (13). Em de-
zembro do ano passado, um po-
licial atirou contra o diplomata 
Andrei Karlov na inauguração 
de uma mostra em galeria de 
arte em Ancara, capital turca. 
O episódio foi registrado pelo 
fotógrafo Burhan Ozbilici, da 
agência Associated Press.

Na fotografi a vencedora, o 
assassino, Mevlut Mert Altintas, 
aparece vestindo um terno, com 
a pistola nas mãos e o dedo em 
riste. Mais de cinco mil fotó-
grafos de 125 países enviaram 
80 mil imagens para concorrer 
ao prêmio. “Foi uma decisão 
muito, muito difícil, mas, no 
fi nal, sentimos que a imagem 
do ano era uma foto explosiva 

Fotógrafo turco vence World 

Press Photo com imagem 

acima.

A Polícia Federal (PF) des-
truiu 48 mil pés de maconha 
e 53 mil mudas da planta em 
ilhas da União, localizadas no 
Rio São Francisco. A Operação 
Carcará Branco foi defl agrada 
na semana passada. De acordo 
com a PF, ninguém foi preso. 
Segundo nota divulgada pela 
assessoria de comunicação da 
PF em Pernambuco, como as 
ilhas, localizadas nos municí-
pios de Orocó, Cabrobó e Ibó, 
são pertencentes à União, os 
produtores se aproveitariam 
desse fato para plantar - as-
sim, não há proprietário a ser 
incriminado. 

“Nessas operações, ge-
ralmente ninguém é preso 
porque quando se monta toda 
a logística com viaturas e poli-
ciais no local, os trabalhadores 
braçais saem dos terrenos 
porque são avisados”, diz a 
nota. “O objetivo da operação 
é evitar que maconha seja 
vendida no mercado consu-
midor”. Caso os 48 mil pés 
de maconha fossem colhidos 
e preparados para venda, o 
material pesaria 16 toneladas. 

PF destrói plantação de maconha em Pernambuco.

Diogo Moreira/A2img
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Estudo inédito do Observatório 
da Mulher traz indicadores da 

violência nos estados
Em todo o país, 4.832 mulheres foram assassinadas em 2014. Só no estado de São Paulo, onde foi 
registrado o maior número de casos, foram 613 homicídios

da  média no país.
“É imprescindível aprofundar 

a análise para entender se isso 
é retrato de uma distinta confi -
guração da violência nesses es-
tados, ou se é consequência de 
outras variáveis, como questões 
culturais ou operacionais que 
podem infl uenciar nos níveis 
de registro ou subnotifi cação 
das ocorrências de violência 
sexual”, avalia a pesquisa.

A análise dos registros de 
ocorrências policiais sobre 
a configuração da violência 
contra as mulheres no âmbito 
estadual fi cou comprometida 
pela ausência de informações 
de 12 dos 27 estados. Para 
o Observatório da Mulher 
uma avaliação rigorosa das 
particularidades estaduais da 
violência contra as mulheres 
passa por uma uniformização 
e uma melhor sistematização 
e transparência dos registros 
administrativos desse tipo de 
violência, especialmente em re-
lação às ocorrências registradas 
pelos polícias civis dos estados 
(Agência Senado).

mil mulheres. As Regiões Norte 
e Sul apresentaram os maiores 
índices de estupro, quando 
comparadas com o restante do 
país. Acre, Mato Grosso do Sul 
e Roraima apresentaram regis-
tros de ocorrências superiores 
ao dobro da média nacional. O 

estudo também mostrou uma 
disparidade: no Espírito Santo, 
Goiás, Paraíba e Rio Grande do 
Norte, os quatro estados em 
que as taxas de homicídios de 
mulheres foram superiores à 
média nacional, os registros de 
estupro são inferiores à metade 

PF destrói 48 mil pés de maconha 
no sertão pernambucano

Também foram encontrados 10 
quilos da planta já preparada 
para venda e consumo, além 
de um acampamento precário 
com roupas, um colchão e até 
uma melancia já aberta.

Os pés de maconha foram 
retirados do solo e incinerados, 
conforme imagens enviadas à 
imprensa pela corporação. A 
operação contou com o apoio 
da Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros. Esta é a primeira 
operação do ano, de erradi-

cação da maconha no sertão 
pernambucano. Em 2015 
foram destruídos 806 mil pés 
de maconha, 361 mudas, 260 
plantios e 546 quilos (kg) 
da planta já processada. Em 
2016, o total de plantios e 
pés de maconha encontrados 
caiu, enquanto a apreensão da 
planta pronta subiu. Foram 
359 mil pés, 137 mil mudas, 
151 plantios e 2.188 quilos kg 
da substância preparada para 
venda (ABr).

Cão assistente para 
paratleta olímpico

Imagem de morte de 
embaixador russo vence 

World Press Photo

que realmente refl ete o ódio da 
nossa época”, afi rmou em um 
comunicado a fotojornalista 
Mary F. Calvert, membro do 
júri (ANSA).

Edital de Intimação. Prazo: 1 (um) mês. Processo nº 0000411-96.2012.8.26.0010. C. 78/2012   O 
Dr. CARLOS ANTONIO DA COSTA, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª VC do Foro Regional do Ipiranga/
SP, na forma da lei, etc. Faz Saber a (o) Vanessa Sisto Ribeiro, CPF/MF Nº 331.644.168-90 e RG nº 
32.619.452-6 , que nos autos da ação Monitória em fase de cumprimento de sentença, requerida por 
União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que, no prazo de 15(quinze) dias, 
a fluir após o prazo acima, liquide o débito exeqüendo de R$ 27.702,49, atualizado monetariamente 
(tabela do TJSP) a partir de Fevereiro de 2016 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a 
partir de Março de 2016 e até o efetivo pagamento, sob pena de multa de 10% e honorários advoca-
tícios de 10% (dez por cento) , nos termos do art. 523 , parágrafo 1º. Do NCPC. Será o edital, afixado 
e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de Novembro de 2016.                                       11 e 14/02

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002739-04.2015. 8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 7ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Marcus Vinicius Rios Gonçalves, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maria Gabriela dos Santos Souza, CPF 392.551.938-64, RG 
38.8856.734-X, Solteira, Brasileira,que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para co-
brança de R$ 10.933,39, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre 
as partes e não foi cumprido. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada 
a sua Citação, por Edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, 
ou embargue a ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento. 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 SP, aos 29/11/2016.                                                                                               11 e 14/02

Edital de Intimação. Prazo: 1 (um) mês. Procedimento Ordinário – Cumprimento de Sentença, Pro-
cesso nº 0104041-47.2007.8.26.0010 (c.621/07). O Dr. Carlos Antonio da Costa, Juiz de Direito  da 
3º Vara Cível do Foro Regional do Ipiranga - São Paulo, na forma da lei, etc. Faz saber a Salatiele  
Rodrigues de Brito, CPF 3389.437.978-30, que nos autos da ação de procedimento ordinário pro-
posta por Sociedade Beneficente São Camilo, em fase de cumprimento de sentença, foi deferida  a 
sua Intimação   por edital para que efetue o pagamento do débito exeqüendo de R$  7.578,82, que 
deverá ser corrigido monetariamente (tabela do TJSP) a partir de agosto de 2014 e acrescido dos 
juros  de mora legais (1% ao mês) a partir de setembro de 2014 e até o efetivo pagamento, sob pena 
de multa de 10% (art. 513,$2º, IV, do NCPC) Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada 
Mais. São Paulo, 17 de Novembro de 2016.                                                                             11 e 14/02

Edital de Citação Prazo 30 dias - Proc. 1000090-37.2016.8. 26.01 61. A Drª. Erika Diniz, Juíza de 
Direito da 1º VC do Foro da Comarca de Diadema/SP. Faz Saber á Heleandra Vaz Broniassi Iná-
cio Pereira, RG Nº 21.468.132-4, CPF/MF Nº 155.373.448-31 que União Social Camiliana, lhes 
ajuizou ação MONITÓRIA para cobrança de R$ 10.450,03, referente ao contrato de prestação 
de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a represen-
tante legal, citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, 
ou embarque a ação  ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena 
de conversão de mandato inicial em título executivo, Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 
Diadema, 10 de Janeiro de 2017.                                                                                 11 e 14/02
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A 4ª Revolução 
Industrial já começou

O termo “4ª Revolução 

Industrial” tornou-

se conhecido a partir 

de 2011, quando o 

governo alemão lançou 

a iniciativa ”High-

Tech Strategy 2020”, 

anunciando que 

pretendia tornar aquele 

país ainda mais forte em 

termos industriais e de 

mercado

Também conhecida como 
“Indústria 4.0”, a iniciati-
va pretende redesenhar 

os processos de manufatura, 
de forma a que conectando 
máquinas e sistemas de com-
putador, as empresas possam 
criar redes inteligentes ao 
longo de toda a cadeia de valor. 
As fábricas terão capacidade 
e autonomia para balancear 
linhas de produção e esto-
ques, agendar manutenções, 
prever falhas nos processos 
e se adaptarem rapidamente 
aos requisitos e mudanças não 
planejadas previamente.

Algumas tecnologias que 
vem crescendo rapidamente 
são básicas para a Indústria 4.0; 
dentre as mais relevantes está 
a Internet das Coisas (Internet 
of Things – IoT), termo que 
designa a conexão em rede de 
objetos, ambientes, veículos e 
máquinas por meio de dispo-
sitivos que permitem a coleta 
e troca de dados, bem como 
seu acionamento por meio de 
sistemas de computador.

Muito importante também o 
que vem sendo chamado Big 
Data Analytics: circula nos 
meios empresariais e acadêmi-
cos a expressão “os dados são 
o petróleo da nova economia”. 
Sendo a afi rmação exagerada 
ou não, fi ca claro que vivemos 
em tempos onde os dados 
vem ganhando cada vez mais 
importância na vida cotidia-

na, especialmente no mundo 
corporativo, e que o processo 
que compreende sua coleta, 
processamento, visualização e 
utilização é chamado Big Data/
Analytics (BDA).

Para que tudo isso funcione 
adequadamente, níveis cada 
vez maiores de segurança são 
necessários: um dos principais 
desafi os para o sucesso da 4ª 
Revolução Industrial está na 
segurança e robustez dos siste-
mas de informação. Problemas 
como falhas de software ou na 
comunicação entre dispositi-
vos ou até mesmo eventuais 
invasões dos sistemas, podem 
gerar prejuízos irreparáveis.

A difusão da Indústria 4.0 
trará inúmeros impactos: um 
dos maiores será a viabilização   
de novos produtos e serviços - 
em um mercado cada vez mais 
exigente, as empresas procura-
rão integrar aos seus produtos 
as necessidades e preferências 
específi cas de cada cliente - a 
customização cada vez maior 
do produto tende a ser uma 
variável a mais no processo 
de manufatura, e as fábricas 
inteligentes serão capazes de 
levar as exigências de cada 
cliente em consideração. Tam-
bém deve aumentar a efi ciência 
da produção, ao evitarem-se 
paradas não programadas, 
falta ou excesso de matérias 
primas ou produtos acabados 
em estoque etc.

Do ponto de vista das pes-
soas, haverá boas e más con-
sequências: serão necessários 
cada vez mais profi ssionais 
qualifi cados e cada vez menos 
pessoas pouco qualifi cadas – a 
sociedade precisa defi nir como 
encaminhará esses assuntos. 

A única certeza é que já 
estamos vivendo mais essa 
Revolução, que não pode ser 
enfrentada de forma passiva. 

(*) - É professor da Faculdade de 
Computação e Informática da Univer-

sidade Presbiteriana Mackenzie.

Vivaldo José Breternitz (*)

A - Combate ao Machismo
A Defensoria Pública de São Paulo lançou a cartilha ‘Vamos falar sobre 
masculinidade?’, que traz orientações sobre como coibir o machismo na 
sociedade. Serão disponibilizadas 10 mil cópias em todas as unidades do 
órgão e também no site (www.defensoria.sp.def.br). A publicação fala 
sobre violência doméstica, Lei Maria da Penha e orienta sobre serviços 
de acolhimento, mas traz ainda outras refl exões. O objetivo é estimular o 
debate sobre gênero. A cartilha surge diante da necessidade de se discutir 
com os homens, não só aqueles que já tiveram envolvimento criminal 
com violência doméstica, mas todos os homens, sobre o machismo.

B - Carros Autônomos
A Ford anunciou que vai investir US$1 bilhão nos próximos cinco anos na 
Argo AI, empresa de inteligência artifi cial, para desenvolver um sistema 
de direção virtual para o veículo autônomo da empresa que será lançado 
em 2021, com potencial licenciamento para outras empresas. Fundada 
por ex-líderes do Google e do Uber, a Argo AI está reunindo alguns dos 
especialistas em robótica e engenheiros mais experientes em veículos 
autônomos, dentro e fora da Ford. A Argo AI vai somar forças no de-
senvolvimento do software de carros autônomos da Ford visando à sua 
comercialização. A agilidade da Argo AI e a escala da Ford combinam os 
benefícios de uma startup de tecnologia com a experiência e disciplina 
da montadora líder no desenvolvimento de veículos autônomos.

C - Bolsas no Weizmann
O grupo Amigos do Instituto Weizmann do Brasil oferece a cinco alunos 
brasileiros a oportunidade de participar como bolsistas do International 
Summer Science Institute, escola de verão do Instituto Weizmann de Ciências, 
em Rehovot, Israel, que acontece entre 4 e 30 de julho, período em que o 
Instituto abrirá seus laboratórios nas áreas de Bioquímica, Biologia, Química, 
Matemática, Ciência da Computação e Física para os futuros cientistas. 
Para participar preencha as informações solicitadas no site (www.amigos-
doweizmann.org.br) e envie para (weizmann.br@gmail.com), juntamente 
com uma redação em inglês de até 4 mil caracteres (incluindo espaços) com 
o tema “My interest in the Institute Weizmann Summer School- Science as 
a tool for life, Scientifi c Research and my Future Life”.

D - Olimpíada de Astronomia
As 5 mil escolas da Secretaria da Educação de São Paulo já podem se 
inscrever na Olimpíada Brasileira de Astronomia (OBA). Em 2016, foram 

mais 1,2 mil medalhas conquistadas por alunos do Ensino Fundamental e 
Médio da rede estadual. Para participar, as unidades interessadas devem 
se inscrever até 19 de março no site da organização (www.oba.org.br) 
e preencher a fi cha cadastral disponível. O objetivo da competição é 
testar o conhecimento em astronomia e aeronáutica, além de incentivar 
o estudo da ciência para estudantes do 1º ano do Ensino Fundamental 
à 3ª série do Ensino Médio. Não é necessário um número mínimo de 
inscritos. As provas devem ser realizadas obrigatoriamente no dia 19 de 
maio, com o horário estabelecido pela própria unidade.

E - Anatomia em 3D
A startup brasileira Csanmek, especializada em sistemas e soluções para 
o mercado educacional, acaba de lançar um simulador 3D que substitui o 
uso de cadáveres em aulas de anatomia e em estudos clínicos, hospitalares 
e laboratorial. Trata-se da Plataforma Multidisciplinar 3D, que funciona 
como uma mesa que exibe modelos tridimensionais altamente detalhados e 
anatomicamente corretos de todos os sistemas do corpo humano, incluindo 
sistema de conexão com lousas digitais e retroprojetores. O sistema agrega 
ferramentas educacionais de diversas disciplinas e atende uma gama de 
matérias, sendo uma alternativa completa para o uso em educação nas 
diversas áreas da saúde. Saiba mais em: (www.csanmek.com).

F - Em Tempo Real
Desde ontem (13), das 21h00 às 22h00, o JR News é transmitido simulta-
neamente pelo Facebook da Record News. O telejornal, apresentado por 
Heródoto Barbeiro, é o primeiro programa da emissora que trará a opção 
para que os espectadores também possam acompanhar o conteúdo através 
da internet. “Essa é uma maneira de alcançarmos um público ainda maior 
e estreitarmos o relacionamento com nossos telespectadores. Afi nal, o 
Facebook é uma plataforma que nós já utilizamos para transmitir a nossa 
reunião de pauta e mantermos o contato com o nosso público”, comenta 
Heródoto. A Record News é sintonizada pelos seguintes canais: 55 Vivo 
TV, 78 NET, 32 Oi TV, 14 Claro, 179 Sky e 134 GVT, além do 42 UHF. A fan 
page da Record News é (https://www.facebook.com/recordnews/).

G - Programa de Trainee 
O Sistema Ari de Sá – plataforma de educação que desenvolve soluções 
educacionais para mais de 620 escolas em todo o país – abriu inscrições 
para o Programa Trainee SAS 2017, indicado a profi ssionais graduados 
há, no máximo, dois anos ou estudantes universitários que estejam a um 

ano de concluir a faculdade nos cursos de Administração, Engenharia, 
Psicologia, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Economia, Pedago-
gia ou demais cursos de licenciatura, TI e Gestão e Negócios. As vagas 
são para trabalhar em São Paulo ou em Fortaleza, e as inscrições se 
encerram no dia 9 de abril. a empresa busca profi ssionais com vontade 
de gerar mudanças, tanto no ambiente de trabalho, quanto no setor 
de educação. Inscrições e mais informações: (www.portalsas.com.br/
gentequetransforma).

H - Conta Corrente Digital
O Banco Intermedium, única instituição fi nanceira a oferecer conta corrente 
totalmente gratuita e uma das pioneiras na modalidade digital no Brasil, 
registrou esta semana a marca de 100 mil correntistas. A instituição, que 
obteve crescimento de 741% em sua conta corrente digital nos últimos 12 
meses, tem como meta fechar 2017 com 350 mil correntistas. No segundo 
semestre de 2016, o número de transações realizadas via Conta Digital 
Intermedium cresceu 270%, totalizando 308,2 mil transações realizadas 
apenas no mês de dezembro. O volume de transações realizadas em janeiro 
de 2017 também aumentou, com expansão de 900% em comparação a 
janeiro de 2016. Saiba mais em (www.intermedium.com.br).

I - Lata Temática
A Schin, marca de cerveja da Brasil Kirin, criou uma lata temática para 
o Carnaval de Salvador que, pela primeira vez, estampa os artistas que 
são embaixadores da marca, Ivete Sangalo e Carlinhos Brown. Os dois 
aparecem em clima de celebração no Carnaval Schin Aê, conceito da 
campanha de comunicação deste ano. A lata temática é produzida em 
edição limitada e já está disponível nos pontos de vendas dos estados 
da Bahia e Sergipe durante o mês de fevereiro. O consumidor encontra 
o produto nas versões de 269 ml e 350 ml. Esta é a 14ª vez que Schin 
participa da Festa de Momo da capital baiana. Entre as ações desenvol-
vidas, estão a produção do Camarote Schin Aê, o lançamento do jingle 
Aê, criado e gravado por Carlinhos Brown, o patrocínio a trios, ensaios 
e camarotes e ativações espalhadas pela cidade.

J - 250 Mil Voos em 2016
A Azul Linhas Aéreas Brasileiras operou mais de 250 mil voos em 2016. O 
resultado foi potencializado nas operações de alta temporada, como em 
janeiro – mês com mais oferta –, fevereiro, julho e dezembro. Frequências 
complementares em feriados prolongados também contribuíram com os 
números de 2016. A rota com mais voos operados ao longo de 2016 foi 
entre São Paulo (Viracopos) e Rio de Janeiro (Santos Dumont), com 8,4 
mil decolagens. Na sequência, aparecem os voos entre Viracopos e Belo 
Horizonte (7,2 mil), Viracopos e Porto Alegre (5,5 mil) e Viracopos e 
Curitiba (5,4 mil). A rota São Paulo (Guarulhos)-Belo Horizonte ocupa 
a quinta posição, com 3,9 mil operações. Nos planos para este ano estão 
voos domésticos para Santo Ângelo/RS, Mossoró/RN e Jericoacoara/CE. 
No âmbito internacional, a Azul estreará, ainda no primeiro semestre, 
frequências para Buenos Aires e Santa Cruz de la Sierra.

   

O CRCSP empossou novos delegados no dia 6 de fevereiro 
de 2017. Os delegados são os representantes da entidade em 
suas regiões, atendendo aos profissionais e autoridades locais. 

O presidente do CRCSP, Gildo Freire de Araújo, agradeceu 
aos delegados que deixavam o cargo a dedicação e empenho 
no cumprimento da função. Aos novos empossados, ele 
afirmou: “contem conosco”.  

Tomaram posse os delegados: Fabiana Cristina de Souza 
Gomes (Pereira Barreto), Jorge Luiz Micheletti (São Carlos), 
Keli Cristina Berloffa (Pedreira), Arcílio Ruzzi Filho (Mogi das 
Cruzes), Luciano Antonio Micai (Amparo), Luis Dalmo de 
Carvalho Júnior (Tupã), Robson Aureliano de Lima (Taboão da 
Serra), José do Carmo Ferreira (regional de Presidente 
Prudente), Fernando Cézar Barusso (Adamantina), Leonardo 
Jardim Basso (Osvaldo Cruz), Sandro Sakae Yamada 
(Registro), Antônio Carlos Vital de Souza (Diadema), Agnaldo 
Luiz Alves (Araras), Emerson Carlos Macini (Pirassununga), 
Marco Aurélio Fachin (Olímpia), Walter dos Santos Júnior 
(Ubatuba), Otacílio Pereira da Silva Neto (Boituva), Leana 
Bueno Leme (Itu), Rubens Zambianco (Itararé), Ricardo Pereira 
Rios (São Roque) e Aparecido Antônio Caun (José Bonifácio, 
nova delegacia).  

Compareceram os delegados regionais: Marcos Antônio de 
Campos Salles (Araçatuba), Benedito Salvador Carlos 
(Araraquara), Lilian Ricci Ghizzi (Campinas), Reginaldo de 
Azevedo (Guarulhos), Valdir Donizete Segato (Jundiaí), José 
Augusto Corchog de Vasconcelos (Osasco), Odilon Luiz de 
Oliveira Júnior (São Bernardo do Campo), Antônio Baesso 
Júnior (São João da Boa Vista), Acácio Roberto de Mello (São 
José do Rio Preto), Vera Lúcia dos Santos Vieira (São José 
dos Campos) e Fernando Nunes de Lima (Sorocaba). 
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O número de pessoas inadimplen-
tes no país, em janeiro, manteve-se 
em 58,3 milhões, o mesmo número 
de dezembro passado. Já na compa-
ração com o mesmo período do ano 
passado, houve uma incorporação 
de 700 mil nomes. A região Sudes-
te concentra o maior número de 
inadimplentes (24,2 milhões), segui-
da pelo Nordeste (15,8 milhões); Sul 
(8,0 milhões); Norte (5,3 milhões) e 
Centro-Oeste ( 5 milhões).

Os dados são do SPC Brasil e da 
Confederação Nacional de Dirigen-
tes Lojistas (CNDL). De acordo com 
o levantamento, 39% da população 
brasileira adulta integra a lista de 

devedores em atraso, que enfrentam, 
como consequência, difi culdades 
para comprar a prazo ou obter 
crédito. O presidente da CNDL, 
Honório Pinheiro, observou que a 
partir do segundo trimestre do ano 
passado, passou a ocorrer queda no 
ritmo de aumento da inadimplên-
cia. Para ele, por causa do cenário 
recessivo “o consumidor encontra 
mais difi culdade para se endividar 
e, sem se endividar, não se torna 
inadimplente”. Em setembro do ano 
passado, o número de inadimplentes 
era 59 milhões, número que baixou 
para 58,7 milhões em outubro e 58,5 
milhões em novembro (ABr).

O número de pessoas que 
buscaram crédito caiu 1,7% em 
janeiro na comparação com de-
zembro, segundo o indicador da 
empresa de consultoria Serasa 
Experian. Em relação a janei-
ro do ano passado, a procura 
aumentou 0,5%. As classes de 
renda mais baixa tiveram os 
maiores recuos. 

Para os que ganham até R$ 
500, a queda foi de 2,2%. Entre 
os consumidores com renda 
mensal entre R$ 500 e R$ 1 
mil, a redução foi de 1,6%. Na 
faixa de renda mensal entre R$ 
1 mil e R$ 2 mil, houve recuo 
de 1,4%. Para os consumidores 
que recebem entre R$ 2 mil e 
R$ 5 mil, a queda foi de 1,5%. A 
procura por crédito caiu 1,3% 
entre os que ganham entre 
R$ 5 mil e R$ 10 mil por mês. 

Para aqueles com renda mensal 
maior que R$ 10 mil, a retração 
foi de 1,3%.

Todas as regiões brasileiras 
apresentaram recuo. Na Re-
gião Sul, a retração foi a maior, 
de 3,9%. No Centro-Oeste, 
houve queda de 2,7%. No 
Nordeste, o recuo foi de 1,4%. 
Tanto o Sudeste quando o Nor-
te registraram queda de 0,7% 
na procura do consumidor por 
crédito. Para os economistas 
da Serasa Experian, apesar 
do recuo da inflação e da 
aceleração da queda dos juros 
básicos, o consumidor ainda 
está bastante endividado, 
com baixo grau de confi ança e 
enfrentando desemprego. Por 
isso, continua conservador em 
termos de busca por crédito 
(ABr).

As estimativas fazem parte 
do boletim Focus, uma 
publicação semanal elabo-

rada semanalmente, pelo Banco 
Central (BC), com base em pro-
jeções de instituições fi nanceiras 
para os principais indicadores 
econômicos. Para 2018, a estima-
tiva para o IPCA segue em 4,5%, 
há 29 semanas consecutivas. A 
meta de infl ação que deve ser 
perseguida pelo BC é 4,5%, com 
limite de tolerância de 1,5 ponto 
percentual para cima ou para 
baixo. Ou seja, o limite inferior da 
meta é 3% e o superior 6%.

A projeção de instituições 
fi nanceiras para o crescimento 

Para o próximo ano, a estimativa para o PIB é de 2,30%.
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Projeção para infl ação em 
2017 fi ca no centro da meta
O mercado fi nanceiro reduziu pela sexta semana seguida a projeção para a infl ação, este ano. Desta vez, 
a estimativa para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caiu de 4,64% para 4,47%

a Selic encerrará 2017 em 9,5% e 
2018 em 9% ao ano. Atualmente, 
a Selic está em 13%. A Selic é um 
dos instrumentos usados para in-
fl uenciar a atividade econômica e, 
consequentemente, a infl ação.

Quando o Copom aumenta 
a Selic, o objetivo é conter a 
demanda aquecida e isso gera 
refl exos nos preços, porque os 
juros mais altos encarecem o 
crédito e estimulam a poupan-
ça. Já quando o Copom diminui 
os juros básicos, a tendência é 
que o crédito fi que mais barato, 
com incentivo à produção e ao 
consumo, reduzindo o controle 
sobre a infl ação (ABr).

da economia, o Produto Interno 
Bruto (PIB) este ano, foi ajusta-
da de 0,49% para 0,48%. Para 

o próximo ano, a estimativa foi 
alterada de 2,25% para 2,30%.  
Para as instituições fi nanceiras, 

Procura do consumidor por 
crédito caiu em janeiro

Inadimplência fi ca estável
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Os principais 
desafi os do mercado 
automotivo em 2017

Com a rápida 

evolução tecnológica, a 

popularização do Uber 

e os carros conectados, 

a indústria automotiva 

deverá se adaptar a 

inovações e ao novo 

perfi l do consumidor

A indústria automotiva 
está passando por um 
período de ruptura 

e transformação. A relação 
cada vez mais próxima entre 
empresas de tecnologia e 
indústrias de automóveis con-
tribuí para expandir os limites 
do mercado tradicional. Os 
clientes estão mudando, evo-
luindo, e aos poucos trocando 
a mentalidade de consumo 
impulsivo por mais qualidade 
dos serviços.

Segundo relatório do Fó-
rum Econômico Mundial, 
que analisa as Indústrias em 
Transformação, de 2016, os 
consumidores de hoje espe-
ram que produtos e serviços 
estejam disponíveis quando e 
onde eles precisam, 24 horas 
por dia. O transporte para 
eles não é apenas uma forma 
de chegar a algum lugar, mas 
uma experiência, formada 
por um conjunto ilimitado de 
mídias sociais e serviços de 
entretenimento. Tendo em 
vista este cenário, existem 
alguns desafi os que a indústria 
automobilística deverá encarar 
a partir de 2017:

1. O aumento da globalização 
signifi ca maior complexidade 
e risco. Mudanças críticas nas 
fontes globais de suprimento, 
combinadas com estratégias 
direcionadas para mercados 
emergentes, trazem novos de-
safi os relacionados ao comér-
cio global e ao cumprimento de 
padrões de logística interna-
cional de veículos prontos;

2. As indústrias automo-
tivas estão desgastadas e 
precisam encontrar novos 
caminhos para efi ciência e 
crescimento. A maioria dos 
principais OEMs e forne-
cedores de Nível 1 têm se 
concentrado em efi ciência 
operacional, fabricação en-
xuta, melhorias contínuas e 
esforços de aumento da quali-
dade há mais de 20 anos. Por 
isso, hoje, há espaço limitado 
nessas áreas para economias 
e rendimentos adicionais;

3. Soluções de Supply Chain 
já reduzem os custos de pro-
dução. E não há dúvidas de 
que as tecnologias de supply 
chain estão no centro des-
sa transformação digital na 
indústria automotiva, pois 
são capazes de minimizar os 
custos de produção por meio 
de soluções para análise de 
performance e de execução 
no chão de fábrica;

4. O carro conectado e a 
popularização do Uber estão 
levando à ruptura e inovação. 
O mercado automotivo está 
deixando de ser exclusivo 
das montadoras, e um novo 
ecossistema de fornecedores, 
OEMs, concessionárias e ser-
viços complementares está 
chegando. Saber integrar as 
novidades tecnológicas no 
ambiente automotivo será fun-
damental para uma estratégia 
efi caz e bem-sucedida;

5. Os consumidores estão 
se afastando da necessidade 
de possuir um carro próprio. 
A indústria está evoluindo 
para uma mentalidade focada 
em serviços de transporte, ao 
invés da entrega de veículos. A 

Ford, por exemplo, anunciou 
recentemente seus planos de 
se posicionar como líder em 
serviços de transporte, em 
adição à venda de automóveis. 
E, veremos, cada vez mais, o 
modelo ‘Uber’ na indústria, 
que apoiará o transporte como 
serviço;

6. A inovação é necessária 
para melhor atender às neces-
sidades dos clientes. Há uma 
crescente demanda por perso-
nalização e maior intimidade 
com o cliente. As indústrias 
automotivas são desafi adas a 
encontrar novas maneiras de 
se aproximar do consumidor, 
ao mesmo tempo em que man-
têm a lucratividade. 

Ainda de acordo com o 
Fórum Econômico Mundial, 
a transformação digital no 
ambiente automotivo está im-
pactando as áreas de pesquisa 
e desenvolvimento, aquisição, 
montagem, marketing, peças 
e serviços. O relatório afi rma 
que no segmento de peças, 
10% a 15% de toda a receita 
global será gerada online até 
2025, e para o varejo de pe-
ças e serviços, a China será o 
mercado mais atraente para 
o crescimento da receita em 
digitalização. Além disso, a 
Business Insider estima que 
mais de 380 milhões dos carros 
conectados estarão em circu-
lação em 2021.

Não há dúvidas de que 2017 
será o ano em que a indústria 
automotiva precisará se prepa-
rar para o futuro do setor. Hoje, 
o proprietário dos veículos 
estão atentos às manutenções 
preventivas de acordo com a 
quantidade de quilômetros ro-
dados, mas em breve o próprio 
veículo poderá se comunicar 
com a concessionária, e até 
mesmo agendar a troca de 
óleo, pneus e até sensores. 
Segundo a McKinsey, o pool 
de rendimento do mercado 
automotivo vai aumentar e 
se diversifi car signifi cativa-
mente em direção a serviços 
de mobilidade sob demanda e 
orientados por dados. 

Isso pode gerar até US$ 1,5 
trilhão - ou 30% a mais - em 
potencial de receita adicional 
em 2030, em comparação com 
cerca de US$ 5,2 trilhões de 
vendas de carros tradicionais 
e produtos/serviços de pós-
venda, um aumento de 50% 
de cerca de US$ 3,5 trilhões 
em 2015. A McKinsey também 
estima que o crescimento 
das vendas globais cairá de 
3,6% para 2% até 2030. Muito 
disso será impulsionado pelo 
compartilhamento de auto-
móveis e outros serviços de 
mobilidade.

Com o surgimento de ve-
ículos autônomos e carros 
conectados, a indústria será 
muito diferente nos próximos 
5 a 10 anos. Será essencial 
que elas encontrem formas 
de apoiar novas estratégias 
de crescimento, ao mesmo 
tempo em que mantêm custo 
benefício e rentabilidade. Por 
outro lado, a segurança tam-
bém será um ponto sensível, 
e caberá à indústria superar 
muitos desafi os tecnológicos e 
regulatórios para que veículos 
não sejam hackeados e contro-
lados à distância, colocando a 
vida das pessoas em risco. 

Por enquanto, os que come-
çarem a implementar estraté-
gias de transformação digital 
estarão no caminho certo para 
o sucesso.

(*) - É Diretor de Vendas para Sul da 
América Latina da Infor.

Gabriel Lobitsky (*)

A Câmara analisa projeto que 
cria a profi ssão de gerontólogo 
e de tecnólogo em gerontologia. 
Pela proposta, cabe ao gerontólo-
go realizar os serviços de atenção 
ao idoso em seus diferentes níveis 
de complexidade; a avaliação ge-
rontológica e elaborar planos de 
atenção integral à pessoa idosa; 
planejar, organizar, coordenar, 
executar e avaliar programas, 
serviços, políticas e modalida-
des assistenciais ao idoso, entre 
outras competências. 

Já ao tecnólogo em gerontolo-
gia cabe desenvolver pesquisas 
na área de envelhecimento hu-
mano; participar como técnico 
de nível superior em grupos de 
saúde, sanitarismo, nutrição e 
fi sioterapia; integrar equipes 
profissionais no âmbito da 
indústria farmacêutica e cos-
mética; entre outras funções. 
No Brasil, o primeiro curso de 
graduação em gerontologia foi 
ofertado pela USP em 2005. 

Lucena: a Gerontologia contrinbui para um envelhecimento com 

qualidade.

O senador Waldemir Moka (PMDB-MS) 
apresentou um projeto que permite aos 
vigilantes que atuam na segurança de bens 
e dinheiro portarem armas mais potentes. 
Na sua opinião, os assaltos a bancos, carros-
fortes e empresas de guarda de valores 
estão “mais ousados”, e tais profi ssionais 
se encontram em situação de “extrema 
fragilidade”.

De acordo com o projeto, os vigilantes que 
prestam serviço para instituições fi nancei-
ras poderão portar pistolas de calibre .40 

polegada e, quando atuarem no transporte 
de valores, fuzis de 5,56 milímetros. A 
condição para o uso dos armamentos é o 
treinamento específi co de manuseio.

De acordo com a legislação atual, os 
vigilantes já podem fazer uso de revólver 
calibre 32 ou 38 e de espingarda de calibre 
12, 16 ou 20. Moka explica que a lei que 
regulamenta o armamento de vigilantes 
está defasada, e que seu projeto procura 
reduzir a discrepância entre o poder de 
fogo dos assaltantes e o dos vigilantes e 

aumentar as chances de defesa e sobrevi-
vência desses profi ssionais.

“Esses danos envolvem o uso de arma-
mentos pesados e explosivos pelos crimi-
nosos, causando intensos tiroteios, a perda 
de milhões de reais e, o pior, a morte de 
vigilantes. Enquanto a moeda física não 
for substituída pela virtual, a sociedade 
terá de conviver com esse delito”, explica 
o senador. O projeto será analisado pela 
Comissão de Constituição e Justiça em 
decisão terminativa (Ag.Senado).

Nas reuniões, os relatores 
da reforma da Previ-
dência, Arthur Oliveira 

Maia (PPS-BA), e trabalhista, 
Rogério Marinho (PSDB-RN), 
vão apresentar os roteiros 
de atividades e sugestões de 
nomes de pessoas a serem 
convidadas para debater as 
propostas.  

O relator da proposta que 
trata da reforma da Previdên-
cia, já anunciou que a comissão 
deverá ouvir na reunião de 
quinta-feira o secretário de 
Previdência, Marcelo Caetano, 
que foi o principal elaborador 
da proposta. 

O relator do projeto que trata 
da reforma trabalhista, ainda 
não anunciou quem deverá ser 
ouvido em primeiro lugar. 

No seu plano de trabalho, 
Rogério Marinho vai apresentar 
uma relação de nomes a serem 
convidados para o debate da 
reforma. Ele quer ouvir enti-
dades sindicais, empresários, 
governo, Justiça do Trabalho 
e especialistas no tema. Além 

Uma série de projetos que demandarão debates constam da pauta da Câmara dos Deputados.

A apresentação do parecer 
do senador Eduardo Braga 
(PMDB-AM) sobre a indica-
ção de Alexandre de Moraes 
para ocupar a vaga de ministro 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) é o destaque desta 
semana no Senado. Braga, 
que é o relator do processo, já 
entregou relatório na Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ) e deve 
apresentar seu parecer aos 
senadores hoje (14).

Amanhã (15), depois da lei-
tura do relatório, os senadores 
poderão apresentar pedido 
de vista coletivo. Posterior-
mente, Alexandre de Moraes 
será sabatinado pela comis-
são e, em seguida, passará 
por avaliação do plenário do 
Senado. A expectativa é que 
todo o processo se encerre 
até o dia 22.

Além da análise do relatório 
de Eduardo Braga, a pauta da 
primeira semana de trabalho 
do Senado tem 27 itens para 
apreciação. O projeto que 
trata dos crimes de abuso de 
autoridade não aparece na 
pauta desta semana da CCJ, 

O ministro da Justiça licenciado da Justiça,  Alexandre

de Moraes,  conversa com o líder do PMDB

no Senado, Renan Calheiros.

Uso de 
segurança 
privada no 
interior de 
estádios

A segurança dentro dos 
estádios, hoje feita apenas 
pela polícia pública, por meio 
das polícias militares, pode 
passar a incluir a atuação 
de agentes de segurança 
privada. Projeto em análise 
na Comissão de Defesa do 
Consumidor do Senado 
altera o Estatuto de Defesa 
do Torcedor para prever o 
uso da segurança privada 
no interior dos locais desses 
eventos. A proposta é da CPI 
do Futebol, que funcionou 
no Senado até dezembro 
de 2016. 

No relatório fi nal da CPI, 
argumenta-se que o poder 
público atualmente não é 
capaz de garantir de modo 
completo a segurança dos 
torcedores nos estádios de 
futebol. “Proibir a contrata-
ção de segurança privada é 
também negar aos clubes o 
princípio da livre concorrên-
cia, dada a impossibilidade 
de o Poder Público garantir 
a segurança nos estádios de 
futebol de forma completa 
e cabal. Além disso, as po-
lícias militares cobram dos 
clubes uma taxa denomina-
da ‘serviços diversos’. Não 
bastassem os impostos, os 
clubes também devem pagar 
pela presença dos policiais”, 
argumenta-se na justifi cativa 
do projeto.

A proposta não determina 
funções específi cas para os 
agentes públicos ou privados 
de segurança nos locais dos 
jogos. Porém, na justifi cativa, 
cita-se estudo que defende o 
policiamento público apenas 
em áreas adjacentes aos 
locais dos eventos, fi cando 
os serviços nas dependên-
cias dos estádios restritos 
aos seguranças contratados 
pelos clubes. A presença da 
polícia pública não seria, 
contudo, totalmente elimi-
nada de dentro dos estádios. 
Haveria a manutenção de 
policiais em quantidade 
sufi ciente para a condução 
de infratores aos Juizados 
do Torcedor, uma atuação 
vista como indispensável 
(Ag.Senado).
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Reformas da Previdência e 
trabalhista movimentam a Câmara
As primeiras reuniões de trabalho das comissões especiais das reformas da Previdência e trabalhista 
serão realizadas hoje (14) à tarde

dos trabalhos das comissões 
especiais, a Câmara tem uma 
agenda de votações que inclui 
proposições como requeri-
mentos de regime de urgência, 
projetos de lei e PECs. 

Consta da pauta e pode ser 
votado o projeto do Senado que 
reabre prazo para regularização 
de ativos não declarados envia-
dos ao exterior por brasileiros. 
O novo prazo é de 120 dias, 

contados após 30 dias da sanção 
da futura lei. Também deve ser 
votado o projeto que permite 
aos partidos políticos manter 
diretórios provisórios de forma 
permanente. Outros projetos 
que também podem ser votados 
são o que cria o Fundo Nacional 
de Enfrentamento à Violência 
Contra as Mulheres, o que altera 
a Lei 10.836/2004, que institui 
o Programa Bolsa família. 

Consta ainda da pauta de 
votações projetos como o que 
tipifi ca como crime a comercia-
lização de peixe ornamental e a 
venda, exportação, aquisição e 
guarda de espécimes da fauna 
silvestre, quando praticado de 
forma permanente, em grande 
escala, em caráter nacional ou 
internacional, e que aumenta a 
pena quando houver tentativa 
de evitar o fl agrante (ABr).

Senado aprecia indicação de 
Alexandre de Moraes para o STF

pois ainda aguarda a designação 
de um relator, para só então 
seguir para análise dos sena-
dores. Como foi alvo de muita 
polêmica no ano passado, a ex-
pectativa é que o projeto sobre 
abuso de autoridade passe mais 
tempo em discussão, antes de 
ser apreciado pela CCJ.

Nesta semana, os senado-
res devem discutir também o 
projeto que trata da Lei Geral 

das Telecomunicações. A pro-
posta foi devolvida na semana 
passada pela Casa Civil ao 
Senado, em resposta a uma 
liminar expedida pelo STF. 
Em plenário, o presidente 
do Senado, Eunício Oliveira, 
afi rmou que só encaminhará 
o projeto para votação depois 
de discuti-lo com a Mesa 
Diretora e a Procuradoria da 
casa (ABr).

Profi ssões de gerontólogo e 
tecnólogo em gerontologia

Anteriormente, o curso de Ge-
rontologia só era ministrado em 
nível de pós-graduação.

“Justifi camos a regulamenta-
ção dessa nova profi ssão pela 
necessidade de existir uma 
profi ssão com a fi nalidade de 
acolher o egresso de curso de 
graduação em Gerontologia 
e porque entendemos que o 
egresso desse curso suprirá a 
lacuna existente de um profi s-

sional nos serviços gerontoló-
gicos com formação específi ca 
para atuar no campo da gestão 
em Gerontologia”, explica o 
autor do projeto, deputado 
Roberto de Lucena (PV-SP). 
O projeto, que tramita em ca-
ráter conclusivo, será analisado 
pelas comissões de Defesa dos 
Direitos da Pessoa Idosa; de 
Trabalho; e de Constituição e 
Justiça (Ag.Câmara).

Projeto amplia ‘poder de fogo’ de vigilantes

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002069-11.2016. 8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) Ademilson Antonio de Franca, Avenida Doutor Chucri Zaidan, 246, Vila 
Cordeiro - CEP 04583-110, São Paulo-SP, CPF 039.122.078-01, RG 155800425, Brasileiro, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando em síntese ser 
credora da quantia de R$ 10.185,02 referente ao contrato de prestação de serviços educacionais 
firmado entre as partes e não foi cumprido. 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 presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2017.                                                                     11 e 14/02

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 4001450-53.2013. 8.26.0001 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 1ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fer-
nanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Adolfo Bastian 
Velasco, Alameda dos Quinimuras, 187, Planalto Paulista - CEP 04068-000, São Paulo-SP, 
CPF 006.325.588-06, RG W-379.948, Casado, Chileno, que lhe foi proposta uma ação de Pro-
cedimento Sumário por parte de Momentum Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em 
síntese: Ser o réu devedor da importância de R$ 17.897,27 referente a taxa de conservação do 
Lote 01, Quadra AZ, Terras de Santa Cristina II. 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 nome-
ado 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 29 de julho de 2016..  11 e 14/02
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Jornal Empresas & Negócios Ltda.
C.N.P.J. nº. 05.687.343/0001-90

Edital de Convocação para Reunião de Sócios
Convocamos os Sócios para se reunirem no dia 18/02/17, às 10hs, na sede social, na Rua
Boa Vista, 84, 9 Andar, Conjunto 909-Centro-SP/SP, para deliberarem sobre: i) A saída da
sócia Laurinda Machado Lobato desta Sociedade. SP/SP, 9/2/17. Laurinda Machado
Lobato-Sócia-Administradora.                                                                   (10-11-14)

SegSegSegSegSeg,,,,, 1313131313/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1212121212hhhhh
Móveis, Utensílios e Eletros

Sofás, Mesas, Armários,
Chaise, Aparadores,
Racks, Painéis, Etc

Qua, 15/fev/17 - 16h30Qua, 15/fev/17 - 16h30Qua, 15/fev/17 - 16h30Qua, 15/fev/17 - 16h30Qua, 15/fev/17 - 16h30
Ativos Corporativos

Mesas, Impressoras,
Monitores, CPUs,

Celulares, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante

pagará ao leiloeiro
5% sobre o valor
 da arrematação.

TTTTTererererer,,,,, 2121212121/////fffffeeeeevvvvv/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1111111111hhhhh
Industrial

Wattímetros, Reguladores
de Pressão, Analisadores

de Dados, Etc

SegSegSegSegSeg,,,,, 2020202020/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909hhhhh
Informática, Móveis e Eletros

TVs, Celulares, Notebooks,
Tablets, Refrigeradores,

Frigobares, Etc

Sex, 17/fev/17 - 09hSex, 17/fev/17 - 09hSex, 17/fev/17 - 09hSex, 17/fev/17 - 09hSex, 17/fev/17 - 09h0505050505
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Cadeiras, Armários, Vasos,
Splits, TVs, Abajures,
Computadores, Etc

Sex, 17/fev/17 - 15hSex, 17/fev/17 - 15hSex, 17/fev/17 - 15hSex, 17/fev/17 - 15hSex, 17/fev/17 - 15h
Móveis, Utensílios e Eletros

Ares Condicionados,
Armários, Cadeiras, Cama/

Mesa/Banho, Etc

 Qui Qui Qui Qui Qui,,,,, 2323232323/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1616161616hhhhh
Ativos Corporativos

Estações de Trabalho,
Gaveteiros, Cadeiras,

Mesas e Armários, Etc

TTTTTererererer,,,,, 2121212121/////fffffeeeeevvvvv/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1414141414hhhhh
Mob. Corp. e Equip. Industriais

Estações de Trabalho,
Armários, Transformadores,

Furadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui,,,,, 2323232323/////fevfevfevfevfev/17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1414141414hhhhh
Inform., Eletros e Celulares

Notebooks, Celulares,
CPUs, Impressoras,

Câmeras Digitais, Etc

Edital Para Intimação, com Prazo de 15 dias, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sen-
tença - Valor da Execução / Cálculo / Atualização, que Centro de Gestão de Meios de Pagamentos 
S/A Move Contra Arnopetro Distribuidora de Petróleo Ltda, Processo Nº 0001348-83.2009.8.26.0666. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da Vara Única, do Foro de Artur Nogueira, Estado de São Paulo, Dr(a). 
Paulo Henrique Aduan Corrêa, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao(à)(s) Exectdo: Arnopetro Distri-
buidora de Petróleo Ltda, Rua Luciano Antonio Carmona,, 320, Jd. do Trevo - CEP 13160-000, Artur 
Nogueira-SP que expediu-se o presente edital, com Prazo de 15 dias, que será publicado e afixado 
na forma da lei, por meio do qual fica(m) Intimados (A)(S) da seguinte decisão proferida nos autos 
em epígrafe: Vistos.Proceda se a serventia a evolução de classe para cumprimento de sentença 
(cod. 156).Com fulcro no art. 523 do Código de Processo Civil, intime-se o(a) executado(a) para 
que efetue o pagamento do débito indicado no prazo de 15 (quinze) dias, ressaltando-se que o 
inadimplemento importará na fixação de multa no montante de 10% sobre o valor da condenação 
e, também, de honorários de advogado no importe de 10% sobre o mesmo patamar. Efetuado o 
pagamento parcial do valor da condenação, a multa e os honorários incidirão apenas sobre o valor 
não adimplido. A intimação deverá ser feita por edital, haja vista o executado ter sido citado por edital 
na fase de conhecimento e restou-se revel, sendo irrelevante que lhe tenha sido nomeado curador 
especial.Decorrido in albis o prazo não havendo o cumprimento voluntário da obrigação imposta 
ao(s) devedor(es), deverá(ão) o(s) exequente(s) apresentar(em) cálculo atualizado do débito, com a 
inclusão da multa e dos honorários supra mencionados, bem como manifestar em termos de regular 
prosseguimento da execução.Transcorrido o prazo previsto no artigo 523 do CPC sem o pagamento 
voluntário, iniciar-se-á novo prazo de 15 dias para que o executado, independentemente de penhora 
ou de nova intimação, apresente, se quiser, nos próprios autos, impugnação ao cumprimento de 
sentença.Na impugnação, o executado só poderá suscitar as matérias mencionadas no §1º do artigo 
525 do CPC. Tratando-se de autos eletrônicos, não se aplica a regra prevista no caput do artigo 229 
do CPC.A apresentação de impugnação não impedirá a prática dos atos executivos, inclusive os de 
expropriação, salvo se recebida com efeito suspensivo, desde que atendidos os requisitos previstos 
no §6º do artigo 525 do CPC. Registre-se, porém, que a eventual concessão de efeito suspensivo à 
impugnação não impedirá a efetivação dos atos de penhora, bem como os de substituição, de refor-
ço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens penhorados.A requerimento do exequente, 
tratando-se de cumprimento de sentença já transitada em julgado, poderá ser determinada por este 
Juízo a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (SPC e SERASA). arcando 
aquele com as custas necessárias à prática do ato. A inscrição será cancelada imediatamente se 
o executado pagar integralmente o débito exequendo, ou garantir a execução ou se esta for extinta 
por qualquer outro motivo. O exequente, depois de transcorrido o prazo de 15 dias para pagamento 
voluntário, e independentemente de autorização judicial, poderá levar a protesto a decisão judicial 
já transitada em julgado, devendo apenas apresentar ao respectivo Cartório certidão a ser expedida 
pela Serventia, que deverá conter o nome e a qualificação do exequente e do executado, o número 
do processo, o valor da dívida e a data de decurso do prazo para pagamento voluntário. Uma vez 
satisfeita integralmente a obrigação, e a pedido do executado, o protesto será cancelado por determi-
nação judicial, mediante ofício a ser expedido ao Cartório (artigo 517 do CPC).Int. e ciente(s) de que, 
findo o prazo acima fixado, passará a correr o prazo de recurso, após o qual transitará em julgado a 
decisão. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Artur Nogueira, 
aos 23 de novembro de 2016.                                                                                                11 e 14/02

Edital de Citação. Processo Digital nº: 0025631-81.2016.8.26.0002: Cumprimento de Sentença 
- Prestação de Serviços. Exeqüente: Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. Execu-
tado: Ingrid Renata Vieira de Souza. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0025631-
81.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) a IN-
GRID RENATA VIEIRA DE SOUZA, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por 
parte de INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL PROFESSOR PASQUALE CASCINO, alegando em síntese: 
foi deferida a sua INTIMAÇÃO por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 7.071,52, 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 impug-
nação no prazo de 15 dia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2016. 11 e 14/02

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 1000021-25.2016. 8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 3ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Camila Silvestri Chiodini, Rua Plinio Salgado, 133, Jardim Peri 
Peri - CEP 05537-080, São Paulo-SP, CPF 382.241.678-95, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de     Monitória por parte de União Social Camiliana, para cobrança de     R$ 10.889,82, refe-
rente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. 
Encontrando-se a ré 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, pague o débito ou embargue a ação. Não sendo embargada a ação, a ré será 
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 
28 de novembro de 2016.                                                                                                     11 e 14/02

Rep Jeans do Brasil S.A. - CNPJ/MF n° 26.527.609/0001-07 - NIRE n° 35.300.497.431
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 09 de Janeiro de 2017

1. Data, Horário e Local: 09/01/17, às 10 hs, na sede. 2. Convocação e Presença: Acionistas representando a totalidade. 3. Mesa:  Pre-
sidente: Januário Luiz Vaiano e Secretário: Vitorio Perin Saldanha. 4. Deliberações: 4.1. Aprovar o aumento de capital social, mediante a 
emissão de 3.900.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão global de R$ 3.900.000,00, a serem inte-
gralizados totalmente em moeda nacional. 4.1.1. Os acionistas da Companhia ajustaram entre si o direito de preferência à subscrição das 
novas ações ordinárias representativas do aumento do capital social ora aprovado, que foi subscrito da seguinte forma: a) 1.900.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1.900.000,00, pela atual acionista CNAL Participações S.A., a 
ser integralizado, em créditos e/ou moeda nacional, no prazo de 180; e b) 2.000.000 de ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
ao preço de emissão de R$ 2.000.000,00, pela nova acionista BR LABELS Consultoria Empresarial Ltda., sociedade empresária limitada, 
CNPJ nº 05.220.177/0001-17, a ser integralizado em créditos e/ou moeda corrente nacional, no prazo de 180. 4.2. Aprovar a nova redação 
do Estatuto Social apresentada pelos acionistas; 4.3. Aprovar a nova composição da Diretoria, com a admissão do Sr. Alexandre Brett, RG 
nº 13.900.600-X, CPF/MF nº 161.023.018-38. 4.4. Eleger o Sr. Alexandre Brett, como Diretor Presidente (CEO), em substituição ao 
Januário Luiz Vaiano. 4.5. Ratificar a eleição dos Srs. Januário Luiz Vaiano e André Obeid, como membros da Diretoria da Sociedade pelo 
período de 3 anos a partir da assinatura dos respectivos Termos de Posse. 4.6. Aprovar a verba global e anual destinada ao pagamento da 
remuneração da Administração no limite máximo de R$ 1.000.000,00; e 4.7. Aprovar a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do 
artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. 5. Encerramento e Aprovação da Ata: Nada mais. São Paulo, 09/01/17. Januário Luiz Vaiano-Presidente 
da Mesa e Vitorio Perin Saldanha-Secretário da Mesa. Visto do advogado: Luciana D’Avanço-OAB/SP nº 190.448.  Capítulo I - Denomina-
ção, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º. A Rep Jeans do Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade por ações regida pelo presente 
Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
Artigo 2º. A Companhia tem sua sede na Rua Madre de Deus, 1.143, Bairro Alto da Mooca, SP/SP, e poderá instalar, alterar e encerrar 
filiais, depósitos e agências em outras praças do País e do exterior, mediante deliberação do Conselho de Administração. Artigo 3º. A 
Companhia tem por objeto a Companhia tem por objeto social: comércio atacadista e varejista, confecção por encomenda e importação e 
exportação de artigos de vestuário em geral, incluindo calçados e acessórios; licenciamento do uso de marcas e patentes de terceiros; e 
venda e licenciamento de franquia; Artigo 4º. A Companhia tem prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital Social e das 
Ações - Artigo 5º. O capital social totalmente subscrito é de R$ 4.000.000,00 dividido em 4.000.000 ações ordinárias, todas nominativas e 
sem valor nominal, parte já integralizada e parte a ser integralizada em moeda corrente nacional, no prazo de 180 dias contados desta data. 
§ 1º. A Companhia poderá adquirir suas próprias ações, com o objetivo de cancelá-las ou mantê-las em tesouraria, para posterior alienação. 
§ 2º. A ação é indivisível em relação à Companhia. Quando a ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos a ela conferidos serão 
exercidos pelo representante do condomínio. § 3º. As ações são nominativas e a sua propriedade será presumida pela anotação nos livros 
sociais competentes. Mediante solicitação de acionista neste sentido, serão emitidos títulos ou certificados representativos de ações, assi-
nados pelo Diretor Presidente, isoladamente. Artigo 6º. A Companhia poderá, nos aumentos de capital, emitir ações ordinárias ou ações 
preferenciais, ou somente de um tipo, sem guardar proporção entre as ações de cada espécie ou classe, observando-se, quanto às ações 
preferenciais, o limite máximo de 50% do total das ações emitidas, de acordo com o disposto no artigo 15, §2º, da Lei das S.A. Artigo 7º. 
Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas Assembleias. Artigo 8º. É assegurado direito de preferência aos acionis-
tas para subscrição dos aumentos de capital da Companhia, na proporção do número de ações que possuírem, regendo-se o exercício 
desse direito de acordo com a legislação aplicável. Capítulo III - Da Assembleia - Artigo 9º. A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, nos 
4 primeiros meses após o encerramento do exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. § 1º. A 
Assembleia será convocada e instalada em observância às disposições legais aplicáveis. A Assembleia será presidida por qualquer acionista 
ou qualquer dos Diretores, conforme for escolhido pela maioria dos acionistas presentes à Assembleia. O Presidente da Assembleia convi-
dará, dentre os presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º. As deliberações da Assembleia, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão 
tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante da Companhia presentes à Assembleia. § 3º. O Presidente da 
Assembleia deverá observar e fazer cumprir as disposições de Acordo de Acionistas arquivado na sede social, não permitindo que se 
computem os votos proferidos em contrariedade com o conteúdo de tal acordo. § 4º. Qualquer voto proferido ou deliberação tomada em 
Assembleia em desacordo com o estabelecido no Estatuto Social e/ou no Acordo de Acionistas arquivado na sede social e/ou na Lei das 
S.A. será considerado nulo e ineficaz de pleno direito. Artigo 10º. As atas das reuniões das Assembleias serão lavradas na forma de 
sumário dos fatos ocorridos, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei das S.A. Artigo 11º. Compete à Assembleia, além das atribuições 
conferidas em Lei, deliberar acerca das seguintes matérias: (i) resgate, amortização ou compra para manutenção em tesouraria de Ações, 
bem como alienação ou oneração de Ações mantidas em tesouraria; (ii) alienação de participações societárias, aquisição de participação 
em sociedades ou qualquer outra operação com efeitos similares, envolvendo a Companhia ou suas Controladas; (iii) concessão de opções 
de compra de Ações, especialmente, mas não exclusivamente, a instituições financeiras, bem como todo e qualquer plano de opção de 
compra de Ações a Acionistas da Companhia; (iv) qualquer forma de endividamento, pela Companhia, em montante igual ou superior a 
R$1.000.000,00; (v) aquisição, alienação ou oneração de quaisquer bens do ativo não circulante da Companhia, cujo valor individual da 
operação seja igual ou superior a R$1.000.000,00; (vi) realização de investimentos pela Companhia em montante igual ou superior a 
R$1.000.000,00; (vii) aprovação de assinatura de contratos ou assunção de obrigações de qualquer natureza que obriguem a Companhia, 
inclusive com relação à prestação de garantias, em valores que sejam iguais ou superiores a R$1.000.000,00; (viii) celebração de contrato, 
sob qualquer forma, com partes relacionadas aos Acionistas, assim entendidas, relativamente, de um lado, ao Alexandre e, do outro lado, 
ao Luiz e ao André, as sociedades Controladas, sob Controle comum ou coligadas, ou nas quais qualquer de tais pessoas físicas seja 
administrador, empregado, consultor ou prestador de serviços, bem como os cônjuges, ascendentes ou descendentes, inclusive por afinidade, 
e colaterais até o terceiro grau; (ix) concessão de quaisquer garantias reais ou pessoais pela Companhia; (x) realização de operações 
financeiras envolvendo derivativos; (xi) aprovação do orçamento anual da Companhia, ficando desde já acordado que caso o orçamento 
anual não seja por qualquer motivo aprovado até 31 de janeiro do ano a que o orçamento se refere, será cumprido o estabelecido no Acordo 
de Investimentos firmado pelos Acionistas e arquivado na Companhia; ou o orçamento do ano anterior corrigido pela variação do Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística–IPCA-IBGE, do ano calendário 
anterior, ou pelo incremento das vendas brutas da Companhia do ano calendário anterior em comparação com o ano calendário precedente; 
a critério da Diretoria. (xii) aprovação de revisões orçamentárias que impliquem em gastos e/ou investimentos que representem valor igual 
ou superior a 20% do orçamento anual aprovado. § Único. Todos os valores mencionados nesta cláusula serão corrigidos pelo Índice Geral 
de Preços – Mercado, divulgado pela Fundação Getúlio Vargas–IGPM-FGV, a partir da data de assinatura deste Estatuto. Capítulo IV - Da 
Administração - Seção I–Disposições Gerais - Artigo 12º. A Companhia não terá Conselho de Administração e será administrada por 
uma Diretoria composta por 3 diretores, sendo um Diretor Presidente e 2 Diretores sem designação específica. Compete à Diretoria 
representar a Companhia perante terceiros, praticar todo e qualquer ato necessário para a regular administração da Companhia e o 
desenvolvimento das atividades descritas em seu objeto social. § 1°. A Companhia será representada pelo Diretor Presidente agindo de 
forma isolada para a prática de todos e quaisquer atos em nome da Companhia, ressalvados os atos cuja prática requeira a prévia autori-
zação dos Acionistas nos termos do Artigo 11 deste Estatuto Social ou da Lei. § 2°. As deliberações da Diretoria serão tomadas por maioria 
dos votos, ressalvadas as matérias que por lei, ou conforme este Estatuto, estejam sujeitas à aprovação dos Acionistas. Nas deliberações 
em que qualquer dos Diretores sem designação específica esteja, por qualquer motivo, impedido de votar, o Diretor Presidente terá o voto 
de minerva (ou de desempate) em caso de empate ou impasse relativamente a qualquer matéria. § 3°. A investidura dos Diretores da 
Companhia nos seus cargos far-se-á por termo lavrado em livro próprio, assinado pelo administrador empossado, dispensada qualquer 
garantia de gestão. § 4°. Os Diretores permanecerão em seus cargos até a posse de seus substitutos, exceto se de outra forma for deliberado 
pela Assembleia de Acionistas. § 5°. A Assembleia fixará um limite de remuneração global anual para distribuição entre os Diretores e caberá 
ao Diretor Presidente deliberar sobre a remuneração individual dos Diretores, observado o disposto neste Estatuto. Artigo 13º. Observada 
convocação regular na forma deste Estatuto Social, a Diretoria se reúne validamente com a presença da maioria de seus membros e delibera 
pelo voto da maioria dos presentes. § 1º. Somente será dispensada a convocação prévia de todos os Diretores para reunião, como condição 
de sua validade, se estiverem presentes todos os seus membros, admitida, para este fim, verificação de presença mediante apresentação 
de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia previamente à reunião. § 2º. As atas das reuniões da Diretoria 
serão lavradas em livro próprio, permitida a utilização de sistema mecanizado. Artigo 14º. As procurações serão sempre outorgadas em 
nome da Companhia pelo Diretor Presidente, e terão prazo de validade limitado ao máximo de um ano, exceto pelas procurações ad judicia, 
nos termos da alínea “ii” acima, as quais podem inclusive ter prazo de duração superior a um ano ou mesmo indeterminado. Seção II–Do 
Conselho Fiscal - Artigo 15º. O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições estabelecidas em Lei, será composto de 3 membros 
e igual número de suplentes. § 1º. O Conselho Fiscal não funcionará em caráter permanente e somente será instalado mediante convoca-
ção dos acionistas, de acordo com as disposições legais. § 2°. O Conselho Fiscal terá um Presidente, eleito pela Assembleia. § 3º. Os 
membros do Conselho Fiscal serão investidos em seus cargos mediante a assinatura de termo de posse lavrado no respectivo livro de 
registro de atas das Reuniões do Conselho Fiscal. § 4°. Em caso de vaga, renúncia, impedimento ou ausência injustificada a duas reuniões 
consecutivas, será o membro do Conselho Fiscal substituído, até o término do mandato, pelo respectivo suplente. § 5°. Em caso de impe-
dimento ou vacância permanente no cargo de um membro do Conselho Fiscal, e sem que haja suplente a substituí-lo, caberá ao Presidente 
do Conselho Fiscal imediatamente convocar uma Assembleia para eleger um novo membro efetivo do Conselho Fiscal e respectivo suplente, 
para preencher o cargo e completar o mandato do membro impedido ou vacante. Capítulo V - Do Exercício Social e Demonstrações 
Financeiras - Artigo 16º. O exercício social iniciar-se-á em 01 de janeiro e terminará no dia 31 de dezembro de cada ano, quando serão 
elaboradas as demonstrações financeiras previstas na legislação aplicável. § 1º. Ao fim de cada exercício social, a Administração fará ela-
borar, com observância dos preceitos legais pertinentes, as seguintes demonstrações financeiras, sem prejuízo de outras demonstrações 
exigidas por Lei: (i) balanço patrimonial; (ii) demonstração das mutações do patrimônio líquido; (iii) demonstração do resultado do exercício; 
e (iv) demonstração dos fluxos de caixa. § 2º. Fará parte das demonstrações financeiras do exercício a proposta da Administração sobre a 
destinação a ser dada ao lucro líquido, em observância do disposto neste Estatuto Social e na legislação aplicável. § 3º. A Administração 
poderá levantar balanços semestrais ou em períodos menores, e distribuir dividendos ou constituir reservas com base nos mesmos, 
observadas as disposições e limitações legais aplicáveis. Artigo 17º. O lucro líquido do exercício terá obrigatoriamente a seguinte destinação: 
(i) 5% para a formação da reserva legal, até atingir 20% do capital social subscrito; (ii) pagamento de dividendo obrigatório, nos termos do 
artigo 24 deste Estatuto Social; (iii) retenção de reserva de lucros com base em orçamento de capital, se proposto pela Administração e 
aprovado pela Assembleia; e (iv) o saldo do lucro líquido será objeto de distribuição de dividendos conforme proposto pela Administração e 
deliberação da Assembleia. Artigo 18º. Os acionistas terão direito a receber, em cada exercício, a título de dividendo obrigatório, 25% do 
saldo do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos da Lei das S.A. § 1º. Sempre que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar 
a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Administração poderá propor, e a Assembleia aprovar destinar o excesso à constituição 
de reserva de lucros a realizar. § 2º. A Assembleia poderá atribuir aos administradores uma participação nos lucros, observados os limites 
legais pertinentes. Artigo 19º. A Administração poderá deliberar o pagamento ou crédito de juros sobre o capital próprio, ad referendum da 
Assembleia Ordinária que apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social em que tais juros foram pagos ou creditados, 
sendo que os valores correspondentes aos juros sobre capital próprio poderão ser imputados ao dividendo obrigatório. Capítulo VI - Da 
Prática de Atos Ultra Vires - Artigo 20º. É expressamente vedado e será nulo de pleno direito o ato praticado por qualquer acionista, 
administrador, procurador ou funcionário da Companhia que a envolva em obrigações relativas a negócios e operações estranhos ao objeto 
social, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal, se for o caso, a que estará sujeito o infrator deste dispositivo. Capítulo VII - Da 
Liquidação - Artigo 21º. A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei, cabendo à Assembleia eleger o liquidante e os 
membros do Conselho Fiscal que deverão funcionar no período da liquidação, fixando-lhes a remuneração. Capítulo VIII - Da Arbitragem 
- Artigo 22º. A Companhia, seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitra-
gem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles a respeito de qualquer situação, especialmente aquelas relacio-
nadas ou oriundas da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das S.A. e no 
presente Estatuto Social, além daquelas constantes do Regulamento de Arbitragem da Câmara, conforme Artigo 30 abaixo. Artigo 23º. A 
arbitragem será realizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, segundo as regras do Regulamento do Centro de Mediação e 
Arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (“Regulamento CCBC”), vigentes à época da arbitragem, e em observância aos dispo-
sitivos da Lei nº 9.307, de 23/9/1996–Lei de Arbitragem–e do Código de Processo Civil, no que couber. Artigo 24º. Poderão ser submetidas 
ao Poder Judiciário as questões relativas à: (i) obtenção de medidas liminares ou cautelares, previamente ou após a confirmação da 
nomeação dos árbitros; (ii) execução de medidas coercitivas concedidas pelo Tribunal Arbitral; (iii) execução de sentença arbitral; e (iv) demais 
procedimentos judiciais expressamente admitidos na Lei de Arbitragem. Artigo 25º. Fica eleito o foro da Comarca da Capital do Estado de 
São Paulo para a propositura de qualquer medida relativa a uma das questões referidas no Artigo 28, com a exclusão de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja, ficando ressalvado que esta eleição de foro não será interpretada como limitação das disposições das 
Cláusulas relativas à arbitragem, nem como incompatível com a escolha da arbitragem como meio de solução das controvérsias e disputas 
oriundas e/ou relacionadas com as questões dispostas no Artigo 37 acima. Artigo 26º. As partes envolvidas na arbitragem dividirão, de 
forma igual, todos os montantes incorridos durante eventual processo arbitral relativos a custos e despesas de procedimentos demandados 
ou acordados em conjunto por elas. No entanto, as partes vencidas em eventual demanda arbitral arcarão com o pagamento de todos os 
custos e despesas razoáveis incorridos pelas partes vencedoras, incluindo, mas não se limitando a, valores de sucumbência, honorários 
advocatícios e custos e despesas de procedimentos demandados ou acordados em conjunto pelas partes envolvidas no processo arbitral. 
Mesa: Januário Luiz Vaiano-Presidente e Vitorio Perin Saldanha-Secretário. Acionistas: CNAL Participações S.A.-Januário Luiz Vaiano-
-Presidente e BR LABELS Consultoria Empresarial Ltda.-Alexandre Brett-Sócio e Administrador. Jucesp nº 74.063/17-0 em 06/02/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.

Companhia Brasileira de Cartuchos
CNPJ/MF nº 57.494.031/0001-63 - NIRE nº 35.300.025.083

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os acionistas da Companhia Brasileira de Cartuchos, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada às 9 horas do dia 22 de fevereiro de 2017, na Avenida Humberto de Campos, 3220, Bairro Guapituba, CEP 
09426-900, na Cidade de Ribeirão Pires, Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) 
Eleição da Diretoria Executiva, para o mandato de 2 anos, contados a partir de 30/03/2017; (ii) Outros assuntos de interesse 
social. Ribeirão Pires, 14 de fevereiro de 2017. Fabio  Luiz Munhoz Mazzaro – Diretor Geral e Vice-Presidente Administrativo 
e de Finanças; Marcos Manoel Lopes Junior – Diretor Industrial. (14, 15 e 16/02/2017).

Gradual Holding S.A.
CNPJ n° 08.279.007/0001-04 - NIRE 35300334337

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21.12.2016
Aos 21/12/16, às 10 hs, na sede social. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Fernanda Ferraz Braga de Lima de 
Freitas. Secretário: Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior. Deliberações: 1. Mudar a denominação da sociedade para Gradual Holding 
Financeira S.A., passando o Artigo 1° do Estatuto Social, a vigorar com a seguinte redação: Artigo 1° - A “Gradual Holding Financeira S.A.” 
é uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. 2. 
Alterar o objetivo social que passa a ser, na qualidade de “Holding”, o controle societário de instituições financeiras e demais sociedades 
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante a participação direta no seu capital. Desta forma, o Artigo 3° do Estatuto 
Social, passa a vigorar com a seguinte redação: Artigo 3°- Na qualidade de “Holding·: a Sociedade tem como objetivo social o controle de 
instituições financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante a participação direta no seu 
capital. 3. Para efeito de arquivamento na JUCESP, o Estatuto Social devidamente consolidado, é apensado ao final da presente ata. Nada 
mais. São Paulo, 21/12/16. Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas – Presidente; Estatuto - Social Capítulo I - Da Denominação, 
Sede e Foro, Objeto e Duração - Artigo 1° - A “Gradual Holding Financeira S.A.” é uma sociedade anônima, que se regerá pelo presente 
Estatuto e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis. Artigo 2° - A Sociedade tem sede e foro na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, podendo, por resolução da Diretoria, abrir dependências em qualquer localidade do país, observadas as 
prescrições legais. Artigo 3° - Na qualidade de “Holding”, a Sociedade tem como objetivo social o controle de instituições financeiras e 
demais sociedades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, mediante a participação direta no seu capital. Artigo 4° - O prazo 
de duração da Sociedade é indeterminado. Capítulo II - Do Capital e Ações - Artigo 5° - O capital social é de R$18.704.700,85 totalmente 
subscrito e integralizado, dividido em 15.311.152 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § Único - Cada ação ordinária dará 
direito a um voto nas deliberações da Assembléia Geral.  Capítulo III - Da Administração - Artigo 6° - A Sociedade será administrada por 
uma Diretoria, composta de no mínimo 2 até 5 membros, acionistas ou não, residentes no país e eleitos pela Assembleia Geral, que fixará 
sua remuneração. Artigo 7° - O prazo de mandato da Diretoria é de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § Único - Vencido o mandato, os 
diretores continuarão no exercício de seus cargos até a posse dos eleitos. Artigo 8° - Os diretores ficam dispensados de prestar caução 
em garantia de suas gestões. Artigo 9° - A investidura no cargo de diretor far-se-á por termo lavrado e assinado no livro de Atas de Reuni-
ões da Diretoria. Artigo 10 - Em caso de vaga de um dos cargos da Diretoria, esta designará um substituto provisório dentre os seus 
membros, o qual acumulará as funções até a realização da primeira Assembleia Geral que então deliberará sobre o provimento definitivo 
do cargo. O substituto eleito servirá até o término do mandato do substituído. Artigo 11 - A diretoria reunir-se-á quando necessário, por 
convocação de qualquer de seus membros, sendo as deliberações tomadas por maioria de votos. Artigo 12 - Nos casos de impedimentos 
ou ausências temporárias de qualquer um dos diretores, os remanescentes escolherão, dentre si, o substituto que exercerá as funções do 
substituído cumulativamente. Artigo 13 - Para a consecução dos objetivos sociais fica a Diretoria investida de plenos poderes, inclusive 
para contrair obrigações, alienar imóveis, transigir, ceder e renunciar direitos, cabendo-lhes, além das atribuições legais: a) organizar o 
Regulamento interno da Sociedade; b) deliberar sobre a criação de dependências; c) tomar conhecimento dos balancetes mensais; e d) 
fazer levantar o balanço anual e elaborar o respectivo relatório, publicando-os sob sua assinatura. § 1º - Os diretores terão suas funções 
fixadas em Reunião da Diretoria. § 2º - A Sociedade obriga-se e é representada da seguinte forma: (i) pela assinatura em conjunto de 
quaisquer 2 diretores; (ii) pela assinatura de qualquer diretor em conjunto com um procurador, conforme vier a ser estabelecido no respec-
tivo instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que nele se contiverem; (iii) pela assinatura conjunta de quaisquer 
2 procuradores, conforme vier a ser estabelecido nos respectivos instrumentos de mandato e de acordo com a extensão dos poderes que 
neles se contiverem. § 3º - A Sociedade poderá, mediante a assinatura de quaisquer 2 diretores, nomear procuradores para representá-la, 
nos limites dos poderes conferidos nos respectivos mandatos. Capítulo IV - Das Assembléias Gerais - Artigo 14 - A Assembléia Geral 
reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 primeiros meses de cada ano e, extraordinariamente quando necessário, guardados os preceitos 
de direito nas respectivas convocações. Artigo 15 - A Assembléia Geral será instalada por um dos diretores e presidida pelo acionista 
escolhido pelos presentes, o qual, por sua vez, escolherá um dos acionistas para secretariar os trabalhos da mesa. Capítulo V - Do 
Conselho Fiscal - Artigo 16 - O Conselho Fiscal terá o seu funcionamento não permanente, sendo instalado a pedido de acionistas, 
dentro do que preceitua o Artigo 161 da Lei 6404/76. Artigo 17 - O Conselho Fiscal, quando em funcionamento, será composto de no 
mínimo 3 e no máximo 5 membros, e suplentes em igual número, acionistas ou não, eleitos pela Assembléia Geral, a qual fixará sua 
remuneração. Capítulo VI - Do Exercício Social, Balanços, Lucros e Sua Aplicação - Artigo 18 - O exercício social coincide com o ano 
civil, encerrando-se, portanto, em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 19 - O balanço, obediente a todas as prescrições legais, será 
levantado em 31 de dezembro de cada ano. A critério da Diretoria, a Sociedade poderá levantar balanços intercalares, no último dia útil de 
cada mês. Artigo 20 - Do lucro líquido apurado em cada balanço, serão destinados: a) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, 
até que este alcance 20% do capital social; b) 25%, no mínimo, para dividendos aos acionistas; e c) o saldo, se houver, terá a aplicação 
que lhe destinar a Assembléia Geral, por proposta da Diretoria, observadas as disposições legais atinentes à matéria. § 1º - O valor dos 
juros pagos ou creditados, a título de capital próprio nos termos do art. 9°, § 7° da Lei n° 9.249/95 e legislação e regulamentação pertinen-
tes, poderá ser imputado ao valor do dividendo obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Sociedade para 
todos os efeitos legais. § 2º - Os prejuízos ou parte deles poderão ser absorvidos pelos acionistas, mediante rateio, a ser atribuído a cada 
ação em que se divide o capital social, após a absorção dos saldos existentes em lucros acumulados, reservas de lucros e reservas de 
capital, nesta ordem. Artigo 21 - O dividendo não será obrigatório no exercício social em que a administração julgá-lo incompatível com a 
situação financeira da Sociedade, podendo a Diretoria propor à Assembléia Geral Ordinária que se distribua dividendo inferior ao obriga-
tório ou nenhum dividendo. A Assembléia Geral poderá, também, se não houver oposição de nenhum acionista presente, deliberar distri-
buição de dividendos inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro. Artigo 22 - O prazo para pagamento do dividendo será estipulado 
pela Assembléia Geral Ordinária que o aprovou, de acordo com as disponibilidades financeiras da Sociedade, justificadas pela Diretoria, 
porém, não ultrapassando o exercício. Artigo 23 - A Diretoria tem poderes para determinar a distribuição de lucros e/ou dividendos inter-
mediários e juros sobre o capital próprio (Lei n° 9.249/95), dentro dos limites legais e “ad referendum” da Assembléia Geral de Acionistas 
que aprovar as contas daquele exercício social. Estatuto Social Atualizado ATÉ A.G.E. DE 21/12/16. Gradual Holding Finenceira S.A. 
Fernanda Ferraz Braga de Lima de Freitas – Diretora; Gabriel Paulo Gouvea de Freitas Junior – Diretor. Jucesp nº 64.946/17-4 em 
02/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 
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TERÇA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2017

SÓCIA SEM DIREITO AO SEGURO-DESEMPREGO
Sócia quotista sem participação na administração da empresa e era 
registrada em outra empresa e foi demitida, terá direito ao seguro-
-desemprego mesmo sendo sócia de empresa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMISSÃO ANTES DAS FÉRIAS
Funcionário foi informado por meio do aviso de férias do gozo de suas 
férias, com 30 dias de antecedência. Entretanto a empresa resolveu 
demitir o funcionário sem justa causa, neste caso o aviso de férias perde 
o efeito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REGRAS DO PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA
Quais as regras para adoção do Programa de Demissão Voluntária, o 
PDV? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

TEMPO MÍNIMO DE CONTRATO
Pode ser efetuado um contrato por tempo determinado inferior a 30 
dias? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO FICOU AFASTADO POR ACIDENTE DE TRABALHO 
PELO PERÍODO DE 12 MESES, A EMPRESA DEVE FAZER ANOTAÇÃO 
NA CTPS E O MOTIVO PELO QUAL FICOU AFASTADO?

Informamos que os acidentes do trabalho serão obrigatoriamente 
anotados pelo Instituto Nacional de Previdência Social na carteira 
do acidentado. Assim, a empresa não deve fazer qualquer anotação. 
Base Legal – Art.30 da CLT.

SALÁRIO DO APRENDIZ
Qual o salário do jovem aprendiz, qual a base legal? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NOVO PERÍODO AQUISITO DE FÉRIAS
Funcionário com menos de 12 meses, como proceder nas férias cole-
tivas? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Digigraf Distribuidora 
Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2016. 

São Paulo, 13 de fevereiro de 2017.
Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini

Sguario Florestal S/A
CNPJ SOB Nº 65.497.547/0001-90 - Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro 2016

Balanço Patrimonial
Ativo Circulante                 2016                2015
Caixa e bancos 130.254,23 290.308,33
Aplicações financeiras 1.306.376,83 2.015.008,22
Clientes 30.521.769,57 31.911.651,09
Adiantamentos fornecedores 206.285,35
Contas a receber 19.290,86 9.315,53
Férias antecipadas 27.675,34 29.814,04
Impostos a recuperar 36.676,04 36.676,04
Ativo não circulante/ Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 2.290.914,38 1.929.217,64
Investimentos a realizar 966.449,15 50.724,09
Sócios com devedores
Investimentos
Participações societárias 202.491,22 129.001,08
Imobilizado/ Imóveis rurais 8.963.749,32 8.963.749,32
Imóveis urbanos 162.647,88 162.647,88
Benfeitorias em imóveis rurais 1.963.159,34 1.960.924,34
Reflorestamentos 7.234.818,96 7.234.818,96
Móveis e utensílios 118.591,42 118.591,42
Maquinas e equipamentos 7.679.438,63 7.559.114,81
Veículos 2.851.896,18 2.936.096,18
Equipamentos de computação 394.657,62 437.762,83
(–) Exaustões florestais 1.850.843,56 1.850.843,56
(–) Depreciações 237.575,30 237.575,30
Total do ativo 63.041.586,12 63.687.002,94

Passivo Circulante                 2016                2015
Fornecedores 697.678,72 358.874,18
Financiamentos 3.630,52
Obrigações sociais 106.070,84 80.743,24
Obrigações tributárias 199.898,53 160.310,49
Obrigações trabalhistas 51.859,34 80.279,35
Contas à pagar 67.369,91 66.809,41
Adiantamentos clientes
Passivo não circulante
Financiamentos 82.408,41 249.381,79
Patrimonio líquido
Capital social 5.019.189,95 5.019.189,95
Reservas de capital 953,97 953,97
Reservas de lucros 2.368.440,54 2.351.040,54
Reservas de reavaliações 3.959.967,34 3.959.967,34
Lucros acumulados 50.484.118,05 51.359.452,68
Total do passivo 63.041.586,12 63.687.002,94

Demonstração de Resultado
Receitas Brutas                 2016                2015
Vendas de produtos agrícolas 14.825.362,35 16.641.031,75
Outras receitas operacionais 188.623,37 162.140,19
Deduções vendas produção Agricula 754.071,19 786.687,15
Receita operacional líquida 14.259.914,53 16.016.484,79
Custo dos produtos agrícolas 10.974.080,05 8.557.338,81
Lucro operacional bruto 3.285.834,48 7.459.145,98
Despesas/receitas operacionais
Despesas administrativas 1.578.616,53 584.300,56
Despesas financeiras 50.956,03 47.495,37
Despesas tributárias 771.281,82 672.221,40
Receitas financeiras 123.041,24 358.469,15
Receitas/despesas não operacionais
Vendas bens imobilizado 354.000,00 93.000,00
Custo bens imobilizado vendido 1.016.084,17 127.717,12
Lucro líquido do exercício 345.937,17 6.478.880,68
Lucro por ação 0,07 1,29
Demonstração dos lucros / prejuízos acumulados
                   2016                2015
Saldo inicial 51.359.452,68 47.020.810,84
Resultado líquido do exercício 345.937,17 6.478.880,68
Distribuição de lucros 1.203.871,80 1.399.680,30
Transferência para reservas 17.400,00 740.558,54
Saldo final 50.484.118,05 51.359.452,68

Notas Explicativas
1- Contexto Operacional - A empresa tem como atividade principal, 
o reflorestamento e a comercialização de árvores em pé. 02- Apre-
sentações das Demonstrações Financeiras - As demonstrações 
financeiras estão elaboradas de acordo com os princípios contábeis, 
estabelecidos pela lei das sociedades por ações . Lei 6404/76 03- Prin-
cipais práticas contábeis - a) Apuração do resultado - O resultado 
apurado pelo regime de competência do exercício; b) Ativo Circulante e 
Ativo não Circulante - Os ativos são representados pelo valor do custo 
ou realização, incluso quando aplicável, as variações monetárias e os 
rendimentos auferidos. c) Passivo Circulante e Passivo não Circulante-
-São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acres-

Luiz José Sguário Neto - Diretor
Maria de Fátima Sguário Cavani - Diretora

José Carlos Benine -Contador - CRC 1SP 042439/O-4

cidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações 
monetárias incorridas. 04- Capital Social e Dividendos - a) O Capital 
Social é de R$ 5.019.189,95 dividido em ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.

Sguario Participações S/A.
CNPJ SOB Nº 08.925.999/0001-91 - Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro 2016

Balanço Patrimonial
Ativo                 2015                2016
Ativo Permanente
Investimentos
Participações societárias 11.909.370,34 11.909.370,34
Total do ativo 11.909.370,34 11.909.370,34
Passivo                 2015                2016
Patrimonio Liquido
Capital 7.949.403,00 7.949.403,00
Reservas de reavaliação 3.959.967,34 3.959.967,34
Total do passivo 11.909.370,34 11.909.370,34

Demonstração de Resultado
Receitas                 2015                2016
Receitas/despesas não operacionais
Lucros/dividendos 1.399.680,30 1.203.871,80
Lucro líquido do exercício 1.399.680,30 1.203.871,80
Lucro por ação 0,17 0,15
Demonstração dos lucros / prejuizos acumulados
                2015              2016
Saldo inicial  0,00
Resultado líquido do exercício 1.399.680,30 1.203.871,80
Distribuição de lucros 1.399.680,30 1.203.871,80
Saldo final 0,00 0,00

Notas Explicativas: 1- Contexto Operacional - A empresa tem 
como atividade principal a participação em outras sociedades. 
02-Apresentações das Demonstrações Financeiras - As 
demonstrações financeiras estão elaboradas de acordo com os 
princípios contábeis, estabelecidos pela lei das sociedades por ações 
. Lei 6404/76 03- Principais práticas contábeis - a) Apuração do 
resultado - O resultado apurado pelo regime de competência do 
exercício; b) Ativo Circulante e Ativo não Circulante - os ativos são 
representados pelo valor de custo ou realização, incluso quando 
aplicável, as variações monetárias e os rendimentos auferidos. c)
Passivo circulante e Passivo não Circulante - São demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos quando 
aplicável, todos correspondentes encargos e variações monetárias 
incorridas. 04- Capital Social e Dividendos - a) O Capital Social 
está dividido em 7.949.403 ações ordinárias nominativas, sem valor 
nominal , totalmente subscrito e integralizado. 

Luiz José Sguário Neto - Diretor
Maria de Fátima Sguário Cavani - Diretora

José Carlos Benine -Contador - CRC 1SP 042439/O-4

CBC Participações S.A. – CNPJ/MF nº 24.713.697/0001-06 – NIRE 35.300.491.050
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/01/2017

1. Data, Horário, Local: Realizada em 16/01/2017, às 9h00, na sede social da Companhia, em Ribeirão Pires-SP. 2. Presença: 
Presentes os acionistas representando mais de 2/3 do capital social votante, conforme assinaturas constantes da Lista de 
Presença de Acionistas anexa. 3. Convocação: Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e 
no “Jornal Empresas e Negócios” nos dias 7, 10 e 11/01/2017. 4. Mesa: Presidente: Fabio Luiz Munhoz Mazzaro; Secretário: 
Marcos Manoel Lopes Junior. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratificação das garantias pela Companhia com relação à 
emissão de Notas no exterior, em favor da acionista CBC Ammo LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha 
participação direta ou indireta. 6. Deliberações: Após análise e discussão, os Acionistas deliberaram, por unanimidade, 
em observância às regras de votação previstas no Artigo 8º do Estatuto Social da Companhia, aprovar, por unanimidade, 
sem ressalvas ou restrições, a matéria objeto da ordem do dia para ratificar as garantias pela Companhia, no valor de até 
US$250.000.000,00, em favor da acionista CBC Ammo LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha participação 
direta ou indireta. Ficam os Srs. Diretores autorizados a assinar todos e quaisquer documentos e instrumentos necessários 
para a outorga das garantias em favor da CBC Ammo LLC e das empresas nas quais a CBC Ammo LLC detenha participação 
direta ou indireta. 7. Enceramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. 
Ribeirão Pires, 16/01/2017. Assinaturas: Mesa: Fabio Luiz Munhoz Mazzaro – Presidente; Marcos Manoel Lopes Junior – 
Secretário. Acionistas: CBC AMMO, representada pelo Sr. Salesio Nuhs; Bernardo Simões Birmann, representado pelo Sr. Salesio 
Nuhs. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 73.902/17-2 em 08/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

CIA. Natal – Empreendimentos, Participações, Indústria e Comércio
CNPJ/MF. nº 61.339.917/0001-00 - NIRE 353.0005306-1

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 12/04/2016
Data, Hora e Local: 12/04/16, às 09 hs, na sede social na Avenida Guilherme Giorgi, 1091, nesta Capital. Convocação: 
edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 03, 04 e 05/03/16. Presença: acionistas 
representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; 
Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma 
sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas 
do exercício social findo em 31/12/15, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios do dia 02/04/16, tendo os 
acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações insertas nos 
mesmos jornais, nos dias 03, 04 e 05/03/16; 2. fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem percebidos 
pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; 3. Outros assuntos: Com a aprovação de todos os presentes, foi 
acolhida moção apresentada pelo Presidente para constar desta ata as merecidas homenagens e também a gratidão 
da sociedade e de seus acionistas ao ex-diretor Luis Eduardo de Moraes Giorgi, falecido em 14/06/15, pelos relevantes 
serviços que prestou à sociedade. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente declarou encerrada 
a assembléia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. SP, 12/04/16. Assinaturas: Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira 
Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari e Isabela Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., por procuração Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Roberto Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério 
Giorgi Pagliari; Refinaria Nacional de Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; 
União Industrial e Mercantil Brasileira S.A., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Flávio de Bernardi; e Yajna Participações 
e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. SP, 12/04/16. Guilherme 
Azevedo Soares Giorgi - Presidente; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 439.881/16-0 em 07/10/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      20.391
Disponibilidades    9.702
Aplicações Interf. Liquidez 3.701

Aplicações no mercado aberto    3.701
TVM e Instrum. Financ. Derivativos 2.379

Carteira Própria    1.362
Instrumentos Financeiros Derivativos  -
Vinculados ao Banco Central    1.017
Outros Créditos        4.580

Carteira de Câmbio    3.432
Rendas a Receber     94
Negociação e Intermed. de Valores   248
Diversos     821
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)  (15)

Outros Valores e Bens     29
Despesas Antecipadas     29

PERMANENTE           749
Imobilizado de Uso           410

Outras Imobilizações de Uso    1.032
(Depreciações Acumuladas)     (622)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível 339
Outros Ativos Intangíveis    429
(Amortização Acumulada)   (90)

TOTAL DO ATIVO      21.140

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      15.405
Relações Interdependências               -

Ordens de Pagamentos em Moedas    -
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      15.405

Carteira de Câmbio   8.382
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.433
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas     5.588

PATRIMÔNIO LIQUIDO        5.735
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      301
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    624
Lucros ou Prejuízos Acumulados    496
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado           216

Receitas Operacionais     17.005
(Despesas Operacionais)     (16.684)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda) (53)
(Contribuição Social)  (52)

TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido      21.140

BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Novembro de 2016

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

YP Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ/MF 11.653.262/0001-71- NIRE 35.224.034.927

Extrato da Ata de Reunião de Sócios Realizada em 09/02/2017
Data/Hora/Local: 09/02/17, às 10hs, sede social, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek,
360, 4° andar, conjunto 41, São Paulo/SP. Convocação: dispensada. Mesa: Presidente: Abrão
Muszkat e Secretário Eduardo Muszkat. Deliberações aprovadas por unanimidade: Reduzir
o capital social proporcionalmente às quotas de cada sócio, passando o capital social para o
montante de  R$ 113.610.000,00. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 09/02/17. Sócios:
You Inc Incorporadora e Participações S.A. Abrão Muszkat, Eduardo Muszkat. Paladin
Realty Yi Homes Investors (Brazil), LP. (p.p) Daniel Dias Takase; (p.p) Ricardo José da Silva Raoul.

Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de
contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a
necessidade de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização
integral no prazo de 05(cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na
suspensão/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas
quanto à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1673 / 1761.
Empresa: D. C. L. CNPJ: **.*78.521/0001-** - Contrato: 450000840;  Empresa: T. K.
F. e P. A. S/C Ltda - ME - CNPJ: **.*52.346/0001-** -  Contrato: 4500002166;
Empresa: C. C. N. D. LTDA - ME  - CNPJ: **.*09.647/0001-** - Contrato:
4500001974; Empresa: A. P. B. G. H. - CNPJ: **.*65.783/0001-** - Contrato:
4500001319; Empresa: N. M. C. - CNPJ: **.*63.075/0001-** - Contrato: 4500010597.

28ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1099879- 
03.2013.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 28ª Vara Cível da Capital, do Estado de São Paulo, Dr. 
Rogério Murillo Pereira Cimino, na forma da lei, etc. FAZ SABER a HO JUNG KIM (CPF. 156.936.988-74) 
que VSTP EDUCAÇÃO LTDA ajuizou-lhe uma ação Monitória, para cobrança de R$ 44.268,15 
(Dez/2013), acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do inadimplemento do Contrato de 
Prestação de Serviços Educacionais, no período de Fev/2012 a Jan/2013. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, pague o débito (ficando isenta de custas e honorários advocatícios), ou no mesmo prazo, ofereça 
embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em mandado executivo (art. 1102 do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003458-77.2015.8.26.0003 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. Faz Saber a DENYS TOMPSON DE GO-
DOY, RG 22.799.716-5, CPF. 199.181.628-64 que MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMO-
BILIÁRIOS LTDA lhe ajuizou ação Sumário, objetivando a Cobrança quantia de R$ 1.943,30, 
referente ás despesas da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 05 da Quadra CO, 
Empreendimento Thermas de Santa Barbara I. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferido 
a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob 
pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que 
Será nomeado curador especial em caso de revelia. Nada Mais. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22 de Novembro de 2016.     11 e 14/02

Fosfoetanolamina 
vendida como 

suplemento alimentar
São Paulo - Dois ex-colaborado-

res do químico Gilberto Chierice es-
tão anunciando na internet a venda 
de fosfoetanolamina sintética, na 
forma de suplemento alimentar. 
A substância, que fi cou conhecida 
no Brasil como “pílula do câncer”, 
está sendo produzida na Flórida 
(EUA) e será comercializada via 
e-commerce para o resto do mundo 
a partir de 16 de março.

A propaganda do produto 
não diz nada sobre tratamento 
do câncer, apesar de ser este o 
grande apelo comercial da fos-
foetanolamina no Brasil. Nem 
poderia, pois neste caso teria de 
se enquadrar na regulamentação 
de medicamentos da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), e não há até agora 
nenhuma comprovação científi ca 
de que a substância funcione, de 
fato, no combate ao câncer.

O site criado pela empresa 
Quality Medical Line para co-
mercializar o produto diz que a 
fosfoetanolamina atua como “um 
poderoso bio imunomodulador 
que age de forma constante e pre-
ventiva a distúrbios metabólicos e 
celulares, mantendo o equilíbrio 
e o bom funcionamento do siste-
ma imune e da saúde humana”. 
Um dos anúncios colocados pela 
empresa no Facebook, porém, 
mostra uma mulher careca com a 
frase “Não desista!” - uma imagem 
que remete ao câncer.
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Fotos: Divulgação

Rita Lisauskas (*)

Compartilhar, segundo o dicionário Houaiss, é “partilhar, 
compartir, arcar conjuntamente”. E desde que o mundo é 
mundo fazemos isso: nada mais comum do que deixar que 

sua irmã passe um tempo com seu casaco novo, pedir o carro do 
sogro emprestado por uns dias enquanto o seu está na ofi cina 
ou uma xícara de açúcar para o vizinho quando o da despensa 
de casa acabou.

Mas com a chegada da internet e a criação de sites e apli-
cativos, essas pequenas camaradagens do dia a dia ganharam 
força: vizinhos que até então não sabiam que tinham interesses 
e necessidades em comum passaram a se ajudar e até pessoas 
que vivem a continentes de distância começaram a compartilhar 
conhecimento, interesses e até mesmo bens.

Hoje você negocia com um completo desconhecido para passar 
uma parte das suas férias na casa dele numa cidade distante em 
qualquer parte do mundo, encontra quem vai viajar para o mesmo 
destino que você e topa dividir o carro e as despesas, descobre 
que existe uma criança procurando por aquele carrinho que seu 
fi lho já deixou de lado – e oferece, em troca, justamente aquele 
boneco de super-herói que ele tanto quer.

E, quando achou que as possibilidades de conexão, compar-
tilhamento e negócios estavam esgotadas, se vê alugando por 
uma pechincha uma bolsa 
de grife que até então estava 
parada no guarda-roupa de 
uma executiva – bolsa, aliás, 
que combina perfeitamente 
com aquele vestido que você 
vai usar no casamento da sua 
prima semana que vem.

“Quanto a tecnologia, os 
aplicativos, a matemática e 
os algoritmos se encontram, 
dá-se o salto para algo que 
chamamos de economia do 
compartilhamento”, afi rma Gil 
Giardelli, professor de MBA 
da ESPM, a Escola Superior 
de Propaganda e Marketing, 
estudioso da Cultura Digital e autor do livro “Você é o que que 
você compartilha”. “A era digital foi o gatilho para voltarmos a 
fazer comércio como nas praças do Iluminismo de Veneza em 
seu esplendor”, completa.

Brinquedos
Em vez de ir ao shopping às vésperas do dia das crianças, como 

a maioria dos pais com fi lhos que conhecia, a empreendedora Ana 
Carolina Guedes, 33 anos, decidiu levar a fi lha, Maria, então com 
2 anos, a um lugar diferente: uma feira de troca de brinquedos. 
“Peguei um brinquedo que ela não gostava mais e fui. Encontrei 

A explosão 
da economia 
compartilhada
A comunicação on-line transformou em negócios 
promissores o velho hábito humano de dividir e trocar 
bens. Além de sistemas gigantes como o Uber, um 
mundo de ofertas surgem, como o de aluguel de bolsas 
de luxo

Fotos: Divulgação

mais de cem crianças brincando, negociando, trocando, se di-
vertindo. Pensei, ‘olha, existem outras formas de consumir !’ Eu 
queria que minha fi lha tivesse uma nova experiência, com um 
novo brinquedo, mas ele não precisaria necessariamente vir na 
caixa, ser comprado com dinheiro”, conta.

Encantada com o que viu, Carolina decidiu criar o Quintal de 
Trocas, um site gratuito que promove a troca de brinquedos, 
jogos, livros e fantasias entre crianças. Assim que a plataforma 
começou a operar, em 2014, Carolina encontrou uma difi culdade 
‘adulta’ pela frente: os pais, ao contrário das crianças, sabem 
quanto cada brinquedo custou na loja e não conseguiam fazer a 
troca apenas por critérios emocionais, como os pequenos.

Foi então que ela decidiu estabelecer que, no site, todos os 
brinquedos têm o mesmo valor. “Cada um deles vale um ponto. 
Não importa se na loja custou 10 ou 500 reais”, explica. “Hoje a 
criança está brincando com a pipa, amanhã com a casinha, depois 
de amanhã com a bicicleta ou com o melhor vídeo-game da última 
geração, que pode ser trocado pela peteca. A ideia é que todos 
brinquem com tudo e que tudo seja de todo mundo”.

No ‘Quintal’, os usuários podem encontrar quais os brinquedos 
estão mais perto de sua casa, para que essa troca seja facilitada. 
“A gente espera que as crianças ajudem os adultos a mudar a 
forma como se relacionam com as coisas”, diz Ana Carolina.

“Quanto mais você compartilha, menos você fi ca sem”, afi rma 
Gil Giardelli. “Estamos em uma transição de eras. Sai a ‘era do 
ter’, em que você é respeitado pelo que tem, e entramos na ‘era 
do ser’, onde você faz parte de uma sociedade em rede e o que 
conta é a sua contribuição”, ensina.

Bolsas
E esse conceito estava muito claro desde sempre na mente 

da empresária Isabel Braga Teixeira. “Eu imaginava um mundo 
onde as mulheres compartilhariam seus guarda-roupas”, conta. 
“Eu viajava muito, frequentava brechós, comprava coisas usadas, 
sabia que esse era um caminho para o qual o Brasil uma hora ia 
se abrir”, conta.

Isabel criou um blog onde postava fotos das suas bolsas de 
grife e as alugava para aquelas mulheres que, assim como ela, 
achavam que existem coisas que podem ser compartilhadas, em 

vez de compradas. O mercado 
de compartilhamento ainda 
não era uma realidade no Bra-
sil, mas já existia nos Estados 
Unidos e foi para lá que Isabel 
embarcou – mais especifi ca-
mente para o Vale do Silício, 
onde o Airbnb e o Uber estavam 
sediados e agitavam a economia 
americana.

Um ano e meio depois e já de 
volta ao Brasil, Isabel transfor-
mou o blog em uma plataforma 
profi ssional, a ‘BoBags’, na qual 
é possível alugar bolsas de grife 
por preços baixíssimos em re-
lação ao valor da peça à venda 

na loja. Uma bolsa de mão da Louis Vuitton, por exemplo, pode 
ser sua durante quatro dias por 88 reais. Já uma bolsa de festa 
Marc Jacobs sai por irrisórios 24 reais pelo mesmo período, que 
pode ser estendido pelo tempo que a cliente quiser, mediante 
pagamento.

“A gente está começando a promover uma mudança de pen-
samento bem forte. Será que as mulheres precisam mesmo ter 
12 bolsas no armário? Será que não faz mais sentido você ter 
apenas duas bolsas e, quando precisar de algo novo, alugar, em 
vez de comprar? ”.

Atualmente a BoBags tem 
80 peças em seu acervo e os 
negócios no site cresceram, 
de janeiro a novembro, 206%. 
Em agosto a plataforma rece-
beu aporte de três pequenos 
investidores e espera triplicar, 
nos próximos seis meses, o nú-
mero de bolsas disponíveis para 
compartilhamento. O momento 
econômico ruim tem ajudado 
os negócios, afi rma Isabel. “As 
mulheres olham para seus ar-
mários e veem quantos mil reais 
estão ali, parados. Elas podem 
transformar isso em dinheiro”, 
aconselha.

O economista da PUC-SP, 
Ladislau Dowbor, afi rma que 
a tecnologia está mudando o 
mundo dos negócios. “Estamos 
assistindo a uma nova forma 
de organização econômica, 
baseada em uma mudança do 
paradigma tecnológico”, garan-

te. “Antes, a economia dependia do produtor, do intermediário e 
do consumidor. Esse paradigma agora se descola completamen-
te. A conectividade possibilita a intersecção dos vários agentes 
econômicos”, completa.

Veículos
Essa nova dinâmica ajuda a explicar o sucesso do Uber. No 

Brasil, a plataforma encontrou uma demanda reprimida por 
transporte mais confortável e mais barato que o serviço de táxi 
tradicional. Por outro lado, a recessão econômica disponibilizou 
uma oferta formidável de mão de obra. Quem já puxou assunto 
com alguns dos 50 mil motoristas da Uber que circulam pelo país, 
já percebeu: muitos deles estavam desempregados e viram no 
carro parado na garagem a oportunidade de ganhar dinheiro, sem 
muita burocracia e sem depender de um empregador.

Mas se você avançou na conversa e perguntou a eles se a experi-
ência tem valido a pena, as opiniões se dividem. Muitos reclamam 
da baixa remuneração, já que o aplicativo cobra 25% de cada 
corrida feita pelos motoristas. Outros respiram aliviados, porque 
o carro rodando permitiu que se ganhasse o sufi ciente para pagar 
as contas do mês. “Eu acho que hoje em dia o retorno para quem 
está compartilhando seu automóvel está baixo demais”, avalia 
o professor do curso de mestrado em Administração Pública da 
FGV, Ciro Biderman. “Acredito que, com o tempo, muita gente 
vai fazer as contas e perceber que o valor ganho não compensa 
e a única maneira de manter a oferta será aumentando o preço 
do serviço”, diz (#Envolverde).

Professor Ladislau Dowbor, da PUC: uma nova forma 
de organização econômica.
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Giardelli, da ESPM: tecnologia da internet mobiliza 
negócios entre as pessoas.
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Victor de Almeida, que utiliza o BlaBla: serviço de 
carona compartilhada que reduz custos da

viagem entre Campinas e São Paulo.
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Sua empresa está 
preparada para o

modelo multisourcing?

Um dos principais 

desafi os de uma grande 

empresa está na relação 

com seus fornecedores, 

já que normalmente 

leva-se anos para 

construir uma rede de 

parceiros confi áveis

E mesmo após alcançar 
esse feito, não há garan-
tia de que os produtos 

e serviços contratados serão 
sempre os melhores, nem que 
o custo será o mais adequado 
às necessidades da compa-
nhia, por melhor que seja o 
trabalho do departamento de 
compras.

Para enfrentar esse proble-
ma, as organizações costumam 
ter um conjunto abrangente de 
ferramentas de governança e 
suporte. No modelo tradicio-
nal, essa administração fi ca 
dentro da empresa, focada na 
fi gura do gestor de contratos 
–um funcionário dedicado 
exclusivamente a monitorar 
as entregas e avaliar o de-
sempenho dos fornecedores. 
Mas num ambiente de negó-
cios cada vez mais dinâmico 
e competitivo, nem sempre 
a gestão tradicional é capaz 
de lidar de forma efi ciente 
quando atuamos num cenário 
de múltiplos contratos, que 
muitas vezes são interdepen-
dentes e têm características, 
prazos e valores distintos ou 
confl itantes.

No setor de TI, esse desafi o 
é ainda mais evidente. Em um 
mesmo projeto, é comum haver 
contratos com empresas con-
correntes para o fornecimento 
de serviços de nuvem, servi-
dores, end-user computing e 
aplicações, por exemplo. Como 
administrar essas relações de 
forma a manter a qualidade 
da prestação de serviços, 
evitando o jogo de “empurra-
empurra” quando surge um 
problema?

Uma alternativa que vem 
se mostrando cada vez mais 
efi ciente é centralizar a ges-
tão dos fornecedores em uma 
única organização, que passa a 
ser responsável por monitorar 
e garantir o nível das entregas 
fi m a fi m, suportando serviços 
de mesa, integrando todas as 
torres de entrega e ofertando a 
capacidade de ter ferramentas 
de gerenciamento de serviços 
e boas práticas para obter o 
máximo de valor.

O sucesso na integração de 
operações, por meio do chama-
do SIAM (Service Integration 
and Management), baseia-se 
em processos, pessoas, orga-
nizações e ferramentas. Para 
ganhar relevância, as ofertas 
precisam melhorar a experi-
ência do cliente. O objetivo 
principal deste modelo é de 
que todos passem a operar 
utilizando os mesmos proces-
sos de forma efetiva, com o 
máximo de aproveitamento e 
independentemente de qual 
fornecedor a empresa possui.

O modelo garante, ainda, 
que a empresa possua sempre 
os melhores fornecedores do 
mercado, porque realiza cons-
tantemente uma avaliação e 
análise de resultados entre as 
companhias e estabelece um 
processo claro de Onboarding 
e Offboarding que facilita a 
substituição caso seja neces-
sário. Inclusive, uma recente 
aquisição global da Atos, da 
Engaged ESM, contribui para 

o processo, já que incorpora à 
Atos ainda mais competência 
em gerenciamento de serviços 
de TI, fundamental para a en-
trega de serviços gerenciados 
abordando temas como gestão 
de ambiente multi-provedores 
além de análises, automação e 
otimização de processos.

Abaixo estão oito passos para 
integrar os sistemas de TI de 
forma efi ciente dentro de uma 
companhia:
 1. Defi na estratégias e iden-

tifi que objetivos futuros 
para alcançar fatores crí-
ticos de sucesso

 2. Decida de que forma 
quer gerenciar seus ser-
viços: um contrato único 
de fornecimento (full/
sole-outsourcing) ou um 
contrato multi-provedor 
alinhado à entrega de cada 
pilar da companhia?

 3. Verifi que qual é a demanda 
específi ca e a necessidade 
de TI em cada unidade do 
negócio

 4. Promova um clima de boas 
relações e colaborações, 
aplicando práticas de 
gerenciamento de rela-
cionamento, informação e 
comunicação entre a com-
panhia e os fornecedores

 5. Tenha um forte projeto 
de governança, com pro-
pósitos, funções e res-
ponsabilidades claras em 
relação aos negócios, além 
de demandas regulatórias 
previamente mapeadas

 6. Cultive uma cultura de 
melhoria contínua, como, 
por exemplo, defi nindo um 
processo de gerenciamen-
to de serviços homogêneo 
entre os fornecedores

 7. Introduza ferramentas 
apropriadas para pro-
teger os investimentos 
feitos pela companhia e 
alavanca-los como parte 
dos serviços oferecidos.

 8. Garanta que os fornecedo-
res tenham métricas con-
tratuais e também acordos 
de nível de serviço (SLA), 
que auxilie no resultado di-
reto do ecossistema multi-
plataforma do fornecedor

O maior exemplo de sucesso 
e experiência em um projeto 
de integração de sistemas é o 
que a Atos vem fazendo com os 
Jogos Olímpicos desde 1992. O 
contrato de fornecimento des-
se serviço com o COI (Comitê 
Olímpico Internacional) vai 
até 2024. Com esse modelo, 
a empresa consegue realizar 
uma entrega efetiva, junto 
com os melhores parceiros e 
fornecedores de tecnologia, 
em qualquer lugar do mundo 
onde os Jogos ocorram.

Por realizar essa entrega 
durante tanto tempo, a com-
panhia é capaz de prever 
eventuais problemas e elabo-
rar um calendário efetivo de 
ações quatro anos antes de 
cada edição dos Jogos, com 
equipe totalmente dedicada e 
especializada para o serviço. 
Na prática, isso garante que 
as Olimpíadas ocorram sem 
nenhum incidente de TI, com 
máximo aproveitamento da 
tecnologia e compartilhamen-
to de informações em tempo 
real.

(*) É graduado em Engenharia da 
Computação pela Universidade 

Federal de Itajubá, pós-graduado em 
Gestão Estratégica da Tecnologia 

da Informação pela FGV São Paulo 
e com MBA Executivo em Gestão de 

Negócios e Estratégia pela HEC Paris.

Ivan Pretti (*)

TI
  

News@
Pinterest lança novos recursos de 
descoberta visual

@O Pinterest acaba de anunciar globalmente o lançamento de 
três novos recursos de descoberta visual – Ideias Relaciona-

das, Busca pela Câmera e Shop the Look – que vão reinventar a 
maneira de descobrir e encontrar ideias no Pinterest e no mundo 
real. Com o objetivo de ajudar as pessoas a descobrirem e fazerem 
o que gostam, o Pinterest é o catálogo mundial de ideias e inspi-
rações, que reúne um mecanismo de descoberta visual com 100 
bilhões de propostas criativas salvas por 150 milhões de pessoas 
em todo o mundo. A grande novidade é que, a partir de agora, 
qualquer imagem na plataforma é um ponto de partida para essas 
descobertas. Com os três novos recursos, será ainda mais fácil 
encontrar ideias personalizadas no Pinterest.

Aplicativo que faz chamadas sem usar a internet 
já está disponível para Android

@O surgimento da comunicação por voz é um marco que ainda 
não pode ser plenamente substituído, mesmo que, seguido pela 

popularização das mensagens de texto SMS, e mais recentemente, o 
crescente acesso à internet via aparelhos móveis. Ambas as formas 
oferecem maneiras de estabelecer uma boa comunicação e estão 
no cerne das transformações econômicas e sociais, mas elas não se 
sustentam sozinhas. Entendendo que existe uma relação direta entre 
comunicação e mobilidade, a equipe do aplicativo myLucy criou uma 
plataforma que não se limita exclusivamente à internet para que uma 
conexão, de preferência internacional e interurbana, se forme entre 
dois usuários fi nais. O aplicativo é uma operadora global inteligente, 
provê serviços de telefonia fi xa e móvel para mais de 100 países no 
mundo, à preços abaixo do mercado (http://www.mylucy.io/).

A SET - Sociedade Brasileira de En-
genharia de Televisão, com o intuito de 
promover a produção e a divulgação de 
conhecimento científi co na área de tecno-
logia de comunicações, abriu a chamada 
para submissão de trabalhos científi cos 
para o SET International Journal of 
Broadcast Engineering (SET IJBE), um 
periódico científico internacional, de 
acesso aberto (open acess), de submissão 
continua (article-at-a-time) e revisado por 
especialistas (peer-review). Seu principal 
objetivo é a difusão de conhecimento 
sobre engenharia de comunicações, 
especialmente das áreas de broadcast e 
novas mídias. 

Para participar, profi ssionais, pesquisa-
dores, estudantes e professores de enge-

nharia e tecnologias os artigos devem ser 
submetidos em Inglês, com, no mínimo uma 
lauda (letter) e tratar dos temas: novas 
plataformas e infraestrutura; produção 
de conteúdo; regulatório e normatização; 
gerenciamento e workfl ow; tecnologia para 
TV e rádio (broadcast tradicional); inova-
ção e tecnologias disruptivas; tecnologia e 
negócios em MET (Media, Entretenimento 
e Tecnologia). 

A data limite de envio é 30 de junho 
2017. Os artigos aceitos serão publicados 
no SET International Journal of Broadcast 
Engineering (SET IJBE) e os autores po-
derão ser convidados para apresentar suas 
pesquisas no "29º Congresso de Tecnologia 
SET Expo", que é parte integrante do 
SET Expo, que também inclui a "Feira de 

Produtos Tecnologias SET EXPO", sendo o  
maior evento de negócios e de tecnologia 
para broadcast e novas mídias da América 
Latina,  que acontece de 21 a 24 de agosto, 
em São Paulo. 

A relação dos artigos aceitos nesta 
chamada será publicada no site da SET 
(www.set.org.br) após o término do prazo 
de submissão. Todos os inscritos serão 
informados por e-mail sobre o resultado 
de sua participação.

Todos os artigos publicados recebem o 
Digital Object Identifi er (DOI) da CrossRef, 
um cadastro na forma de um link persis-
tente na web que permite a sua indexação 
pelos principais indicadores de impacto e 
de citações (como: Scopus, Web of Science, 
JCR, SciELO etc.).

Chamada para trabalhos científi cos

Leon Adato (*)

A capacidade de aprender rapidamente novos conceitos 
e habilidades de TI continua sendo mais importante do 
que ser especialista em qualquer tecnologia específi ca. 

Agora, espera-se que os profi ssionais de TI implementem novas 
tecnologias e tendências (como contêineres, arquiteturas sem 
servidor e IoT), enquanto trabalham com provedores de serviço 
da nuvem e atuam como contatos para líderes empresariais. Além 
de tudo isso, os profi ssionais de TI ainda gerenciam tecnologias 
e infraestruturas tradicionais, como servidores locais, redes, 
bancos de dados e virtualização que, mesmo com todas essas 
mudanças, ainda têm o seu lugar.

Isso sem falar das evoluções contínuas em segurança, com a 
constante ameaça de ataques e violações de dados. Atualmente, os 
profi ssionais de TI devem redobrar a atenção, já que tudo (desde 
redes locais a provedores de nuvem) pode ser explorado quando os 
protocolos de segurança não estão funcionando corretamente.

Por causa disso, os profi ssionais de TI modernos devem ter 
uma noção de todas as suas redes e sistemas, seja no local ou na 
nuvem, além de compreensão integral da pilha de aplicativos, a 
fi m de tomar decisões rápidas e bem-informadas para garantir 
o desempenho ideal.  

Veja a seguir os principais fatores para se tornar um 

profi ssional de TI bem-sucedido:

Evolução constante

À medida que o DevOps se integra à empresa, trazendo com ele 
mudanças de cultura, habilidades e fl uxo de trabalho, cabe aos 
profi ssionais de TI acompanhar essa tendência. A colaboração 
é o elemento central de uma cultura e mentalidade de DevOps 
bem-sucedida, e como o objetivo fi nal é fornecer ao usuário fi -
nal o melhor desempenho em aplicativos, a abordagem de silos 
não funciona. Em outras palavras, não há mais uma equipe de 
banco de dados. Não há mais uma equipe de rede. Não há mais 
uma equipe de armazenamento. Temos somente a equipe de TI 
que, no fi m das contas, é a responsável pelo desempenho dos 
aplicativos – essa é a parte complicada para qualquer empresa 
moderna. Isso exige transparência, visibilidade, um conjunto 
consistente de ferramentas de monitoramento e trabalho em 
equipe. Dividir silos entre equipes tradicionais de data center e 
alinhá-los a metas de desempenho de usuários fi nais ajudará as 
organizações a se prepararem para integrar e gerenciar equipes 
de desenvolvimento e operações durante o processo.

Apesar de o DevOps não ser mais algo tão recente, sua adoção 
ainda não é certa para a maioria. Além da adoção continuada de 
uma cultura de DevOps, a introdução de novas tecnologias base-
adas em máquinas exigirá que os profi ssionais de TI continuem 
se concentrando em desenvolver novos conjuntos de habilidades 
e certifi cações para operar e gerenciar data centers de última 
geração. Os profi ssionais de TI modernos devem determinar não 
só qual equipe ou administrador precisará ser responsável pela 
implantação e manutenção dessa tecnologia, mas também que 
padrões de monitoramento devem ser aplicados, quais protocolos 
de segurança devem ser seguidos e assim por diante. 

Para a empresa, o mais importante é que os aplicativos fun-
cionem bem o tempo todo, pois cada uma delas, bem como seus 
componentes, depende dos aplicativos. Quando há uma queda 
no desempenho do aplicativo ou uma interrupção, a empresa se 
atrasa ou para de operar totalmente. O profi ssional de TI moderno 
deve ser capaz de escolher tecnologias que realmente melhorem 
os negócios e adotá-las completamente com as habilidades ade-
quadas quando atingirem o nível adequado de maturidade.

Segurança nunca é demais

As ameaças de segurança cibernética e seus resultados mais 
comuns, as violações de dados, devem ser sempre uma priorida-
de para o profi ssional de TI. A cada ano que passa, a ameaça de 
violações corporativas só faz aumentar, e essas grandes perdas 
de dados das empresas acabam virando notícia. Pode parecer 
um conselho batido, mas é essencial tomar todas as precauções 
e medidas de segurança disponíveis. Além do mais, os dados das 
organizações nunca foram tão valiosos quanto agora. 

Como resultado, muitos especialistas em segurança preveem 
aumentos exponenciais no volume, na gravidade e na visibilidade 

As qualidades essenciais de 
um profi ssional de TI moderno
Apesar de ainda ser reconhecido por profi ssionais atuantes na área há dez anos, o papel do profi ssional 
de TI mudou. À medida que as funções de TI tradicionais e baseadas em silos (como administradores 
de rede, armazenamento, sistemas, bancos de dados e outros) assumem novas responsabilidades, os 
profi ssionais de TI não podem mais ser meros especialistas

das violações de dados, particularmente para grandes corporações, 
a partir de 2017. A menos que algo mude.

Parte dessa transformação exige que a segurança seja realmente 
responsabilidade de todos. Isso não quer dizer que a empresa 
não deve contratar especialistas em segurança, mas que cada 
profi ssional de TI deve se responsabilizar por garantir a segu-
rança dos dados e da infraestrutura da organização e tornar isso 
uma prioridade. 

Aceitar a TI híbrida como a nova realidade 

A TI híbrida— a manutenção de alguns aplicativos e infra-
estruturas no local ao aproveitar serviços baseados em nuvem 
para outros —está em constante evolução. Para a maioria das 
empresas, ela já uma realidade que não pode mais ser evitada, 
como há alguns anos. Na verdade, de acordo com o Relatório 
de tendências em TI da SolarWinds para 2016, 98% dos pro-
fi ssionais de TI brasileiros disseram que adotar tecnologias de 
nuvem é importante para o sucesso de suas organizações, mas 
64% afi rmaram que é improvável que toda a infraestrutura das 
organizações seja migrada para a nuvem.

Os profi ssionais de TI devem aceitar e se preparar para o su-
cesso nesta nova realidade. Isso começa ao estabelecer o foco no 
usuário fi nal e na orientação para serviços. O objetivo principal 
da TI moderna é oferecer uma qualidade de serviço superior aos 
usuários fi nais, a fi m de garantir a produtividade dos negócios. 
Com esse propósito, a minimização dos atritos entre silos depar-
tamentais acelera atualizações, mudanças e implantações, bem 
como o tempo de resolução de problemas, o que proporciona 
uma experiência melhor ao usuário fi nal.

Em seguida, se faz necessário otimizar a visibilidade e ter uma 
fonte única da verdade em todo o ambiente de TI, incluindo tanto 
elementos locais quanto os da nuvem. A normalização de métricas, 
alertas e outros dados coletados de aplicativos e de cargas de 
trabalho, independentemente do local, permitirá uma abordagem 
mais efi caz para a correção, solução de problemas e otimização.

Em terceiro lugar, aplicar o monitoramento como disciplina. No 
mundo da TI híbrida, repleto de novas complexidades, o moni-
toramento não pode mais ser algo secundário. Ao estabelecer o 
monitoramento como uma função de TI essencial (ou, em outras 
palavras, o monitoramento como uma disciplina), as organiza-
ções podem se benefi ciar de uma estratégia de TI preventiva, 
ao mesmo tempo em que aperfeiçoam o desempenho, os custos 
e a segurança da infraestrutura.

Por fi m, enfatizar o desenvolvimento ou o aprimoramento de 
competências e conhecimentos técnicos fundamentais. Para 
serem bem-sucedidos no mundo da TI híbrida, os profi ssionais 
de TI da atualidade precisam ir além dos papéis tradicionais e se 
tornar especialistas em múltiplas áreas, transitando por diversos 
domínios. As mais importantes competências e conhecimentos 
que os profi ssionais de TI precisam desenvolver ou aprimorar 
para serem bem-sucedidos no gerenciamento de ambientes de TI 
híbrida incluem: arquiteturas orientadas a serviços, automação, 
gerenciamento de fornecedores, migração de aplicativos, arqui-
teturas distribuídas, ferramentas e métricas de gerenciamento 
e monitoramento de TI híbrida e API.

(*) É gerente técnico da SolarWinds

Heads da 3M compartilham experiências 
de sucesso em marketing digital

Executivos do grupo CEO Insi-
ghts reúnem para o 19º encontro, 
em Campinas, no próximo dia 16 de 
fevereiro. O evento será realizado 
na IBE-FGV, a partir das 8 horas, 
e contará com palestras dos heads 
de marketing digital e e-commerce 
da 3M, Marcos Sgarbi, Adriane 
Uchyiama Piffer, Hélio Kazuo 
Matsumoto e Luíz Serafi m.

Além deles, o professor Júlio Cé-
sar Nogueira de Sá, empreendedor 
digital proprietário das empresas 
online Adecil, que revende produtos 
da própria 3M e a Morangos Selecio-
nados, também trará sua experiência 
de sucesso em vendas virtuais.

Em pauta estarão assuntos como 
a internet das coisas ou IoT (revolu-
ção tecnológica que liga dispositivos 
usados no cotidiano à web ou a In-
ternet of Things, em inglês), big data 
(megadados armazenados em rede), 
consumo omnichannel (modelo 
de negócios multiplataforma para 
aumentar a experiência do cliente), 
inovação e branding management 
(gerenciamento da marca).

A participação no encontro é 
gratuita. Para mais informações ou 
inscrições, ligue para (19) 3515-
8008 ou entre em contato através 
dos e-mails ceo@ibe.edu.br e info@
ibe.edu.br.
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Esta terça, o décimo nono dia da lunação é muito benéfi co para resolver assuntos sociais e familiares. O Sol se 
harmoniza com Saturno, o que é muito positivo para focar nas metas e tarefas. Será possível estabelecer novos 
acordar e assumir compromissos, principalmente profi ssionais. No início da manhã poderemos ter difi culdades 
nos relacionamentos, como pequenos desentendimentos. De tarde será possível aparar as arestas na comunicação. 
A Lua e Mercúrio permite trocas positivas e boas conversas. À noite poderemos fi car irritados e impacientes. A Lua 
em mau aspecto com Marte traz muita energia que precisa ser extravasada.
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Diminua o ritmo pela manhã e 
procure o bom entendimento com 
as pessoas. A Lua plena em Libra 
produz um estado de espírito de 
entendimento e de gentileza entre 
as pessoas. A noite encontrará as 
respostas para suas dúvidas em si 
mesmo, não procure fora. 98/298 
– Branco.

Atividades que usem a imaginação e 
calculem bem as tendências gerais es-
tão em alta. As mudanças começam a 
acontecer, mesmo que estejam ainda 
ocultas virão breve. Aprenda a ser um 
pouco mais generoso com as pessoas 
mais próximas. 51/751 – Verde.

O Sol se harmoniza com Saturno, o 
que é muito positivo para focar nas 
metas e tarefas. Os passos devem 
ser antes bem detalhados para não 
errar ao tomar atitudes para mudar 
de rumo. A época é boa para levar 
adiante o que foi iniciado. 90/390 
– Cinza.

Não fuja de situações que terá que 
enfrentar. Mantenha a serenidade 
diante de difi culdades. A Lua em 
mau aspecto com Marte traz muita 
energia que precisa ser extravasada.  
É mais fácil contarmos com a colabo-
ração das pessoas, quando a Lua está 
em Libra. 93/493 – Amarelo.

Mude o modo de dizer o que sente 
a quem perto de você. Reconsidere 
seu ponto de vista na relação amo-
rosa. Irá ansiar pelas facilidades da 
vida nesta terça-feira. Negócios em 
sociedade, neste momento, rendem 
mais. Procure ser cordial no ambien-
te de trabalho terá ótimo resultado. 
58/458- Cinza. 

Alguém que conheceu antes terá 
importância fundamental em sua 
vida. Tudo gira em torna da sua 
vida social ou amorosa nesta se-
mana. Pode ser mais fácil nesta 
terça enfrentar a realidade num 
relacionamento amoroso ou sexual. 
A Lua libriana aproxima as pessoas. 
86/386 – Verde.

Evite sobrecarrega-se com os pro-
blemas dos outros, cuide de você, 
valorize seu erotismo e sexualidade. 
É preciso cuidar de quem você ama 
sem querer controlar tudo que acon-
tece a sua volta. Atitudes diplomáti-
cas e equilibradas poderão resolver 
impasses e desfazer mal-entendidos. 
47/447 – Verde.

No início da manhã poderemos ter 
difi culdades nos relacionamentos, 
como pequenos desentendimentos. 
Ansiamos que a vida seja exata-
mente aquilo que queremos que ela 
seja. De tarde será possível aparar 
as arestas já que a Lua e Mercúrio 
permite trocas positivas e boas 
conversas. 04/904- Azul.

O Sol se harmoniza com Saturno, o 
que é muito positivo para focar nas 
metas e tarefas. Um novo amor ou 
até mesmo paixões rápidas ativam as 
relações sociais. Abra caminho para 
novos relacionamentos e melhore sua 
vida pessoal e sexual nesta terça. 
94/394 – Cinza.

A lua plena em Libra produz um 
estado de espírito de entendimento 
e de gentileza entre as pessoas. De 
tarde será possível aparar as arestas 
na comunicação. A Lua e Mercúrio 
permite trocas positivas e boas con-
versas. Os negócios materiais trarão 
retorno para ganhar mais dinheiro. 
77/377 – Branco.

A Lua em Libra faz fl uir uma energia 
que leva a cooperação com os de-
mais. O Sol em seu signo aumenta 
a energia e a disposição para as 
relações em casa e curtir a família 
e a pessoa amada. Negócios em 
sociedade, neste momento, rendem 
mais e darão um ótimo resultado. 
63/263 – Azul.

Durante todo o dia estão favorecidos 
os contatos, maior agilidade para 
lidar com os problemas envolvendo 
papeladas, os escritos e viagens.  
Compartilhe com otimismo a relação 
com a pessoa amada e amigos. Use 
se a poderosa imaginação para viver 
momentos inesquecíveis. 78/178 
– Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 14 de Fevereiro de 2017. Dia de São Cirilo, São Valentim (consi-
derado o protetor dos namorados), São Metódio, Santa Tessalônica e Dia do 
Anjo Ieiazel, cuja virtude é a criatividade. Hoje aniversaria o poeta, crítico e 
tradutor Augusto de Campos que chega aos 86 anos, a atriz Meg Tilly, que 
nasceu em 1960 e o jogador de futebol Maycon nascido em 1985.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau costuma ter um temperamento 
passivo e idealista. Jovial encanta e diverte as pessoas, é também direto 
e honesto, está sempre à procura de adquirir novos conhecimentos, com 
isso está sempre entusiasmado. Aprecia toda atividade que possibilite o 
contato humano e a troca ou transmissão de idéias. Normalmente têm 
facilidade em compreender o que os outros tentam expressar e é solidário 
com quem passa por difi culdades. Não costuma aceitar muito bem o seu 
próprio psiquismo, geralmente bem desenvolvido. Têm boa memória e 
imaginação ardente.

Simpatias que funcionam
Fortalecer a relação do casal: Escreva em cruz o 
seu nome e o da pessoa amada no pedaço de papel. 
Ponha dentro da vasilha virgem, cubra os nomes com 
uma substância doce. (Mel, melado, açúcar). Coloque 
a vasilha debaixo de sua cama por vinte e um dias. 
Logo verá que a harmonia estará se fortalecendo 
entre os dois.

Dicionário dos sonhos
VOAR - O sonho com voo sugere vontade de viajar. Voar 
sobre um vale ou fl oresta, satisfação e felicidade. Voar de 
braços abertos como um avião, se você está bem, tenha 
cuidado, se vai mal poderá melhorar. Voar entre as nuvens, 
alegria, boas notícias e acontecimentos inesperados. 
Números da sorte: 11, 22, 36, 47, 58 e 97.

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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Estado da
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Monte

Título de
nobreza
de Paul 

McCartney

Árvore
amarela 

do cerrado
brasileiro

Piso de
quadras
de tênis

"The (?)",
série dos
EUA (TV)

Ernesto
Nazareth:
compôs
"Odeon"

Microrre-
gião fértil
do Sul do
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Embarca-
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(?)
Arabiya,
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(?) falho:
expressa
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graças à cidade do RJ

Virgem de (?),
padroeira do México

Classe 
de origem
dos juízes
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seringas e
ataduras
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Como é conhecido
Raul Seixas, cantor e
compositor que faria 
72 anos em 28/6/2017

Erva cujo
chá é
usado 

em dietas

Centro industrial de
Salvador, mantido

pela Marinha desde
o fim da 2  Guerra

Condição do indiví-
duo que passou no
exame psicotécnico

Siliconado (pop.)
a

2/oc. 3/así — lap — sir. 4/acid — beat. 6/saibro. 7/iceberg.

Divulgação

Chico Buarque

Chico Buarque e convidados como Alcione, 
Lecy Brandão, Sombrinha, Rosemary, Fernanda 
Abreu, Fafá de Belém, Elba Ramalho, Mariane 
de Castro e Tantinho estão entre as estrelas 
que participam da edição 2017 do tradicional 
Show de Verão da Mangueira. Também Maria 
Bethânia está na lista de artistas que participam 
da apresentação.

Serviço: Tom Brasil, R. Bragança Paulista, 1281, Santo Amaro, tel. 
4003-1212. Quarta (15) às 21h30. Ingressos: de R$ 200 a R$ 400.

Lançamento
O cantor e compositor 

Zeca Baleiro comemora 
20 anos de carreira e 
apresenta seu Baile do 
Baleiro. Há duas décadas, 
o artista lançou “Por Onde 
Andará Stephen Fry?”, 
seu primeiro disco. O baile 
foi criado há 13 anos pelo 
compositor maranhense. 
Composições de Anas-
tácia, Novos Baianos, 
Pinduca, Wilson Simonal, 
Originais do Samba, Cas-
siano, Tim Maia, Hyldon, 
Oswaldo Nunes, Bebeto, 
Belchior e Marina Lima 
estão no repertório, em 
novos arranjos, entre 
muitas outras.

Serviço: Bourbon Street, R. dos 
Chanés, 127, Moema, tel. 5095-6100. 
Quinta (16) às 22h30. Ingressos: R$ 
70 a R$ 120.

Banda “A Espetacular Charanga do França” se apresenta na edição de fevereiro do Vão do Masp.

O projeto “Música no 
Vão” leva artistas da 
cena independente 
ao vão do Masp e 
ainda realiza feirinha 
gastronômica

Além de tudo é um resga-
te a uma das propostas 
de Lina Bo Bardi para 

o espaço, imaginado como 
lugar de lazer e convivência 
para a sociedade. A edição 
de fevereiro do projeto ocorre 
no dia 23 com a apresentação 
da banda A Espetacular Cha-
ranga do França. O grupo, 
idealizado por Thiago França, 
une os ritmos da cumbia, do 
maxixe, do samba e do reggae 
às suas composições com 
uma releitura das tradicionais 
charangas brasileiras, reunin-
do instrumentos de sopro e 
percussão.

Serviço: MASP - Museu de Arte de São 
Paulo, Av. Paulista, 1578, Bela Vista, tel. 
3149-5959. Quinta (23) às das 18h às 22h. 
Entrada franca. 
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
NO LIVRO D'ALMA

Se tens fé, não te afl ija a noite escura.
Ao coração que a lágrima domina,
Ele estende, amoroso, a mão divina
E abre as portas da paz, risonha e pura.

Alivia a aspereza da amargura
E sobre as trevas de miséria e ruína
Acende a estrela matutina,
Na esperança sublime que perdura.

Se a crença viva te dirige os passos,
Sob a carícia de celestes braços
Receberás o pão, a luz e o abrigo...

Ama a cruz que te ampara e regenera
E, envolvendo-te em santa primavera,
O Mestre Amado seguirá contigo.

Auta de Souza

(De "Correio Fraterno", de Francisco Cândido Xavier - espíritos 
diversos) 

O grupo Turma do Pagode e o sambista 
Thiaguinho realizam temporada do projeto 
#TamuJunto na Audio. O Turma do Pagode 
é formado por Leíz, Marcelinho, Caramelo, 
Filé, Thiagão, Rubinho, Neni e Fabiano 
Art e comemora 15 anos de carreira. Seu 
DVD mais recente tem músicas como 
“Lancinho”, “Camisa 10” e “Horas Iguais”. 

Thiaguinho lançou recentemente o CD e 
DVD, “#VamoQVamo”, que tem 23 faixas, 
incluindo canções como “Vamo que Vamo”, 
“Cancun”, “Fotos Antigas”, “Palmas” e “Os 
Anjos Dizem Amém”.

Serviço: Audio Club, Av. Francisco Matarazzo, 694, Barra 
Funda, tel. 2027-0777. Terça (14) às 23h50. Ingressos: R$ 
60 a R$ 80.

Pagode

Show de verão
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Para veiculação de seus 
Balanços, Atas, Editais e Leilões 

neste jornal, consulte sua 
agência de confi ança,

ou ligue para

TEL: 3106-4171

netjen@netjen.com.br
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

Drª. Evanice Callado Rodrigues dos Santos - Ofi cial

O pretendente: EDIVALDO FRANCISCO DA SILVA, brasileiro, solteiro, vigilante, nascido 
em Paranatama - PE, aos 22/09/1968, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Gerson Francisco da Silva e de Matildes Cecilia da Silva; A pretendente: 
MARIA APARECIDA CORREIA LOPES, brasileira, solteira, do lar, nascida em Distrito 
Campo Formoso, Municipio Recife - PE, aos 20/08/1974, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Dedino Correia Lopes e de Gilza Pereira Lopes.

O pretendente: ALEXANDRE ELEUTERIO DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, segurança 
pessoal, nascido em São Paulo - SP, aos 04/06/1976, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Vicente Eleuterio dos Santos e de Orlanda Braz dos Santos; 
A pretendente: SANDRA SILVA FERREIRA, brasileira, solteira, supervisora de equipe, 
nascida em São Paulo - SP, aos 08/11/1980, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Vitorio Lemos Ferreira e de Maria das Graças Silva.

O pretendente: JOHN AXEL SILVA BAHIA, brasileiro, solteiro, repositor, nascido em São 
Paulo - SP, aos 17/08/1998, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Jose Marinho Pereira Bahia e de Gislene da Silva Vaz; A pretendente: GLEICE KELLY 
DE AMORIM FERREIRA, brasileira, solteira, manicure, nascida em São Paulo - SP, aos 
26/09/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Josue Barbosa 
Ferreira e de Nilza Ferreira de Amorim.

O pretendente: WILLIAN PACHECO SANTOS, brasileiro, solteiro, atendente, nascido em 
São Paulo - SP, aos 30/09/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Antonio Rocha Santos e de Elza Moreira Pacheco Santos; A pretendente: KELI 
DE JESUS ALVES, brasileira, solteira, operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, 
aos 14/08/1989, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Damião de Souza Alves e de Eurides Urçulina de Jesus.

O pretendente: SANDRO LIMA DE SANTANA, brasileiro, solteiro, pintor de construção 
civil, nascido em Miguel Calmon - BA, aos 22/03/1985, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Gomes de Santana e de Cecília Lima de Santana; 
A pretendente: FÁBIA BARBOSA DA LUZ, brasileira, divorciada, de serviços domésticos, 
nascida em Jacobina - BA, aos 24/04/1981, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João Adelino da Luz Neto e de Leonice Barbosa Oliveira da Luz.

O pretendente: JOSÉ ANTONIO ALVES DA SILVA, brasileiro, solteiro, cozinheiro, nascido em 
Buique - PE, aos 01/01/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria 
de Fatima Alves da Silva; A pretendente: ALDICLÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA, brasileira, 
solteira, do lar, nascida em Buique - PE, aos 08/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos de Oliveira Filho e de Elza Maria Ferreira de Oliveira.

O pretendente: MAURÍCIO EDUARDO FERNANDES, brasileiro, solteiro, garçom, nascido 
em Boa Vista - RR, aos 04/03/1996, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Lázaro Fernandes Alexandre e de Felícia Eduardo João; A pretendente: BRUNA 
MENEZES DE OLIVEIRA, brasileira, solteira, estudante, nascida em São Paulo - SP, aos 
29/07/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Francisco das 
Chagas Custodio de Oliveira e de Gelza Nascimento Menezes.

O pretendente: TIAGO RODRIGUES BECHARA, brasileiro, divorciado, empresário, 
nascido em São Paulo - SP, aos 02/07/1985, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Wilson Roberto Bechara e de Yara Aparecida Rodrigues Bechara; A 
pretendente: CAMILA RODRIGUES, brasileira, divorciada, gerente de recursos humanos, 
nascida em São Paulo - SP, aos 05/10/1979, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de João de Fatima Rodrigues e de Maria Creusa Prado Rodrigues.

O pretendente: BRUNO SCHULZ DA SILVA, brasileiro, solteiro, serralheiro, nascido em 
Pelotas - RS, aos 02/12/1988, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
Oseias Ferreira da Silva e de Vera Lucia Possas Schulz da Sliva; A pretendente: MIRIAM 
DIAS, brasileira, solteira, vendedora, nascida em Osasco - SP, aos 12/07/1991, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Maria do Socorro Dias.

O pretendente: FABIANO MOREIRA FREIRE, brasileiro, divorciado, funcionário público, 
nascido em Guarulhos - SP, aos 26/05/1980, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Lourisvaldo Freire da Silva e de Roquelina Moreira Freire; A preten-
dente: SIMÔNE BARTALO DE MATOS, brasileira, divorciada, auxiliar de enfermagem, 
nascida em São Paulo - SP, aos 12/01/1982, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Sidney Oliveira Matos e de Marisa Maria Bartalo.

O pretendente: JOAQUIM NUNES PEREIRA FILHO, brasileira, divorciado, motorista, 
nascido em Nova Esperança - PR, aos 08/05/1967, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Nunes Pereira e de Alzira Fiorillo Pereira; A pretenden-
te: GERALDA MARIA FERNANDES, brasileira, solteira, copeira, nascida em Leme do 
Prado - MG, aos 16/10/1981, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de João de Deus Fernandes dos Santos e de Maria Jose de Sousa Santos.

O pretendente: NELSON ALVES MONTEIRO, brasileiro, solteiro, eletricista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 14/11/1970, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João Alves Monteiro e de Sinezia Monteiro; A pretendente: NELZANITE MIRANDA 
DOS SANTOS, brasileira, solteira, auxiliar de produção, nascida em São Paulo - SP, aos 
13/12/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Nercionito dos 
Santos e de Elmira Miranda dos Santos.

O pretendente: ARNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, carpinteiro, 
nascido em Machacalis - MG, aos 24/04/1952, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Carlos Rodrigues de Oliveira e de Rita Maria de Jesus; A pretendente: 
ANA LÚCIA NOBERTO DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em Alagoa Nova - 
PB, aos 28/02/1964, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alcides 
Batista da Silva e de Sebastiana Batista da Silva.

O pretendente: JOÃO VICTOR SOUZA VENTURA, brasileiro, solteiro, auxiliar departa-
mento pessoal, nascido em Santo André - SP, aos 21/12/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ezequiel Jose Ventura e de Reginalda de Souza 
Melo; A pretendente: JENNIFFER FERREIRA DA SILVA, brasileira, solteira, operadora de 
caixa, nascida em São Paulo - SP, aos 11/04/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Marcelo Cardoso da Silva e de Rosana Gonçalves Ferreira.

O pretendente: CARLOS GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, divorciado, vigilante, nascido em 
São Paulo - SP, aos 20/09/1970, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de 
José Gonçalves da Silva e de Efi genia Doroteia; A pretendente: SUELI D'AJUDA SARAIVA, 
brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 05/03/1976, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Fatima Saraiva e de Mariza D'Ajuda Saraiva.

O pretendente: LEANDRO BARGAS DE FREITAS, brasileiro, solteiro, designer, nascido 
em São Paulo - SP, aos 14/02/1982, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Romualdo Tadeu de Freitas e de Marta da Conceição Bargas de Freitas; A preten-
dente: ALINE RODRIGUES SANTANA COSTA, brasileira, solteira, auxiliar administrativo, 
nascida em São Paulo - SP, aos 07/10/1984, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Francisco de Assis Santana Costa e de Maria Rodrigues da Silva.

O pretendente: CARLOS ALBERTO MARTINS, brasileiro, divorciado, aposentado, 
nascido em São Paulo - SP, aos 28/02/1948, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Augusto Martins e de Natalina Rita Martins; A pretendente: MARIA 
APARECIDA DO NASCIMENTO, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Nova Lima - MG, 
aos 16/02/1948, residente e domiciliada na Praia Grande - SP, fi lha de José Gonçalves 
Damaceno e de Margarida Rodrigues da Silva.

O pretendente: EDGAR MICHAEL DA SILVA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 10/03/1992, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de João da Silva e de Valéria Cristina Gomes da Silva; A pretendente: FERNANDA 
OLIVEIRA MARCELINO, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
07/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Edivaldo 
Fernandes Marcelino e de Vera Lucia de Oliveira.

O pretendente: JEOVANE MACIEL DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, consultor de ne-
gócios, nascido em Campo Grande - MS, aos 19/11/1988, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Freire de Oliveira e de Aparecida Maciel de Oliveira; 
A pretendente: ELAINE DA SILVA LIMA, brasileira, solteira, estudante, nascida em São 
Paulo - SP, aos 11/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Edvaldo Luiz de Lima e de Roseli Pedro da Silva Lima.

O pretendente: ALEX RIBEIRO OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, montador de móveis, 
nascido em Nova Itarana - BA, aos 02/02/1986, residente e domiciliado neste dis-
trito, São Paulo - SP, filho de Antonio Oliveira Ribeiro e de Maria São Pedro Cruz 
de Oliveira; A pretendente: MARIA JOSÉ JESUS DA SILVA, brasileira, solteira, 
cabeleireira, nascida em Cipó - BA, aos 07/01/1994, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, filha de Carmelito Anunciação da Silva e de Raneide de 
Jesus Barbosa.

O pretendente: DHONATHAN DE JESUS MOTA, brasileiro, solteiro, auxiliar de pet shop, 
nascido em São Paulo - SP, aos 29/01/1990, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Cavalcante Mota e de Yeda Maria de Jesus; A pretendente: 
ANDRÉIA ALVES DA SILVA, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São Paulo - 
SP, aos 17/01/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José 
Francisco da Silva Filho e de Inalda Alves de Lima.

O pretendente: MARCOS ANTONIO NUNES, brasileiro, solteiro, ferroviário, nascido 
em Marcelino Vieira - RN, aos 26/01/1973, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Ferreira Nunes e de Maria Lopes de Queirós; A pretendente: 
JOSIANA PEREIRA FERREIRA, brasileira, divorciada, do lar, nascida em Surubim - PE, 
aos 16/03/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Heleno 
Ferreira e de Maria José Pereira Ferreira.

O pretendente: RODRIGO DELFINO DE MELO, brasileiro, solteiro, motoboy, nascido 
em São Paulo - SP, aos 01/03/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Enio de Castro Melo e de Sely Margarete Delfi no de Melo; A pretendente: 
THAIS DO NASCIMENTO ROCHA, brasileira, solteira, manicure, nascida em Feira de 
Santana - BA, aos 21/06/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de Zelia do Nascimento Rocha.

O pretendente: JOSÉ FELIX DA COSTA NETO, brasileiro, solteiro, manipulador, nascido 
em São Paulo - SP, aos 03/07/1966, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lho de Luiz Felix da Costa e de Teresa Santana Costa; A pretendente: ROSAN-
GELA MIRIAN DOS SANTOS, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, 
aos 28/04/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Antonio 
Patricio dos Santos e de Maria Mirian dos Santos.

O pretendente: ZACARIAS JOSÉ DA SILVA, brasileiro, solteiro, gesseiro, nascido em 
Águas Vermelhas - MG, aos 12/06/1982, residente e domiciliado neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Alício José da Silva e de Maria Alda da Silva; A pretendente: RENATA 
GONÇALVES DA SILVA, brasileira, solteira, traumatologia, nascida em São Paulo - SP, 
aos 22/02/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alzira 
Gonçalves da Silva.

O pretendente: BRUNO SANTOS DE SOUZA, brasileiro, divorciado, mecânico, nascido 
em São Paulo - SP, aos 05/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de José do Carmo de Souza e de Antonia Jesus Santos de Souza; A pretendente: 
ANGELICA FIGUEIREDO SIMÕES, brasileira, solteira, recepcionista, nascida em São 
Paulo - SP, aos 07/06/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
de José Antonio Simões e de Márcia Figueiredo Barbosa Simões.

O pretendente: VAGNER GONÇALVES VICENTE, brasileiro, solteiro, motoboy, 
nascido em São Paulo - SP, aos 11/04/1981, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Venicio Vicente e de Alcina Elisabeth Gonçalves Ferreira; 
A pretendente: DAYVIANY SOARES DA SILVA, brasileira, divorciada, auxiliar de 
serviços gerais, nascida em Vitoria de Santo Antão - PE, aos 01/03/1982, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Severino Miguel da Silva e de 
Maria das Neves Soares da Silva.

O pretendente: JOÃO VITOR SANTOS DA SILVA, brasileiro, solteiro, estagiário, nascido 
em São Paulo - SP, aos 23/04/1999, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lho de Messias da Silva e de Ivani Elisangela dos Santos da Silva; A pretendente: 
GABRIELA MARIA DA SILVA, brasileira, solteira, do lar, nascida em São Paulo - SP, aos 
29/12/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Vicente 
da Silva e de Maria de Fatima de Oliveira.

O pretendente: CLERISTON BORGES DE SANTANA, brasileiro, solteiro, técnico de 
enfermagem, nascido em São Paulo - SP, aos 20/05/1982, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Airton José de Santana e de Adalci Abade Borges de 
Santana; A pretendente: SANDRA DANIELA DOS SANTOS, brasileira, divorciada, técnica 
de enfermagem, nascida em São Paulo - SP, aos 11/12/1980, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Alvaci Candido dos Santos e de Dirce Dias dos 
Santos.

O pretendente: ALAN FERREIRA SERRA, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 
São Paulo - SP, aos 05/08/1983, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho de Jorrimar Ferreira Serra e de Ana Lucia Pinto da Silva; A pretendente: MARIANA 
GEORGINA LIMA DE MATOS, brasileira, solteira, micro empreendedora, nascida em 
São Paulo - SP, aos 31/07/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Lima de Matos e de Lucilene Barboza Alves.

O pretendente: RAFAEL RUEDA, brasileiro, solteiro, cientista da computação, nascido em 
São Bernardo do Campo - SP, aos 02/07/1983, residente e domiciliado, São Paulo - SP, 
fi lho de Silvio Rueda Junior e de Tânia Aparecida Bernuci Rueda; A pretendente: ANA 
CAROLINA DA SILVA MORI, brasileira, solteira, publicitária, nascida em São Paulo - SP, 
aos 06/02/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Silvio Luis 
Mori e de Floraci Francisca da Silva Mori.

O pretendente: MARCELO SOUSA SANTOS, brasileiro, solteiro, professor de educação 
física, nascido em São Paulo - SP, aos 25/09/1983, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Mariana Sousa Santos; A pretendente: VIVIANE LIMA DE MORAIS, 
brasileira, solteira, historiadora, nascida em Fortaleza - CE, aos 03/11/1977, residente e 
domiciliada e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de Moacir Gomes de Morais 
e de Maria Sonia Lima de Morais.

        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: GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO DA SILVA ALBINO, profi ssão: barman, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/01/1985, residente 
e domiciliado no Bairro do Limão, São Paulo - SP, fi lho de Michel Marcilio Albino e de Au-
gusta Regina Ribeiro da Silva Albino. A pretendente: CAROLINA GAELLE GONÇALVES 
GASBARRO, profi ssão: designer gráfi co, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - 
SP, data-nascimento: 12/04/1981, residente e domiciliada na Vila Beatriz, São Paulo - SP, 
fi lha de Jorge Luiz Roseira Gasbarro e de Waldete Gonçalves Aguiar Gasbarro.

O pretendente: DANIEL PINTO DE OLIVEIRA, profi ssão: técnico de instalação, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/04/1979, residente e 
domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Djalma Pinto de Oliveira e de Mar-
garida Tisuko de Oliveira. A pretendente: ANA PAULA COSTA DE GOUVÊA, profi ssão: 
dona de casa, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
01/10/1985, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Genivaldo 
Rodrigues de Gouvêa.

O pretendente: MARCIO BRAGATO MOREIRA, profi ssão: advogado, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 18/12/1979, residente e domiciliado no 
Jardim das Bandeiras, São Paulo - SP, fi lho de Osmildo dos Santos Moreira e de Solange 
Maria Bragato Moreira. O pretendente: LUIZ HENRIQUE VOLPATO, profi ssão: publicitário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/11/1985, residente 
e domiciliado no Jardim das Bandeiras, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Roberto Volpato 
e de Sonia Regina de Araujo.

O pretendente: RENAN CÉSAR MARTINS SILVA, profi ssão: administrador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Votuporanga - SP, data-nascimento: 15/04/1987, residente e do-
miciliado na Vila Leopoldina, São Paulo - SP, fi lho de Gumersindo Antônio da Silva e de 
Silvia Mara Martins da Silva. A pretendente: MARIANA GUIMARÃES SILVADO, profi ssão: 
administradora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
27/05/1986, residente e domiciliada no Alto de Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Paes Silvado Junior e de Vera Lucia Guimarães Silvado.

O pretendente: ANDRÉ FIDELIS LUCCHESI, profi ssão: publicitário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 16/12/1983, residente e domiciliado na Vila 
Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Oswaldo Nogueira Lucchesi e de Lucia de Azevedo 
Marques Fidelis Lucchesi. A pretendente: LAURA DE ARTEAGA ROMERO, profi ssão: 
relações públicas, estado civil: solteira, naturalidade: Bogotá - Colombia, data-nascimento: 
24/07/1987, residente e domiciliada na Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Eugenio de Arteaga e de Maria Lucia Romero Ramirez.

10ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000632-
47.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Prataviera, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ROSEANE 
REIS LEAL DO NASCIMENTO, CPF. 249.726.038-95, que ALDENIR NILDA PUCCA, ajuizou-lhe 
uma ação de Execução, para cobrança de R$ 21.575,92 (Jan/2015), oriundos da prestação de 
serviços jurídicos, conforme Contrato de Honorários Advocatícios, firmado entre as partes. Estando a 
executada em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito 
atualizado ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 
30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante 
seja feito em 6 parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, 
sob pena de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da execução e avaliação. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

18ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 
0110690-15.2008.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, do 
Estado de São Paulo, Dr. Tiago Henriques Papaterra Limongi, na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
MERCÍLIO DOS SANTOS YAMASSITA, CPF 050.659.638-94, que VERA LUCIA NASCIMENTO 
VASCONCELOS lhe ajuizou uma ação Monitória, para o recebimento de R$ 6.000,00 (Fev/2008) 
oriundos do cheque nº 003402, no valor de R$ 5.000,00, sacado contra o Banco Citibank S.A. e 
devolvido por falta de fundos. Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 15 dias, a fluir do prazo supra, ofereça embargos monitórios ou pague a 
importância supra devidamente atualizada, ficando ciente, de que neste último caso ficará isento de 
custas e honorários advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, constituir -
se-á de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em mandado 
executivo, conforme previsto no Livro I, Título II, (art. 702 do CPC). Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

24ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1061087-
09.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado 
de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da lei, etc.. FAZ SABER a Aperam Distribuidora 
Ltda, CNPJ. 15.191.739/0001-03, Jenifer Godinho Pimenta, CPF. 063.976.786-95 e Darlene Alves 
Rodrigues, CPF. 133.931.796-67, que Santana S/A Crédito, Financiamento e Investimento ajuizou-
lhes uma ação de Execução, objetivando o recebimento de R$ 60.279,84 (Jun/2015), oriundos da 
Cédula de Crédito Bancário, firmado entre as partes em 13/10/2014. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou 
em 15 dias embarguem ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor 
da execução, inclusive custas e honorários podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 
parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora e avaliação. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. SP, 09/02/2017. 

4ª Vara Cível – Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. 
PROCESSO Nº 1009065-02.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro 
Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) LILIAN OLIVEIRA DA CUNHA, CPF 316.215.668-89, Brasileiro, que lhe foi proposta uma 
ação de Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, objetivando a cobrança da 
quantia de R$ 14.930,27 (05/2014), decorrente de prestação de serviços educacionais. Encontrando-se o 
mesmo em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em quinze dias, a fluir após o prazo 
de vinte dias contados a partir da publicação deste edital, ofereça embargos monitórios ou pague a 
importância supra, ficando ciente, outrossim, de que neste último caso ficará isento de custas e 
honorários advocatícios e de que na hipótese de não oferecimento de embargos, 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 06 de dezembro de 2016. 

5ª Vara Cível - Regional Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0018492-63.2016.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - 
Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Baiardo de Brito Pereira Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) RICARDO WAGNER FERNANDES DA CRUZ, CPF 380.422.248-00, que a AMC - 
Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma Ação Monitória julgada procedente, ora em fase 
de Cumprimento de Sentença condenando-o ao pagamento de R$21.334,96 (atualizado até 
Set/2016). Estando o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por edital, para que 
no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena 
de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de 
penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá o réu, independente de 
nova intimação, 15 dias, a fluir após o prazo supra, para oferecer impugnação (art. 525 NCPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 14 de dezembro de 2016. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006942-43. 2015. 8.26.0604 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ª VC, do Foro de Sumaré, Estado de SP, Dr(a). Ana Lia Beall, na forma da Lei, etc. Faz Sa-
ber a(o) Nasha Transportes Ltda, Cnpj 19.027.173/0001-21, que lhe foi proposta uma ação de Moni-
tória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.a., alegando em síntese que é credor 
da requerida no valor de R$ 7.496,45 referente à prestação de serviços conforme faturas 161245612 
e 170988544, com vencimento em 22/09/2014 e 22/12/2014, respectivamente. Restando infrutíferos 
os esforços em localizar o requerido, e encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi de-
terminada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento 
da quantia, devidamente atualizada, ou apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do 
artigo 701 do CPC. O réu será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no 
prazo. Caso não cumpra o mandado no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de 
pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.. Dado e passado nesta cidade 
de Sumaré, aos 24 de janeiro de 2017.                                                                                11 e 14/02

Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1072309-42.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª 
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Elaine Faria Evaristo, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER ao ESPÓLIO DE JOSEFA CAMPOS FERREIRA PINTO, representado por José Jâ-
nio Pinto, CPF 838.676.358-20, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de 
MOMENTUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, objetivando a cobrança do pagamento 
de R$ 2.093,02 (setembro/2013), corrigido monetariamente e acrescido de juros, referente ao débito 
da taxa de conservação do loteamento adquirido pelo autor. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, 
foi deferida sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra, conteste o 
feito, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será o presente edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 11 de novembro de 2016.          11 e 14/02

Edital de Citação Prazo 20 dias. Processo Nº 0009129-54.2013. 8.26.0590 O Dr. Artur Martinho de 
Oliveira Júnior, Juiz de Direito em exercício na 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de São Vicente/
SP. FAZ SABER a Espólio de Maria de Los Dolores Domingues Antelo, RG nº 7.449.418-1, CPF nº 
727.330.128-00, representado por pela inventariante SÔNIA MIRANDA CHAGAS que Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, lhe ajuizou ação de Procedimento Ordinário, objetivando a Co-
brança da quantia de R$ 13.488,02, referente às despesas da taxa de conservação do lote 17 e 20, 
da Quadra MX e OZ, do Empreendimento Thermas de Santa Cristina III, e Empreendimento Ninho 
Verde II, pois os deixou de pagar. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, 
para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos 
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. 
São Vicente, 24 de janeiro de 2017. Eu, Amaro Sérgio S. Silva, Escrevente, digitei. Eu, José Carlos 
Fernandes, Escrivão Judicial I, conferi.                                                                                 11 e 14/02

Edital De Citação Processo Digital nº: 0031909-98.2016.8.26.0002. Cumprimento de Sentença - Pres-
tação de Serviços. Exeqüente: Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda. Executado: Renato de 
Carvalho Oliveira. Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0031909-98.2016.8.26.0002O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de 
Abreu Perine, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Renato De Carvalho Oliveira, RG 22.430.998, 
CPF/MF Nº 116.801. 778- 50, que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por 
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efe-
tue o pagamento do valor de R$ 12.247,01, 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 presente edital, 
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São 
Paulo, aos 12 de janeiro de 2017.                                                                                          11 e 14/02

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0152698-02.2011.8.26.0100 O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ROGÉRIO 
MARRONE DE CASTRO SAMPAIO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Osvaldo de Almeida, CPF 
256.359.138-49, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum 
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: que nos autos da referida ação foi de-
terminada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue o pagamento do valor de R$16.000,55, 
que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir 
após o decurso do prazo de 20 dias do presente edital, sob pena de multa de 10% (art. 513, § 2º, IV, 
do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 
de dezembro de 2016.                                                                                                             11 e 14/02

3ª Vara da Família e Sucessões - Regional Santo Amaro. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE AUREA RAMOS RODRIGUES DA 
SILVA, REQUERIDO POR AUREANE RODRIGUES DA SILVA PINESE E OUTROS - PROCESSO 
Nº1005117- 27.2015.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara da Família e Sucessões, do 
Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Castillo Garcia Paranhos, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, 
por sentença proferida em 05/10/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO de AUREA RAMOS 
RODRIGUES DA SILVA, CPF 381.309.358-13, declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, 
o(a) Sr(a). Aureane Rodrigues da Silva Pinese. 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 12 de dezembro de 2016. 

8ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MICHELLE PINATEL MARZO, REQUERIDO POR 
JEAN IVES PINATEL MARZO E OUTROS - PROCESSO Nº0000622-51.2015.8.26.0100. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 8ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Marcelo Barbosa Sacramone, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 01/04/2016, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de MICHELLE PINATEL MARZO, CPF 010.626.139-88, declarando-o(a) parcialmente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). MARIA APARECIDA SARAIVA MARZO. 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 17 de maio de 2016. 

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

4ª Vara do Foro de Mogi das Cruzes – SP. Edital de Citação - Prazo de 20 dias, expedido nos autos 
da ação de Usucapião, processo nº. 1009294-24.2015.8.26.0361. A Dra. Gláucia Fernandes Paiva, 
MMª Juíza de Direito da 4ª Vara do Foro de Mogi das Cruzes/SP, na forma da lei. FAZ SABER 
a JOSÉ MESSIAS MARQUES, RG 23210124-3 e CPF 527.250.228-00 e sua companheira MA-
RINETE FERREIRA C. RODRIGUES, RG 52848042 e CPF 212.770.443-68, FORTUNATO LÚCIO 
DA SILVA, RG 13.820684-3 e CPF 073.819.139-68 e sua cônjuge ODETE BUENO DA SILVA, RG 
22803238-6 e CPF 281.682.448-93, KIACHI CHIANTA, RG e CPF ignorados, KIOCHI CHICUTA, 
RG e CPF ignorados, ORZEM PORTA, RG e CPF ignorados e sua cônjuge RITA PORTA, RG e CPF 
ignorados, THEOBALDO STREGER e sua cônjuge EMMA ANNA ROSA FRANENDORF STREGER 
e ATALINA NASCIMENTO CECÍLIO viúva do Dr. ELIAS CECÍLIO, TUFIC COURY sua cômjuge GE-
ORGINA FERNANDES VIEIRA COURY, seus herdeiros réus ausentes, MARIA HELENA PORTA 
CAPELLARI, RG 4.197.511, CPF ignorado, MUNICÍPIO DE BIRITIBA MIRIM/SP, pessoas incertas, 
desconhecidas e eventuais terceiros interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que 
ÁLVARO FERREIRA LOPES, RG 83736682 SSP/SP, CPF 687.773.618-49 e sua cônjuge MARIA 
FIALHO DE BRITO, RG 12477745, CPF 090.650.688-30, ajuizaram ação de Usucapião, visando 
USUCAPIÃO EXTRAORDIÁRIO - UMA GLEBA DE TERRAS, com área de 6.050 metros quadrados, 
sob o nº. 137, da Fazenda Cubatão, distrito de Biritiba Mirim, neste município, medindo 60,50 metros 
de largura, de frente para a rua 10, por 100 metros de cumprimento, confrontando com as glebas nº 
136, 138 e com Kiachi Chianta; dita gleba foi havida em maior área conforme transcrição nº. 50.376. 
Inscrição cadastral nº 53243.41.26.0221.00.000 Cadastrado ao Oficial de Registro de Imóveis e Ane-
xos – Mogi das Cruzes – Estado de São Paulo, atualmente com matrícula sob o nº. 20.511, ficha 01, 
livro nº. 02 Registro Geral, averbada junto ao 2º Oficial de Registro de Imóveis de Mogi das Cruzes/
SP. Alegam os requerentes estarem na posse mansa e pacífica há mais de 20 anos, por si e seus 
antecessores. Expediu-se edital para citação e intimação de todos os interessados, inclusive aqueles 
que se encontram em local incerto e não sabido, para que, no prazo de 15 dias, a contar dos 20 dias 
supra, apresentem defesa, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Será 
o presente afixado e publicado na forma da lei. Mogi das Cruzes, 27 de janeiro de 2017.  11 e 14/02                                                               

Edital de Citação Prazo de 20 dias Úteis. Processo Nº 4014208-74.2013.8.26.0224 
((RETR.1BHLP.003-17/01/2017)) Juízo de Direito da 9ª VC de Garulhos Juíza de Direito- Ana 
Carolina Miranda de Oliveira. Edital De Citação- Processo n. 4014208-74.2013.8.26.0224- Mo-
nitória - Requerente: Centro De Gestão De Meios De Pagamentos S/A, Prazo 20 dias úteis, 
expedido nos autos da Ação Monitória. A Dra. Ana Carolina Miranda De Oliveira, Juíza de Direito 
Auxiliar da 9ª Vara Civel da Comarca de Guarulhos-SP, na forma da lei. Faz saber: Rodoviário 
Cassiano Logistica E Armazenagem Ltda. empresa de direito privado, inscrita no CNPJ sob n. 
04.473.144/0001-16, ré ausente, incerta, e paradeiro desconhecido, que na respectiva vara e 
cartório, tramita os autos da MONITÓRIA, por conta dos débitos decorrentes do uso do serviço 
do dispositivo SEM PARAR, representados pelas faturas de nsº 100328325, com vencimento em 
26/12/2012, no valor de R$ 13.756,39, fatura de n. 97763342, com vencimento em 26/11/2012, 
no valor de R$ 34.989,47, conforme demonstrativo anexado nos autos. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação da empresa, para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir o prazo de 20 dias úteis, apresente embargos ou efetue o pagamento do débito, sob pena 
da conversão em título judicial, Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 
da lei. Guarulhos, 17/01/2017.                                                                                      11 e 14/02
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Distrito - Capão Redondo
Dr. Claudinei José Pires - 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: REGINALDO MARCONDES PINHO, divorciado, taxista, nascido em 
16/03/1971, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de João da Silva Pinho e de Maria da Graça Marcondes Pinho; A pretendente: LENIRA 
NEVES DOS SANTOS, divorciada, designer, nascida em 15/09/1976, natural de Glória 
de Dourados - MS, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Neves dos 
Santos e de Rosa Maria dos Santos.

O pretendente: DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, solteiro, operador de máquina, nascido 
em 11/04/1973, natural de Oeiras - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Rodrigues da Silva e de Anatália Pereira de Oliveira; A pretendente: FABRICIA 
CRISTIANE SILVA, solteira, babá, nascida em 15/10/1982, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Nelson da Silva e de Lourdes 
Maria Adriano da Silva.

O pretendente: THIAGO ALVES DA COSTA, solteiro, balconista, nascido em 07/05/1992, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Miguel 
Elias da Costa e de Luzilene Alves da Silva; A pretendente: BARBARA DE MOURA 
CUNHA, solteira, auxiliar de saúde bucal, nascida em 25/03/1991, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Odemorisvaldo Pereira Cunha 
e de Claudete de Moura Cunha.

O pretendente: VINICIUS VERISSIMO SOARES DE SOUZA, solteiro, chapeiro, nascido 
em 04/05/1996, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Expedito Verissimo de Souza Junior e de Rivania Leandro Soares; A pretendente: 
TAYANE COSTA SILVA, solteira, do lar, nascida em 17/09/1991, natural de São Luís - 
MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jorgenildo Martins Silva e de 
Marcia Aparecida de Sousa Costa.

O pretendente: ELMAR XAVIER PEREIRA, solteiro, taxista, nascido em 03/12/1983, natural 
de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Pereira 
da Silva e de Marlene Soares Xavier; A pretendente: MÔNICA BATISTA CARDOSO, solteira, 
vendedora, nascida em 17/01/1991, natural de Medina - MG, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Wanderlei Batista Cardoso e de Rosely Maria Batista.

O pretendente: JOSÉ CARLOS ALVES BARBOSA, solteiro, ajudante geral, nascido em 
10/06/1991, natural de Minas Novas - MG, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Maria Levanda Alves Barbosa; A pretendente: ANA LUCIA DA CONCEIÇÃO 
GOMES, divorciada, do lar, nascida em 31/12/1985, natural de São Paulo - SP, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Carvalho Gomes e de Francisca 
Raimunda Conceição Gomes.

O pretendente: MARCELO DE OLIVEIRA FERREIRA, solteiro, cozinheiro, nascido 
em 05/08/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Anísio José Ferreira e de Isaltina Madalena de Oliveira; A pretendente: DAIANE 
NUNES ROCHA, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 25/05/1990, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio José da Rocha 
e de Zildi Nunes da Rocha.

O pretendente: PAULO FRANCISCO SCHNEIDER, solteiro, subgerente, nascido em 
15/09/1989, natural de Porto dos Gaúchos - MT, residente e domiciliado em São Paulo - 
SP, fi lho de Alfredo José Schneider e de Lourdes Schmidt; A pretendente: CRISTINA DE 
OLIVEIRA ROCHA, solteira, autônoma, nascida em 30/08/1986, natural de São Paulo 
- SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Deuzeny Soares da Rocha e 
de Marlene Borges de Oliveira Rocha.

O pretendente: JOÃO FILHO RIBEIRO, solteiro, porteiro, nascido em 06/10/1975, natural 
de São João do Piaui - PI, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Teresa 
Rodrigues Ribeiro; A pretendente: JEANE DOS SANTOS BASTOS, solteira, banhista, 
nascida em 17/08/1990, natural de Caetité - BA, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Liolino Paz Bastos e de Antonia Alexandrina dos Santos Bastos.

O pretendente: CÉLIO ROZENO, solteiro, motorista, nascido em 02/02/1983, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Rozeno e 
de Severina Herculano de Souza; A pretendente: UICÉLIA LIMA DE SOUZA, solteira, do 
lar, nascida em 04/09/1974, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Uilson Pinto de Souza e de Doracilia Dina de Lima.

O pretendente: ROSIVALDO SILVA, solteiro, açougueiro, nascido em 13/03/1958, na-
tural de Ubatã - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Rosilda Maria 
Silva; A pretendente: MARICELMA PEREIRA DE MOURA, solteira, do lar, nascida em 
27/03/1973, natural de Ubatã - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Ciriaco Pereira de Moura e de Maria da Paz dos Santos.

O pretendente: ROGÉRIO GOMES, solteiro, gerente, nascido em 15/08/1976, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Narcizo Gomes e 
de Maria Liege da Silva Gomes; A pretendente: LUCILENE DA CRUZ FRAGA, solteira, 
gerente, nascida em 23/12/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Luzia Souza da Cruz Fraga.

O pretendente: RONALDO DE MOURA SILVA, divorciado, taxista, nascido em 04/08/1977, 
natural de Buenos Aires - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Severino 
Rufi no da Silva e de Maria Madalena de Moura Silva; A pretendente: ROSEMARY CARREIRO 
ZANLORENZI, divorciada, professora, nascida em 02/12/1967, natural de São Paulo - SP, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Plinio Zanlorenzi e de Neisa Zanlorenzi.

O pretendente: ALAN AZEVEDO DIAS ROCHA NASCIMENTO, divorciado, manobris-
ta, nascido em 17/05/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Azevedo do Nascimento e de Eliete Dias Rocha; A pretendente: 
ANDRÉA LEAL LUCAS, divorciada, atendente, nascida em 29/07/1988, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Ferreira Lucas 
e de Zilma Ferreira Leal Lucas.

O pretendente: DANILO PINHEIRO DE PAULA, solteiro, orçamentista de automóveis, 
nascido em 23/03/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Paulo Rogerio de Paula e de Luzia Pinheiro de Paula; A pretendente: 
DÉBORA DE JESUS PEREIRA, solteira, cabeleireira, nascida em 16/02/1985, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Alberto 
Pereira e de Ercy Maria de Jesus Souza.

O pretendente: EDUARDO SILVA, divorciado, eletricista, nascido em 13/04/1966, natural 
de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Neuza Silva; A 
pretendente: ROSILDA BERNARDE, divorciada, técnica de enfermagem, nascida em 
14/05/1973, natural de Aparecida - SP, residente e domiciliada em Jaguariúna - SP, fi lha 
de José Batista Bernarde e de Geny de Mello Bernarde.

O pretendente: DJALMA MACHADO SILVA, divorciado, bancário, nascido em 26/03/1971, 
natural de Uibaí - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Zildjalma 
Mendes da Silva e de Maria de Lurdes Machado Silva; A pretendente: LUCIANA NUNES 
DUARTE, solteira, técnica em enfermagem, nascida em 19/02/1979, natural de Passagem 
Franca - MA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Pereira Nunes 
e de Maria Aparecida Duarte.

A pretendente: MARIA PATRICIA LOPES DA SILVA, solteira, camareira, nascida em 
25/12/1986, natural de Maceió - AL, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Maria Lopes da Silva; A pretendente: NATALIA SILVA ALMEIDA, solteira, atendente, 
nascida em 25/04/1991, natural de Osasco - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Maria Zelia Silva Almeida.

O pretendente: RICARDO JOSÉ DOS SANTOS, solteiro, auxiliar de manutenção, nascido 
em 05/01/1971, natural de Taboão da Serra - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Francisco José dos Santos e de Josefa Maria de Lira Santos; A pretenden-
te: ANA LUCIA BARROS DA SILVA, solteira, auxiliar de serviços gerais, nascida em 
25/08/1971, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Sinval Barros da Silva e de Aurelice Barros da Silva.

O pretendente: MARCO POLO DE BAERE MODANO, solteiro, operador de telemarke-
ting, nascido em 03/09/1987, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Vera Lucia de Baere Modano; A pretendente: PATRICIA ARAUJO 
CASTANHA, solteira, estudante, nascida em 18/08/1988, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Aurelio Alves Castanha e de Maria 
Ilza Alves Castanha.

O pretendente: DANIEL ALVES, solteiro, autônomo, nascido em 03/10/1970, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jovelina Alves; A 
pretendente: DAIANA DOS SANTOS RODRIGUES, solteira, analista comercial, nascida 
em 29/10/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Nivaldo da Silva Rodrigues e de Alzira dos Santos Rodrigues.

O pretendente: DIEGO MARINHO DE ABREU DA SILVA, solteiro, auxiliar de mídia, 
nascido em 10/01/1990, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Carlos Cezar da Silva e de Maria Cidalia de Abreu da Silva; A 
pretendente: PAOLA DO CARMO RIBEIRO, solteira, analista de atendimento, nascida 
em 24/11/1991, natural de Francisco Morato - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Raimundo Ribeiro e de Norma Rosangela Dias do Carmo.

O pretendente: DOUGLAS CONCEIÇÃO RODRIGUES CAMARGO, solteiro, segurança, 
nascido em 26/09/1972, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Rubens Rodrigues Camargo e de Julia Maria da Conceição Camargo; A 
pretendente: PAULA VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA, solteira, assistente administrativo, 
nascida em 23/04/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Alcino Moreira de Oliveira e de Maria dos Anjos Rocha de Oliveira.

O pretendente: SAMUEL JOSÉ TIMÓTEO, divorciado, técnico em ótica, nascido em 
07/11/1971, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Timóteo Filho e de Regina de Moraes Timóteo; A pretendente: LEIDE APA-
RECIDA DE MELO, solteira, do lar, nascida em 01/07/1982, natural de Lucélia - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Darci Salgado de Melo e de Maria 
Aparecida de Melo.

O pretendente: ANDERSON CASTRO DE SOUSA, divorciado, gesseiro, nascido em 
22/08/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Francisco Eduardo de Sousa e de Antonia Maria Castro de Sousa; A pretendente: 
ANDRÉIA VANDEVELD DE BARROS, solteira, gerenciadora de hipermercado, nascida 
em 25/01/1982, natural de São Bernardo do Campo - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Severino de Barros e de Vandercy Freitas Vandeveld.

O pretendente: VANDERSON GARCIA DE OLIVEIRA, solteiro, operador de supermercado 
líder, nascido em 31/03/1989, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Neuton Francisco de Oliveira e de Fernanda Garcia de Freitas Oliveira; 
A pretendente: JULIANA DA ROCHA SANTOS, solteira, operadora de supermercado, 
nascida em 15/02/1988, natural de Embu das Artes - SP, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Manoel Soares dos Santos e de Lindaura Ana da Rocha Santos.

O pretendente: LUCIANO MEDEIROS PEREIRA, solteiro, controlador de acesso, nas-
cido em 11/06/1977, natural de Campina Grande - PB, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Roberto Pereira e de Luisa de Marillac Medeiros Pereira; A 
pretendente: MARCIA CRISTINA RIBEIRO DE ANDRADE, solteira, do lar, nascida em 
11/08/1978, natural de Macapá - AP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de 
Creusa Ribeiro de Andrade.

O pretendente: WILLIAN DOS SANTOS GREGÓRIO, solteiro, açougueiro, nascido 
em 17/12/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, filho de Sebastião Sidnei Gregório e de Rosana Ferreira dos Santos Gregó-
rio; A pretendente: SHEILA BARACHO DOS SANTOS, divorciada, operadora de 
caixa, nascida em 18/04/1984, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Edeildo Baracho dos Santos e de Cleonice Bernardina 
dos Santos.

O pretendente: ALEXANDRE LIMA ROCHA, solteiro, vigilante, nascido em 04/06/1988, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Deraldo 
Rocha e de Maria da Gloria Lima Rocha; A pretendente: DANIELA CONCEIÇÃO DE 
SOUZA, solteira, operadora de caixa, nascida em 29/02/1988, natural de São Paulo - 
SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lindomar Lucas de Souza e de 
Ivonete Maria da Conceição.

O pretendente: ALESSANDRO VENANCIO LONGO, solteiro, controlador de acesso, 
nascido em 18/04/1977, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Djalma Longo e de Maria Corália Venancio Longo; A pretendente: GLÓRIA 
BENÍCIO DOS REIS, solteira, operadora de caixa, nascida em 30/01/1976, natural de 
Jussara - BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Almiro Benício de Souza 
e de Doralice Benício dos Reis.

O pretendente: UBIRATAN LUZ SANTOS, solteiro, ajudante de cozinha, nascido em 
20/01/1986, natural de Ipiau - BA, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Antonio Feliciano de Jesus Santos e de Dionice Rocha Luz; A pretendente: ARIANE DE 
CASTRO RODRIGUES, solteira, promotora, nascida em 02/03/1989, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pinheiro Rodrigues 
e de Mirian Francisca de Castro.

O pretendente: ERIK CLEPTON MORAES DA SILVA, solteiro, professor, nascido em 
19/11/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de José Fernando Ribeiro da Silva e de Tania Regina de Moraes; A pretendente: RO-
MAIRE SANTOS SILVA, solteira, hostess, nascida em 24/12/1987, natural de Itabuna 
- BA, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Ronaldo Oliveira Silva e 
de Rosemaire Cardoso Santos.

O pretendente: AILSON DA SILVA CAVALCANTE, solteiro, apontador, nascido em 
14/03/1991, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Antonio Soares Cavalcante e de Domingas da Silva Cavalcante; A pretendente: MARIA 
DAS GRAÇAS ALVES DE FREITAS, solteira, telefonista, nascida em 25/09/1988, natural 
de Castelo do Piauí - PI, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Guilherme 
Cardoso de Freitas e de Elizia Alves de Sousa.

O pretendente: FRANCISCO LINDONJONSON DINIZ, solteiro, auxiliar de topografi a, 
nascido em 02/04/1976, natural de Bonito de Santa Fé - PB, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Rodrigues Diniz e de Maria de Lourdes Diniz; 
A pretendente: ANDREA ROCHA DOS SANTOS NASCIMENTO, viúva, orientadora 
socioeducativa, nascida em 09/07/1970, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Andre dos Santos e de Maria Rocha 
dos Santos.

O pretendente: FELIPE QUEIROZ FERNANDES, solteiro, carteiro, nascido em 17/07/1993, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Lopes 
Fernandes e de Maria Lucia Oliveira de Queiroz Fernandes; A pretendente: MICHELLE 
REGINA GOMES TORRES, divorciada, esteticista, nascida em 29/09/1990, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Washington Barbosa 
Torres e de Rita de Jesus Gomes.

O pretendente: MARCOS DE SOUZA RIBEIRO, solteiro, estoquista, nascido em 
01/09/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Carlos Aparecido Ribeiro e de Brasilina de Souza Ribeiro; A pretendente: SILENE 
PEREIRA DA SILVA, solteira, auxiliar de cozinha, nascida em 04/08/1981, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Givaldo Inácio da 
Silva e de Expedita Pereira da Silva.

O pretendente: ISAQUE GALVÃO LOURENÇO, solteiro, projetista, nascido em 18/08/1991, 
natural de Campina Grande - PB, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Genival Joaquim Lourenço e de Rute Galvão Lourenço; A pretendente: JULIANA MATOS 
MOREIRA, solteira, designer gráfi co, nascida em 25/05/1994, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Elvis José Alves Moreira e de Katia 
Cilene de Lima Matos Moreira.

O pretendente: FLAVIO AUGUSTO NASCIMENTO PINHO, solteiro, montador, nascido 
em 09/06/1994, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Joaquim Augusto Pinho e de Adriana Nascimento Santos; A pretendente: VA-
LÉRIA MARIA DOS SANTOS, solteira, atendente, nascida em 06/01/1993, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Nivaldo dos Santos 
e de Valdeci Maria Santana.

O pretendente: JOSIAS TOLEDO DE SOUSA, solteiro, operador de telemarketing, 
nascido em 04/10/1995, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Gilberto Antonio de Sousa e de Zilma Terezinha de Paula Toledo 
Sousa; A pretendente: THAIS SILVA DE ALMEIDA, solteira, operadora de telema-
rketing, nascida em 07/08/1997, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Severino Lopes de Almeida e de Adriana Silva 
Pinto de Almeida.

O pretendente: RODRIGO CLEYSSON CARVALHO NUNES, solteiro, auxiliar de es-
critório, nascido em 13/08/1980, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Pedro Corrêa Nunes e de Benedita Maria Carvalho Nunes; A 
pretendente: JULIANA COSTA DE OLIVEIRA BARBOSA, solteira, vendedora, nascida 
em 20/02/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de José Noberto Barbosa e de Vilma Costa de Oliveira Barbosa.

O pretendente: TIAGO MALAQUIAS VIANA, solteiro, vigilante, nascido em 08/11/1987, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Valmir 
Antonio Viana e de Roseli Maria da Conceição Malaquias; A pretendente: ROSE VIEIRA 
DOS SANTOS, solteira, do lar, nascida em 14/08/1992, natural de São Paulo - SP, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Roni Esequiel dos Santos e de Rosa 
Gonçalves Vieira.

O pretendente: BRUNO FELIPE CARDENAS DE OLIVEIRA, solteiro, assessor comercial, 
nascido em 24/10/1988, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Claudio de Oliveira e de Ana Sonia Cardenas de Oliveira; A pretendente: 
CAMILA BRANDÃO BANDEIRA, solteira, bancária, nascida em 18/11/1987, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Malto Bandeira 
e de Antonia Ferreira Brandão Bandeira.

O pretendente: ÉRIK DOS SANTOS BALSOTE, solteiro, auxiliar de gravação, nascido 
em 13/04/1981, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Anisio Balsote e de Terezinha Raimunda dos Santos; A pretendente: CARLA 
IZABEL ESTEVES DIAS, solteira, analista de cobrança júnior, nascida em 01/02/1991, 
natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco 
Dias de Souza e de Maria do Amparo Esteves Dias.

O pretendente: WILLIANS COLBERT, divorciado, técnico de medição, nascido em 
07/09/1978, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
filho de Plinio Colbert e de Maria Perpetua Colbert; A pretendente: KARINA RO-
DRIGUES DA SILVA, solteira, publicitária, nascida em 08/02/1984, natural de São 
Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Zuleide Rodrigues 
da Silva.

O pretendente: CLECIO SEBASTIÃO DA SILVA, solteiro, estoquista, nascido em 
15/04/1981, natural de Cupira - PE, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
José Sebastião Filho e de Josefa Maria da Silva; A pretendente: DOMINGAS TELES DE 
MENEZES, solteira, doméstica, nascida em 30/03/1975, natural de Cícero Dantas - BA, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Teles de Menezes e de Eremita 
Teles de Menezes.

O pretendente: MAYCKON RICHARD SILVA DO NASCIMENTO, solteiro, aten-
dente, nascido em 06/02/1998, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Adilson Bispo do Nascimento e de Esmeria Regina 
Souza Silva; A pretendente: ELISAMA CRISTINA ARAUJO LEANDRO, solteira, 
recepcionista, nascida em 19/08/1996, natural de São Paulo - SP, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Amarildo de Souza Leandro e de Adriana 
Araujo Rocha Leandro.

O pretendente: HERNANI BERTOLINO DA CUNHA, divorciado, operador de máquinas, 
nascido em 30/08/1966, natural de Boa Esperança - MG, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Bertolino Miguel e de Maria Aparecida da Cunha; A preten-
dente: ANTONIA JUCILEIDE PEDROSA, solteira, auxiliar administrativo, nascida em 
29/03/1972, natural de Mombaça - CE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha 
de Romão Pedrosa Mota e de Maria Torres Pedrosa.

O pretendente: WELLINGTON ROBERTO GONÇALVES, divorciado, funcionário público, 
nascido em 23/06/1979, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de João dos Reis Gonçalves e de Carmélia Machuda Gonçalves; A pretendente: 
RENATA GONÇALVES NUNES, solteira, vendedora, nascida em 02/06/1981, natural de 
São Paulo - SP, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Nunes da 
Silva e de Maria de Lourdes Gonçalves.

O pretendente: BRUNO DESIDÉRIO DOS SANTOS, solteiro, gerente de obras, nascido 
em 09/10/1985, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, 
fi lho de Cicero Desidério dos Santos e de Celi Aparecida de Souza; A pretendente: MARIA 
LUCIANA DA SILVA, solteira, assistente interna de vendas, nascida em 01/04/1986, 
natural de Canhotinho - PE, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José 
Zildo da Silva e de Maria Lucineide da Silva.

O pretendente: RAMON TEODORO DE SOUZA, solteiro, motofretista, nascido em 
21/10/1986, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho 
de Arivaldo Teodoro de Souza e de Marinalva Santos de Souza; A pretendente: GEANY 
BARROS CHIARI, solteira, securitária, nascida em 06/11/1991, natural de São Paulo - SP, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton Sebastião Chiari e de Maria 
de Fatima Barros Domingues.

O pretendente: WAGNER PEREIRA DOS SANTOS, solteiro, analista da qualidade, 
nascido em 07/01/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, filho de Laurindo Pereira dos Santos e de Olindina Pereira dos Santos; 
A pretendente: VANESSA SOLLER MONTEIRO, solteira, gerente administrativo, 
nascida em 09/07/1982, natural de São Paulo - SP, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, filha de José Carlos Monteiro e de Silvia Maria do Amaral Soller 
Monteiro.
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

 Distrito - Perus
Dr. Atharyê Diogo de Faria - 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: CLAUDIMAR MARIANO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão 
azulejista, nascido em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia (14/09/1965), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aprigio Mariano da Silva e de Germana 
Maria de Jesus. A pretendente: VITALINA MARIA DE JESUS, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Campo Alegre de Lourdes, BA, no dia doze de 
setembro de mil novecentos e setenta e sete (12/09/1977), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos José Pereira e de Nailde Maria de Jesus.

O pretendente: CLÉCIO AUGUSTO CÉSAR DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de empilhadeira, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (01/07/1985), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Cezário Leite da Silva e de 
Maria Helena Eleotério dos Santos da Silva. A pretendente: VALÉRIA JESUS DA SILVA 
RAMOS, estado civil solteira, profi ssão assistente de recursos humanos, nascida nesta 
Capital, Perus, SP, no dia (19/08/1985), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ivo Paula Ramos e de Jacira Jesus da Silva.

O pretendente: MANOEL ANTÔNIO DE SOUZA JAQUES, estado civil solteiro, profi ssão 
conferente, nascido em Porto Alegre, RS, no dia (10/05/1981), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Carlos Jaques e de Cicera de Souza Jaques. 
A pretendente: ELIENE ALENCAR RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão empregada 
doméstica, nascida em São João do Piauí, PI, no dia (09/05/1986), residente e domi-
ciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Luiz Rodrigues Ribeiro e de Maria Lucia 
Alencar Ribeiro.

O pretendente: ANDERSON LUCAS AGUILAR, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido em Caieiras, SP, no dia (02/09/1991), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Carlucio Gonçalves Aguilar e de Darcilene Antonia Lucas Aguilar. A 
pretendente: JANÚBIA MARICE SANTOS DE MENEZES CARNEIRO, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Feira de Santana, BA, no dia (20/11/1990), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Boaneges Menezes Carneiro 
e de Maria Jandira Santos de Menezes Carneiro.

O pretendente: SEBASTIÃO LARANJEIRA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão mo-
torista, nascido em São João do Piauí, PI, no dia (20/10/1979), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Laranjeira e de Maria Aparecida Laran-
jeira. A pretendente: MARCILENE LIMA DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de produção, nascida em São João do Piauí, PI, no dia (06/11/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo José dos Santos e de Maria 
Cleusa Lima.

O pretendente: RENATO SERGIO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, 
nascido nesta Capital, Brasilândia, SP, no dia (21/09/1987), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Sergio da Silva e de Maria do Rosário da 
Silva. A pretendente: JÉSSICA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO, estado civil solteira, 
profi ssão manicure, nascida nesta Capital, Saúde, SP, no dia (13/02/1991), residente e 
domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aderson Borges do Nascimento e de 
Cleonice Maria da Conceição do Nascimento.

O pretendente: RAFAEL BRITO DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão programador, 
nascido em Suzano, SP, no dia (03/10/1986), residente e domiciliado neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Florisvaldo Manoel de Oliveira e de Luiza Brito de Oliveira. A preten-
dente: NATALY GIACOMINI, estado civil solteira, profi ssão agente de turismo, nascida 
nesta Capital, Cerqueira César, SP, no dia (13/11/1986), residente e domiciliada neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcos Giacomini e de Alcidina Rodrigues.

O pretendente: DANIEL HENRIQUE AGOSTINI DE MENDONÇA, estado civil solteiro, 
profi ssão assistente social, nascido em Jales, SP, no dia (25/03/1984), residente e domi-
ciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joaquim Teixeira de Mendonça e de Irene 
Agostini Mendonça. A pretendente: ELOISA MARIA DE CARVALHO COELHO, estado 
civil solteira, profi ssão secretária, nascida em Alpinópolis, MG, no dia (12/03/1985), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Lelis Agostinho Coelho e 
de Inês Rodrigues de Carvalho Coelho.

O pretendente: MARCELO MARTINS DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
mecânico, nascido em Osasco, SP, no dia (10/09/1977), residente e domiciliado neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Pereira dos Santos e de Edelzuita Martins dos 
Santos. A pretendente: ANDREA NOGUEIRA FLORENTINO, estado civil divorciada, 
profi ssão conferente, nascida nesta Capital, Perdizes, SP, no dia (03/09/1986), residente 
e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jose Florentino Neto e de Maria dos 
Anjos Nogueira Florentino.

O pretendente: ANTONIO ADRIANO MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão cabelei-
reiro, nascido em Jenipapo de Minas, MG, no dia (22/07/1990), residente e domiciliado 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Valter Dimas Martins e de Maria das Dôres Nunes 
Martins. A pretendente: SUELEN MARQUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
atendente de câmbio, nascida nesta Capital, SP, no dia (14/11/1990), residente e do-
miciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdivio Cordeiro da Silva e de Simone 
Camargo Marques.

O pretendente: JONATHAS APARECIDO SANTOS DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido nesta Capital, Perus, SP, no dia (31/01/1996), resi-
dente e domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso de Oliveira e de Márcia 
Alcione Aparecida dos Santos. A pretendente: CAMILA STEPHANIE SANTOS LIMA 
DE ALMEIDA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida nesta Capital, SP, no dia 
(13/08/1998), residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Jonas César 
Lima de Almeida e de Josie Santos de Matos.

O pretendente: DANILO APARECIDO DA SILVA XAVIER, estado civil solteiro, profi ssão 
separador de congelados, nascido nesta Capital, SP, no dia (07/01/1984), residente e 
domiciliado neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edson Aparecido Xavier e de Tania 
Regina da Silva Xavier. A pretendente: GRAZIELA PEREIRA GONÇALVES, estado 
civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Caieiras, SP, no dia (29/03/1988), 
residente e domiciliada neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Manoel José Gonçalves e 
de Edinalva Maria Pereira.
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
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DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

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

16º Subdistrito - Mooca 
Luiz Orlando de Barros Segala - Ofi cial

O pretendente: FABIO KHALAF FREIHAT, estado civil solteiro, profi ssão consultor de 
viagem, nascido nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 23/11/1977, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Silvio Khalaf Freihat e de Elisabete 
Conejero Khalaf Freihat. A pretendente: CARLA RODRIGUES DA SILVA, estado civil 
solteira, profi ssão consultora de viagem, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia 
05/09/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson 
Rodrigues da Silva Junior e de Eneida Consentino da Silva. 

O pretendente: WANG XIAOMIN, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em 
República Popular da China, no dia 18/04/1967, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Wang Li Gin e de Li Yuang Zhu. A pretendente: LIN YUMEI, 
estado civil solteira, profi ssão comerciante, nascida da República Popular da China, no 
dia 11/08/1968, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Lin 
Run Nan e de Cheng Nen Ceng. 

O pretendente: GIANCARLO MONTUORI, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido nesta Capital, Mooca - SP, no dia 14/10/1977, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Afonso Domingos Montuori Junior e de Deise Liotti 
Montuori. A pretendente: GIOVANNA ROBBA ASOLA, estado civil solteira, profi ssão 
terapeuta ocupacional, nascida nesta Capital, Ibirapuera  - SP, no dia 03/12/1982, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Sergio Asola e de Stela 
Marina Robba Asola. 

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

 

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: ONYEDIKA KINGSLEY ANUMBA, estado civil divorciado, profi ssão pro-
fessor de inglês, nascido em Kano-Nigéria, no dia (28/11/1989), residente e domiciliado 
em São Paulo, SP, fi lho de Humphrey Anumba e de Chinelo Anumba. A pretendente: 
MOANA KATETAU WAIKATO, estado civil solteira, profi ssão professora, nascida em 
Auckland-Nova Zelândia, no dia (11/09/1991), residente e domiciliada em Auckland-Nova 
Zelândia, fi lha de Nicholas James Mahuru e de Elizabeth Moana Waikato.


