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“Há duas épocas 
na vida, infância 
e velhice, em que 
a felicidade está 
numa caixa de 
bombons”.
Carlos Drummond de Andrade 
(1902/1987)
Poeta e cronista brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,24% Pontos: 
67.814,24 Máxima de +0,71% 
: 68.456 pontos Mínima de 
-0,46% : 67.661 pontos Volume: 
9,4 bilhões Variação em 2017: 
12,6% Variação no mês: 4,86% 
Dow Jones: +0,03% (18h34) Pon-
tos: 20.617,73 Nasdaq: -0,22% 
(18h34) Pontos: 5.806,56 Ibo-

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0819 Venda: R$ 3,0824 
Variação: +0,72% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,14 Venda: R$ 3,24 
Variação: +0,1% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,0504 Venda: R$ 
3,0510 Variação: -0,87% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0500 
Venda: R$ 3,2230 Variação: 
+0,72% - Dólar Futuro (março) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 12,29% ao 
ano. - Capital de giro, 12,75% ao ano. 
- Hot money, 1,47% ao mês. - CDI, 
12,88% ao ano. - Over a 12,90%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.241,60 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,69% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 122,000 
Variação: +1,16%.

Cotação: R$ 3,0950 Variação: 
+0,98% - Euro (18h34) Compra: 
US$ 1,0672 Venda: US$ 1,0672 
Variação: +0,75% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,2850 Venda: R$ 
3,2870 Variação: +1,42% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2430 
Venda: R$ 3,4400 Variação: 
+1,27%.

vespa Futuro: -0,05% Pontos: 
68.840 Máxima (pontos): 69.510 
Mínima (pontos): 68.680. Global 
40 Cotação: 934,595 centavos 
de dólar Variação: +1,03%.

O STF decidiu ontem 
(16) que presos em 
situações degradan-

tes têm direito a indeniza-
ção em dinheiro por danos 
morais. Por unanimidade, 
a Corte entendeu que a 
superlotação e o encarce-
ramento desumano geram 
responsabilidade do Estado 
em reparar os danos sofridos 
pelos detentos pelo descum-
primento do princípio cons-
titucional da dignidade da 
pessoa humana. A questão 
foi decidida no caso de um 
preso que ganhou o direito 
de receber R$ 2 mil em danos 
morais após passar 20 anos 
em um presídio em Corumbá 
(MS). Atualmente, ele cum-
pre liberdade condicional.

Os ministros Luís Roberto 
Barroso, Edson Fachin, Rosa 

     

STF: preso tem direito a 
indenização por condições 
precárias em cadeia

Weber, Luiz Fux, Dias Toffo-
li, Gilmar Mendes, Celso de 
Mello e a presidente do STF, 
Cármen Lúcia, votaram a favor 
do pagamento da indenização. 
Houve divergência apenas 
em relação ao pagamento 
dos danos morais para o caso 
julgado. Apesar de também 
entender que a indenização 
é devida, Barroso entendeu 
que o pagamento em dinhei-
ro não é a forma adequada 
para indenização e sugeriu 
a compensação por meio da 
remição (redução da pena) na 
proporção de um a três dias 
de desconto na pena a cada 
sete dias que o detento passar 
preso inadequadamente. 

Para Barroso, a indenização 
pecuniária agravaria a situa-
ção fi scal dos estados. “É ruim 
do ponto de vista fi scal, é ruim 

para o preso e é ruim para o 
sistema prisional. É ruim para 
o preso porque ele recebe 
R$ 2 mil e continua preso no 
mesmo lugar, nas mesmas 
condições”, argumentou. O 
ministro Luiz Fux concordou 
com Barroso e afi rmou que a 
situação dos presídios con-
traria a Constituição, o que 
torna as condenações penas 
cruéis. 

O ministro Marco Aurélio 
votou a favor do pagamento 
da indenização em dinheiro 
e disse que o Estado deve 
cuidar da dignidade do preso 
e de sua integridade física. “É 
hora de o Estado acordar para 
essa situação e perceber que 
a Constituição Federal pre-
cisa ser observada tal como 
se contém. A indenização é 
módica tendo em conta os 

De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o objetivo é o de compensar

descumprimento do princípio da dignidade humana.

prejuízos sofridos pelo recor-
rente [preso].”

Cármen Lúcia também 
votou a favor do pagamento 
da indenização pecuniária e 
destacou em seu voto as visi-
tas que tem feito a presídios 
do país como presidente do 

CNJ. Em uma das inspeções, a 
ministra disse que encontrou 
presas grávidas que foram al-
gemadas na hora do parto. 

“O que se tem no Brasil 
decorre de outro fator, que ao 
visitar essas penitenciárias a 
gente tem uma noção grave, é 

da corrupção que há nestes 
lugares. Troca-se a saída de al-
guém que não tenha direito por 
algum benefício. A situação é 
bem mais grave do que possa 
parecer, de não cumprimento 
da Lei de Execução Penal”, 
afi rmou a ministra (ABr).

Benefício do PIS 
Desde ontem (16), trabalhadores 

nascidos nos meses de março e abril, 
que recebem até dois salários míni-
mos, já podem sacar o abono salarial 
do PIS. A retirada pode ser feita 
nas agências da Caixa, nos caixas 
eletrônicos por meio do Cartão do 
Cidadão, nas casas lotéricas e nos 
correspondentes bancários. O banco 
também pagará os rendimentos das 
cotas do PIS para os trabalhadores 
cadastrados no programa antes de 
4 de outubro de 1988. 

Depois de perder 518 mil 
postos de trabalho nos últimos 
três anos, a indústria paulista 
registrou saldo positivo de 6,5 
mil vagas de emprego em janei-
ro, variação positiva de 0,31% 
na comparação com dezembro 
de 2016, sem ajuste sazonal. 
Na comparação com o mês 
anterior, com ajuste sazonal, 
o valor foi -0,24%. 

O resultado positivo do mês 
é o primeiro desde abril de 
2015, quando foram feitas 6 
mil contratações. Já na análise 
de janeiro deste ano contra o 
mesmo mês do ano anterior, 
a variação fi cou negativa em 
5,73%, com demissão de 132 
mil trabalhadores. Os dados 
são da Pesquisa de Nível de 
Emprego do Estado de São 
Paulo, feita pelo Departamen-
to de Pesquisas e Estudos 
Econômicos (Depecon) da 
Fiesp e do Ciesp, divulgada 
ontem (16).

O diretor titular do Depecon, 
Paulo Francini, espera que esse 
seja um sinal de recuperação. 
Para Paulo Skaf, presidente 

Paulo Skaf, presidente da 

Fiesp e do Ciesp.

O ministro da Educação, Men-
donça Filho, disse ontem (16) 
que o novo ensino médio estará 
implementado em todo o país a 
partir de 2019. A reforma do en-
sino médio foi sancionada ontem 
pelo presidente Michel Temer. 
Entre as principais mudanças 
estão a fl exibilização curricular, 
a ampliação da carga horária e 
a formação técnica dentro da 
grade do ensino médio. O pró-
ximo passo é implantar a Base 
Nacional Comum Curricular que, 
atualmente, está sendo elabo-
rada por um comitê presidido 
pelo MEC. 

O ensino médio é diferenciado 
em cada unidade da Federação 
e, por isso, a implementação 
da reforma será discutida com 
os conselhos e secretarias es-
taduais. Segundo a secretária 
executiva do MEC, Maria Helena 
Guimarães, a tendência é que o 
primeiro ano seja concentrado 
na base e que, a partir do segundo 
ano, as escolas comecem a fl exi-
bilizar e diversifi car o currículo 
com os chamados itinerários 
formativos, em que o estudante 
poderá escolher entre cinco 
áreas de estudo: linguagens, ma-
temática, ciências da natureza, 
ciências humanas e formação 
técnica e profi ssional. 

Ministro da Educação, 

Mendonça Filho.

O ministro do Trabalho, 
Ronaldo Nogueira, defendeu 
ontem (16) as propostas do 
projeto da Reforma Trabalhista, 
na primeira audiência pública 
da Comissão Especial da Re-
forma Trabalhista, na Câmara. 
Nogueira disse que as altera-
ções propostas no projeto, que 
foi encaminhado pelo governo, 
têm o objetivo de gerar empre-
gos e não permitem o aumento 
da jornada de trabalho e a 
retirada de direitos adquiridos 
pelos trabalhadores.

“Nunca esteve, não está e 
não estará em nossa proposta 
qualquer medida que venha a 
propor aumento de jornada, 
que venha a ameaçar o 13° salá-
rio, o direito ao vale-transporte, 
ao vale-refeição, ao descanso 
semanal remunerado, os direi-
tos do trabalhador que estão 
especifi cados no Artigo 7° da 

Ministro do Trabalho,

Ronaldo Nogueira.
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São Paulo - Com a taxa de 
desemprego em alta e sem 
perspectivas de melhora para 
os próximos meses, 7 em cada 
10 brasileiros desempregados 
estão dispostos a ganhar menos 
do que no último trabalho, mos-
tra pesquisa inédita feita pelo 
SPC Brasil e a Confederação 
Nacional de Dirigentes Lojistas 
(CNDL). As principais justifi -
cativas para aceitar um salário 
menor são a necessidade de 
pagar as despesas e de voltar 
ao mercado de trabalho. 

A maioria dos que topariam 
uma remuneração inferior é 
formada por homens e pessoas 
que fazem parte das classes C, 
D e E. Entre os se recusam a 
receber menos, que são princi-
palmente mulheres e pessoas 
que pertencem às classes A e 
B, argumenta-se que ganhar um 
salário menor signifi caria um 
retrocesso na carreira profi ssio-
nal. Eles afi rmam também que, 
uma vez dado esse passo para 
trás, difi cilmente conseguiriam 
voltar à remuneração anterior. 

Rio - O ex-senador Delcídio 
Amaral afi rmou que os de-
poimentos de executivos da 
Andrade Gutierrez deram a 
consistência necessária para 
a Operação Leviatã, defl agra-
da na manhã de ontem (16). 
As declarações, segundo ele, 
complementaram informações 
que ele tinha passado para o 
Ministério Público Federal. 
Suspeitas sobre investigados 
na Leviatã surgiram dos rela-
tos do ex-senador em delação 
premiada. 

“Eu sabia o que tinha aconte-
cido e fi z questão de registrar 
para o MP que, com outras 
contribuições que viessem, 
isso iria se fechar. E acredito 
que a colaboração da Andrade 
Gutierrez deu a consistência 
necessária para essa operação 
de hoje (ontem)”, afi rmou após 
depoimento na 7ª Vara Federal 
Criminal do Rio para a Opera-
ção Saqueador.

Os alvos da operação desta 
quinta são ligados aos sena-
dores do PMDB Edison Lobão 
(MA) e Jader Barbalho (PA). O 
primeiro alvo é Márcio Lobão, fi -
lho do senador, que já foi citado 
na delação do ex-presidente da 
Transpetro, Sérgio Machado. O 
outro alvo da operação é o ex-

Itaú supera BB e passa 
a ser o maior do País

São Paulo - O Banco do Brasil 
deixou de ser a maior institui-
ção fi nanceira do País. O posto 
foi assumido pelo Itaú Uniban-
co, que atingiu em dezembro do 
ano passado a soma de R$ 1,425 
trilhão em ativos, R$ 4 bilhões 
a mais do que o BB. Os ativos 
de um banco são compostos 
por suas carteiras de crédito, 
aplicações em títulos públicos, 
agências, investimentos, entre 
outros. O Itaú já tinha chegado 
a essa marca em 2008 quando 
uniu suas operações ao Uniban-
co, da família Moreira Salles. A 
liderança, no entanto, durou 
pouco: na sequência o Banco 
do Brasil comprou metade do 
banco Votorantim e assumiu 
novamente a liderança que 
durou até dezembro do ano 
passado. A constatação da 
perda da liderança do BB foi 
feita com base nos resultados 
divulgados ontem (16), pelo 
banco público (AE).

Ex-senador Delcídio Amaral.

José Cruz/ABr
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Reforma trabalhista não terá aumento 
de jornada nem ameaça a 13º salário

prego. “O direito que estamos 
perseguindo para alcançar, na 
sua plenitude, é o direito ao em-
prego. Se hoje temos em torno 
de 13 milhões que não têm um 
endereço para trabalhar, preci-
samos fazer uma refl exão e olhar 
onde estamos errando”.

O ministro afi rmou que as 
propostas estão ancoradas 
em três eixos: a consolidação 
de direitos, a oportunidade 
de emprego para todos e a 
segurança jurídica, que é fun-
damental para o contratante e 
o contratado.

O projeto possibilita que, 
nas negociações entre patrão 
e empregado, os acordos co-
letivos tenham mais valor do 
que o previsto na legislação, 
permitindo, entre outros pon-
tos, o parcelamento de férias 
e mudanças na jornada de 
trabalho (ABr).

Constituição e aqueles direitos 
que estão especificados de 
forma clara na nossa legislação 
trabalhista”, acrescentou.

Segundo Nogueira, o governo 
propõe a modernização das 
leis trabalhistas para garantir 
o direito fundamental ao em-

Indústria Paulista gerou 
6,5 mil postos de trabalho

da Fiesp e do Ciesp, “embora 
os sinais ainda sejam tênues, 
temos que comemorar o pri-
meiro mês com geração de 
emprego depois de 20 meses 
de movimento negativo”. 

O destaque setorial fi cou por 
conta do segmento de produtos 
de borracha e de material plás-
tico, com aumento de 1.969 va-
gas, e o de confecção de artigos 
de vestuários e acessórios, que 
gerou 1.742 postos (ABr).

Delação da Gutierrez ‘deu 
consistência à Leviatã’

senador Luiz Otávio Campos, 
considerado por investigadores 
um apadrinhado político de 
Barbalho.

“Quando eu fi z o depoimento, 
fi z questão de destacar que era 
um depoimento político e seria 
complementado por outras co-
laborações. Acredito que esse 
depoimento foi complementa-
do por outras colaborações e 
que ratifi caram o que eu tinha 
dito”, disse. Questionado o que 
queria dizer com “depoimento 
político” respondeu: “Eu sou 
um político, poeta. Não tenho 
cheque, planilha, depósito, 
nada” (AE).

Novo ensino médio deve 
começar a partir de 2019

O ministro esclareceu ainda 
que os estados terão suporte 
técnico e fi nanceiro para imple-
mentação do novo currículo e 
do tempo integral, pois, R$ 1,5 
bilhão já foram disponibilizados 
para este ano e o próximo para 
aumentar as matrículas no 
ensino integral. Hoje, 6% das 
matrículas do ensino médio são 
para o ensino integral, e a meta 
é dobrar esse número em três 
anos. Mendonça Filho entende 
que os jovens podem decidir 
sobre a área de conhecimento 
que querem aprofundar duran-
te o ensino médio (ABr).

7 em cada 10 desempregados 
estão dispostos a ganhar menos

Mesmo com a maioria acei-
tando salários menores, as 
oportunidades que aparecem 
são poucas. Segundo a pes-
quisa, 60% não estão sendo 
chamados para entrevistas. 
Com a baixa oferta de vagas, 
existe uma parcela de 5,8% que 
desistiu de procurar trabalho 
e agora está apenas à espera 
de uma chance. Outros 14,2% 
recorrem a fontes alternativas 
de renda, enquanto não acham 
um trabalho formal. Os 80% 
restantes ainda procuram um 
emprego.

“A questão não passa apenas 
pela qualifi cação, e sim pela 
fragilidade atual da economia 
brasileira, que não oferece as 
condições necessárias para que 
sejam criados novos empre-
gos”, afi rma o presidente do 
SPC Brasil, Roque Pellizzaro. 
“Para 2017, a expectativa é de 
um cenário econômico melhor 
do que em 2016, mas a recupe-
ração deve se tornar mais sólida 
apenas no segundo semestre”, 
acrescentou (AE).
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COLUNA DO HERÓDOTO

Floriano ameaçou e 

cumpriu as ameaças. 

Por isso os membros 

da Suprema Corte 

amoleceram. Ao invés 

de peitar o ditador, 

derrotaram o pedido de 

habeas corpus por dez a 

zero.

O peticionário era nada 
mais, nada menos que o 
ex-ministro da fazenda 

do governo anterior, Rui Bar-
bosa. Este queria a libertação 
dos militares que escreveram 
um manifesto contra o ditador, 
que em nome de consolidar a 
república, rasgou a constitui-
ção. Não permitiu que novas 
eleições fossem realizadas 
para completar o mandato 
de Deodoro, que renunciara 
a tiros de canhão da marinha 
contra a casa dele. 

O argumento de Floriano 
Peixoto era irretocável, man-
dou dizer aos ministros que se 
dessem o habeas corpus logo 
depois alguém teria que solici-
tar um também para eles. Em 
outras palavras também po-
deriam ser desterrados para a 
selva amazônica e fazer compa-
nhia aos que lá já estavam. Foi 
desta forma pouco republicana 
que se iniciou a convivência 
entre dois poderes que eram 
harmônicos e independentes. 
Nessa conjuntura, senadores 
e deputados acharam melhor 
se calar e esperar o tsunami 
passar. 

Com ditadura não se brinca, 
ainda mais depois que Floria-
no mandou destituir todos 
os governadores de estado 
nomeados pelo seu ex-amigo 
Deodoro da Fonseca. 

Getúlio não tinha o que recla-
mar do supremo. Antes mesmo 
de chegar ao Rio de janeiro 
para tomar de fato o poder, o 
tribunal já tinha reconhecido o 
governo provisório e destituído 
Washington Luis. Mesmo assim 
o novo governo manietou os 
juízes retirando do tribunal 
uma série de atribuições logo 
depois da queda da república 
oligárquica. Vários ministros 
foram aposentados discricio-
nariamente o que abriu vaga 
para a nomeação de homens 
de confi ança da nova ordem. 
Assim nascia a importância da 
indicação do presidente. 

Com o legislativo fechado 
não era necessário dobrar 
senadores, nomear amigos, 

fazer visitas em suas casas e 
barcos, participar de jantares, 
fazer salamaleques de toda 
espécie para ser aprovado. 
Bastava a palavra do ditador. E 
assim se modifi cou o supremo. 
Hermegildo de Barros declarou 
a morte do poder judiciário no 
Brasil. A morte constitucional. 
A morte moral ocorreria so-
mente no século 21. 

Com o Estado Novo e sem 
a PEC da bengala, a saída do 
ministro fi cou em 68 anos e não 
nos atuais 75. Também se dis-
pensou a estafante aprovação 
por parte do senado, todos os 
dez eram varguistas. Portanto 
as decisões eram comandadas 
pelo governo e o STF não titu-
beou em negar habeas corpus 
para Olga Benário, mulher 
de Luis Carlos Prestes, para 
que fosse extraditada para 
a Alemanha  e morresse em 
um campo de concentração. 
Era judia. 

O advento da TV Justiça e 
das mídias sociais tiraram o 
STF dos livros de história e  o 
colocou nos olhos e nas mãos 
dos cidadãos comuns. Os que 
pagam os salários de minis-
tros, milhares de servidores, 
viagens, moradia, segurança 
daqueles que tem como missão 
a segurança constitucional. Os 
integrantes passaram a ser 
familiares como nunca. De um 
lado graças a cobertura das 
mídias e de outro ao ego incon-
trolável de alguns que sempre 
se apresentam quando aparece 
um câmera de vídeo. 

No imaginário popular deixa-
ram de ser juízes inatingíveis e 
se mostram humanos e muito 
parecidos com os senadores 
que os avaliam e aprovam. A 
população sabe o nome de um 
e outro. Muita gente assiste às 
sessões na televisão e nos sites. 
Discute as decisões lá tomadas, 
se solidarizaram com a morte 
de um ministro em um avião 
de um rico empresário. Torcem 
o nariz quando suspeitam que 
sentam em cima de processos 
para que nunca sejam julgados. 
E se indignam ao saber que 
os pais fundadores da nação 
quando são pilhados em pa-
tifaria tem foro privilegiado, 
são julgados no supremo. 
Quando? 

Responde a atenta dona Ju-
ventina, crítica desta coluna, 
“no dia de São Nunca". 

Heródoto Barbeiro é ãncora do 
Jornal da Record News e do Blog do 

Barbeiro no R7 (herodoto@r7.com)

COLUNA DO HERÓDOTOO HERÓDOTO

Heródoto Barbeiro (*)

O dia de
São Nunca

EUA: doentes 
mentais já podem 
comprar armas

O Senado dos Estados Unidos 
aprovou a suspensão de uma 
regulação impulsionada pelo 
ex-presidente Barack Obama 
para impedir que pessoas com 
problemas mentais possam 
comprar armas de fogo. A medi-
da foi invalidada com 57 votos, 
contra 43, sendo a maioria re-
publicanos. Após a aprovação, 
a resolução será enviada para 
o presidente, Donald Trump, 
que deve assiná-la.

A legislação havia sido im-
pulsionada por Obama dentro 
de seu plano para aumentar os 
controles no acesso a armas de 
fogo após o massacre em um 
colégio em Newtown em 2012, 
onde morreram 20 crianças 
e seis professores. A norma 
afetava cerca de 75 mil pes-
soas e exigia que a Direção de 
Seguridade Social informassem 
ao governo federal uma lista 
com os nomes de pessoas que 
tinham histórico de doenças 
mentais, o que a impedia de 
comprar uma arma.

Em comunicado, o principal 
grupo de pressão pró-armas, 
NRA, aprovou a decisão. “A 
votação de hoje no Senado 
representa o passo seguinte na 
marcha à ré do ofensivo excesso 
do governo que caracterizou a 
era de Obama”, disse Chris W. 
Cox, diretor-executivo da NRA 
(ANSA).

As autoridades palestinas 
alertaram os Estados Unidos e o 
seu presidente, Donald Trump, 
ontem (16), sobre abandonar 
a política dos dois Estados, 
questão-chave nos conflitos 
entre israelenses e palestinos. 
“Se Trump rejeitar essa política 
isso irá destruir as chances de 
paz [na região] e ameaçar os 
interesses norte-americanos, 
sua posição e a sua credibili-
dade no exterior”, disse Hana 
Ashrawi, um dos membros da 
Organização para a Libertação 
da Palestina (OLP). 

Durante a visita do primeiro-
ministro de Israel, Benjamin 
Netanyahu, à Casa Branca, na 
última quarta-feira (15), os dois 
líderes conversaram sobre a 
relação entre os dois países. Na 
coletiva, Trump deu a entender 
que a criação de um Estado 
palestino não precisa ser a única 
solução para a crise da região, 
posição contrária a dos últimos 

presidentes norte-americanos. 
“Estou olhando para as soluções 
de um-Estado e dois-Estados, e 
eu gosto da que as duas partes 
gostarem. Se Israel e os palesti-
nos estiverem felizes, eu estarei 
feliz com a qual eles mais gosta-
rem”, afi rmou o mandatário.

No encontro, o ex-empresá-
rio e magnata também disse 
que “os Estados Unidos irão 
encorajar a paz e, de verdade, 
um ótimo acordo de paz”. “Nós 
estaremos trabalhando nisso 
[de uma maneira] muito, muito 
diligente”, disse Trump. Além 
disso, a Comissão de Relações 
Exteriores do Senado norte-
americano realizará uma “dura” 
audiência ao homem indicado 
por Trump para assumir o 
cargo de Embaixador dos EUA 
em Israel, David Friedman, 
ex-advogado pessoal do presi-
dente que apoia abertamente os 
assentamentos israelenses em 
territórios palestinos (ANSA).

Ele disse que, a exemplo 
das outras reformas, a 
reformulação do ensino 

médio só foi possível graças à 
ousadia do governo, de encarar 
a polêmica que cerca os temas 
relevantes para o país. A sanção 
da MP da reforma do ensino 
médio representa um “momen-
to revelador” de seu governo, 
“com ousadias responsáveis 
e necessárias para que o país 
possa crescer e prosperar”.

Acrescentou que as dis-
cussões em torno da matéria 
acabaram por aperfeiçoá-la. 
“A polêmica gera o aperfei-
çoamento. Estamos ousando. 
Quem ousaria fazer um teto 
para os gastos públicos? Seria 
muito fácil o presidente che-
gar e gastar à vontade sem se 
preocupar com as reformas 
fundamentais, ou seja com o 
país no futuro. Não estamos 
fazendo isso. Propor o teto 

Em cerimônia no Palácio do Planalto, Temer sanciona a reforma 

do ensino médio.
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São Paulo - Em mais uma 
etapa de sua viagem pelos 
Emirados Árabes e pelo Catar 
para a busca de interessados 
em investir em seu pacote de 
desestatização - que inclui 
55 lotes, como a privatização 
dos complexos de Interlagos 
e do Anhembi e a concessão 
do Estádio do Pacaembu -, o 
prefeito de São Paulo, João 
Doria, disse que esses ativos 
são justamente os que des-
pertaram maior interesse nos 
investidores estrangeiros.

“No meu road show por Abu 
Dabi, Dubai e Doha com a fi -
nalidade de estimular os negó-
cios em São Paulo, Anhembi, 
Pacaembu e Interlagos des-
pertaram grande interesse, 
além das áreas de iluminação 
pública e saneamento (que 
terão projetos em parceria 
com o setor privado)”, afi r-
mou ontem (16) o prefeito, 
em Doha. Disse que a viagem 
a esses países está sendo um 
sucesso, com o apoio das 
embaixadas brasileiras. “O 
objetivo maior é colocar em 
prática os 55 lotes entre ações 
de concessão, privatização e 
PPPs”, reiterou.

O prefeito destacou que 
deverá contribuir para a 
perspectiva de crescimento 

A pista do Autódromo de Interlagos, ‘José Carlos Pace, que 

despertou atenção nos investidores de Abu Dabi, Dubai e Doha.
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Temer sanciona lei que estabelece 
a reforma do ensino médio

O presidente Michel Temer sancionou ontem (16), em cerimônia no Palácio do Planalto, a reforma do 
ensino médio

da educação, em um total de 8 
milhões. “É consensual, no meio, 
a necessidade de mudanças. 

A escola do ensino médio 
era estática, com 13 disciplinas 
obrigatórias” acrescentou.

A nova legislação prevê que o 
currículo seja 60% preenchido 
pela Base Nacional Comum Cur-
ricular e que os 40% restantes 
sejam destinados aos chamados 
itinerários formativos, em que o 
estudante poderá escolher entre 
cinco áreas de estudo: linguagens, 
matemática, ciências da natureza, 
ciências humanas e formação téc-
nica e profi ssional. O projeto pre-
vê ainda que os alunos escolham 
a área na qual vão se aprofundar 
já no início do ensino médio. 
A proposta apresenta também 
uma meta de ampliação da carga 
horária para pelo menos mil horas 
anuais e, posteriormente, chegar 
a 1.400 horas para as escolas do 
ensino médio (ABr).

foi uma ousadia muito bem-
sucedida. Agora, a do ensino 
médio”, acrescentou.

O ministro da Educação, 
Mendonça Filho, disse que a MP 
representa “a mais estrutural 
mudança na educação pública 

do Brasil”, que demorou mais de 
20 anos para ser implementada. 
“Debate houve. O que não exis-
tia na prática era vontade e de-
cisão política de fazer avançar”, 
disse, ao lembrar que há no país 
2 milhões de jovens excluídos 

Interlagos, Anhembi e Pacaembu 
despertaram maior interesse, diz Doria

na capital no ano que vem. 
“Estamos saindo da crise e de 
uma recessão sem tamanho, 
‘presente’ das gestões petistas 
de Lula e Dilma”.

Indagado se não temia as 
parcerias com o setor privado, 
no qual muitos empresários são 
hoje alvo de operações da Polí-
cia Federal, como a Lava Jato, 
o prefeito disse que é oriundo 
do setor privado e faz gestão 
pública de forma diferente, com 
transparência e sem medo de 
pedir a colaboração para o setor 
público, sem exigir nenhuma 
contrapartida em troca.

“Empresas têm colaborado 
com minha gestão, sem ne-
nhuma contrapartida. Não 
esperem da cidade de São 
Paulo nenhuma contrapar-
tida”, emendou. Doria falou 
ainda que “é uma bobagem” 
dizer que vai cobrar ingres-
so para entrar em parques 
concedidos. “Não há a menor 
possibilidade de fazer con-
cessão de parque e cobrar 
ingresso para entrar.” O 
prefeito disse esperar con-
cluir os 55 lotes do pacote de 
desestatização ainda neste 
ano (AE).

Palestina lamenta 
abandono de 

promessa de 2 Estados
Divulgação A Comissão de Assuntos 

Econômicos do Senado analisa 
projeto que tem por objetivo 
tornar mais clara a relação 
tributária das operações reali-
zadas pelas agências franque-
adas dos Correios. Originária 
da Câmara, a proposta defi ne 
as atividades dos franqueadas 
como “auxiliares” ao serviço 
postal, estipulando tributação 
de acordo com o percentual 
de venda dos produtos e ser-
viços.

A medida afasta a possibilida-
de de tributação dos franque-
ados como se suas atividades 
fossem de “intermediação” de 
negócios. Nesse caso, a carga 
tributária é mais pesada, inclu-
sive em decorrência da cobran-
ça do ISS pelos municípios. A 
exigência já motivou repetidas 
ações judiciais contrárias, pa-
trocinadas por associação de 
franqueados e pelos Correios, 
que já chegaram até aos Tribu-
nais Superiores.

Foi designado como relator 
da matéria, na CAE, o senador  
Cidinho Santos (PR-MT). O 
autor do projeto, deputado 
Luiz Carlos Hauly (PSDB-PR), 
salienta que a ausência de uma 
defi nição sobre a natureza das 
atividades “auxiliares” relati-
vas ao serviço postal tem de 
fato provocado uma sobrecar-
ga tributária para as agências 
franqueadas. Segundo ele, 
essa situação pode provocar 
“a falência do setor e um de-
semprego em massa”.

Tratamento tributário a 
agências franqueadas 

dos Correios

O relator na Câmara, depu-
tado Osmar Serraglio (PMDB-
PR), considerou um equívoco 
a aplicação do ISS, como se as 
franquias exercessem ativida-
des de “intermediação”, como 
é o caso, por exemplo, dos cor-
retores de imóveis. Na votação 
fi nal naquela Casa, ele disse es-
tar claro que a atividade é uma 
“franquia postal”, que pela lei é 
inclusive diferente da franquia 
comercial, daí a necessidade de 
deixar essa condição explícita 
na lei (Ag.Senado).

O relator considerou um 

equívoco a aplicação do ISS 

nas Agências.
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Engajamento social contribui 
com a manutenção da 

biodiversidade

Um dos países com 

a maior riqueza em 

biodiversidade do 

mundo, o Brasil abriga, 

ao lado de outras 16 

nações, 70% das espécies 

existentes

No entanto, ao falar des-
se tema, uma questão 
que merece destaque 

é o engajamento da socieda-
de com ações relacionadas à 
preservação do meio ambien-
te. Ao avaliar o cenário atual, 
por exemplo, podemos dizer 
que o país atravessa um mo-
mento crítico, pois ainda são 
registrados índices elevados 
de desmatamento e muitos 
utilizam as riquezas naturais 
de maneira indevida. 

Uma das soluções para 
esse problema é a criação de 
estratégias que ajudem a cons-
cientizar a população, de forma 
que biodiversidade e susten-
tabilidade sejam igualmente 
valorizadas. Afi nal, a vida na 
Terra depende da existência 
dos biomas, e isso só será 
possível com a conservação 
do planeta e o uso sustentável 
dos recursos. 

Nesse sentido, o extrativis-
mo sustentável surge como 
uma solução eficiente. Em 
parceria com indústrias pri-
vadas e governos, as famílias 
que vivem em meio às fl orestas, 
em comunidades ribeirinhas e 
atuam em pequenos núcleos 
de agricultura aprendem, por 
meio de treinamentos e capa-
citações, a manter as árvores 
em pé, para que seus frutos e 
sementes sirvam como uma 
fonte de renda extra. 

A ressalva é que não basta 
investir na conscientização. É 
preciso criar também mecanis-
mos que proporcionem uma 
melhora na condição de vida, 
oferecendo uma alternativa 
sustentável de composição de 
renda. Do contrário, se houver 
apenas a preocupação com o 

meio ambiente e deixar a ques-
tão socioeconômica de lado, a 
necessidade pela sobrevivên-
cia, mais cedo ou mais tarde, 
fará com que a pessoa volte a 
atuar de maneira ilegal. 

Outro ponto é o futuro das 
comunidades extrativistas, 
pois os jovens devem ser prepa-
rados para assumir o comando 
do trabalho nos próximos anos. 
O grande desafi o é saber como 
lidar com uma geração que 
possui motivações diferentes, 
com uma difi culdade maior de 
se manter em suas raízes e que 
sempre busca o imediatismo 
nas ações, pois atividades li-
gadas à agricultura dependem 
de tempo para obter resultados 
expressivos.

No entanto, essa é também 
uma geração que tem muita 
força, com ideais que se asse-
melham à realidade daqueles 
que já atuam em prol da sus-
tentabilidade. Podemos consi-
derar que a grande vantagem 
para engajar esses jovens é 
o fato de muitos deles acre-
ditarem no desenvolvimento 
sustentável, na mudança de 
realidade social e na quebra de 
paradigmas. É essa fi losofi a de 
vida que pode fazer a diferença 
daqui a alguns anos.

O mais importante disso 
tudo é enxergar que exis-
tem inúmeras possibilidades 
de transformar a realidade 
do planeta e contribuir de 
maneira efetiva com a sua 
conservação - o engajamento 
da sociedade é apenas uma 
delas. Ao acreditar no ideal 
de que o importante é fazer 
algo que tenha um verdadeiro 
sentido, é possível contribuir 
para que o desenvolvimento 
econômico e a conservação de 
biomas naturais caminhem na 
mesma direção.

(*) - É CEO da Beraca, líder global no 
fornecimento de ingredientes naturais 

provenientes da biodiversidade 
brasileira para as indústrias de 

cosméticos, produtos farmacêuticos 
e cuidados pessoais.

Daniel Sabará (*)

A - Reunião da SBPC
Inovação, Diversidade, Transformações é o tema da 69ª Reunião Anual da 
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que será realizada 
na UFMG, em Belo Horizonte, entre os dias 16 e 22 de julho. As inscrições 
para trabalhos e participantes estão abertas. Estudantes de graduação e 
pós-graduação podem se inscrever até o dia 10 de julho na página da SBPC 
e os custos variam entre R$ 80 e R$ 300, de acordo com cada categoria. 
Também são ofertados minicursos temáticos ao custo de R$ 30. Os resumos 
dos trabalhos precisam ser submetidos até 27 de março. Os aprovados con-
tarão com uma sessão de pôsteres, destinada à apresentação de pesquisas 
científi cas, de experiências de ensino e aprendizagem e de relato de casos. 
Outras informações: (http://ra.sbpcnet.org.br/belohorizonte/).

B - Para Recém-casados
A viagem de Lua de Mel merece tanta atenção e carinho quanto os pre-
parativos para o casamento. A pequena e charmosa Santo Antônio do 
Pinhal, a apenas 175 km de São Paulo, oferece vários atrativos para os 
apaixonados. É chamada de ‘A cidade do Santo Casamenteiro’. Possui um 
clima romântico e tranquilo, próprio para os apaixonados namorarem em 
meio à beleza das montanhas, com ótima visão da Serra da Mantiqueira, 
do Sul de Minas e do Vale do Paraíba. Dá para conhecer cachoeiras e 
fazer diversas trilhas. Saiba mais em (www.pousada4estacoesdepinhal.
com.br) ou (12) 3666-2260.

C - Passeio Mal-assombrado 
“Take your beliefs for a ride!”. É com este slogan “leve suas crenças para 
darem uma voltinha!”, que o SP Haunted Tour, realiza um passeio noturno 
promovido pela Rhoxxi Turismo ganha as ruas do centro velho de São 
Paulo. O city tour, em ônibus executivo, foi criado a partir de pesquisa 
sobre as lendas urbanas da cidade. É uma forma diferente de encarar o 
mal-assombrado, onde abordamos as inquietações da mente humana e os 
problemas que fazem parte do cotidiano de nossa metrópole. O city tour 
noturno dura cerca de 2h00, e o circuito passa por pontos como Cemitério 
da Consolação, Theatro Municipal,  Catedral da Sé, entre outros. São dois 
roteiros distintos. Outras informações e reserva: (www.sphtour.com).

D - Reforma Trabalhista
Abrindo o ciclo de palestras especiais de 2017, o escritório Cerqueira 
Leite Advogados realiza nesta terça-feira (21), às 19h30, na Rua Flórida, 

1568 - Cidade Monções, o primeiro encontro do ano que terá a partici-
pação do Dr. Flavio Allegretti Cooper, Desembargador do TRT da 15ª 
Região (Campinas) e da Dra. Coralli Rios, Gerente Jurídica da Adecco, 
empresa de soluções em RH. Eles abordarão o tema “O impacto da 
reforma trabalhista nas relações de trabalho modernas”. Objetiva ante-
cipar aos departamentos de RH e Jurídico e ao público interessado as 
consequências práticas que a reforma trará para o mundo empresarial. 
O evento é gratuito e aberto ao público. Inscrições: (atendimento@
cerqueiraleite.com.br). 

E - Plástico e Borracha
Na Plástico Brasil – Feira Internacional do Plástico e da Borracha, que 
acontece de 20 a 24 de março, no São Paulo Expo, transformadores e 
profi ssionais da indústria do plástico terão a oportunidade de entrar em 
contato com o que há de mais atual no mercado mundial de resinas e 
matérias primas, insumos químicos, máquinas, equipamentos e soluções 
voltadas para o setor. Numa iniciativa da Assocomaplast – entidade que 
representa os fabricantes italianos de máquinas, equipamentos e moldes 
para a indústria de plásticos – a Plástico Brasil vai abrigar o Pavilhão 
Italiano. Neste espaço, um grupo de empresas italianas vai apresentar 
seus produtos e soluções com a expectativa de conquistar novos clientes 
ou ampliar seus negócios no Brasil. O acerto resulta do forte trabalho de 
promoção internacional da Plástico Brasil e da relevância e credibilidade 
que a feira conquistou. Mais informações: (www.plasticobrasil.com.br).

F - Das Relações na Modernidade
Michel Foucault e Judith Butler desenvolvem de forma peculiar, e, em 
alguns pontos, complementar, um arcabouço teórico indispensável para 
a compreensão das relações na modernidade, ao pensarem a produção 
política de tecnologias para o saber-poder, a constituição dos sujeitos, o 
cuidado de si, os processos de subjetivação dos corpos, a dimensão públicas 
das subjetividades, o Estado e os movimentos sociais. Isso pode ser visto 
no curso de extensão Introdução a Michel Foucault e Judith Butler, da 
Escola de Sociologia e Política, de 11 de março a 13 de maio, aos sábados, 
das 13h00 às 17h00. Outras informações: (www.fespsp.org.br).

G - Gestão Sucroenergética 
Estão abertas as inscrições para a 13ª turma do programa de Master 
of Technology Administration em Gestão Industrial Sucroenergética, 

oferecido pela UFSCar. O programa é pioneiro nesta área, com foco em 
Administração de Tecnologia, e visa visa capacitar pessoas que atuam 
ou almejam no setor de produção sucroenergética, proporcionando-lhes 
um aprendizado contínuo para acompanhar as mudanças técnicas, eco-
nômicas, institucionais e socioambientais atuais e futuras relacionadas 
à área. As aulas acontecerão aos sábados, a cada 15 dias, na cidade de 
Sertãozinho, na Universidade Corporativa do Setor Sucroenergético 
(Uniceise). A pós-graduação com duração de 1 ano e 8 meses tem nível de 
especialização lato sensu. Mais informações em (www.mta.ufscar.br). 

H - Programa de Trainees 
A Unicasa Indústria de Móveis inicia o processo seletivo para seu Pro-
grama de Trainees 2017. A companhia, detentora das marcas Dell Anno, 
Favorita, New e Casa Brasileira, busca jovens talentos para atuar na área 
comercial da empresa em âmbito nacional. Os candidatos devem ter 
graduação entre 2014 e 2016 nos cursos de Administração, Publicidade, 
Engenharia, Economia, Marketing, Relações Internacionais e Comércio 
Exterior, disponibilidade para viajar e residir em qualquer região do 
Brasil. O salário inicial é de R$ 3 mil. Atualmente, a Unicasa conta com 
28 ex-trainees atuando em sua área comercial. Inscrições poderão ser 
feitas pelo site (www.traineeunicasa.com.br). 

I - Educação Financeira
O Senac São Paulo, em parceria com o Instituto Educacional 
BM&FBOVESPA, oferece, entre os dias 13 de março e 11 de abril, o 
curso ‘Educação Financeira – Módulo Master’ em 15 unidades da rede, 
localizadas na capital: Jardim Primavera, Penha e Santana; na Grande São 
Paulo: Guarulhos, Santo André e Taboão da Serra; no interior e litoral: 
Bauru, Guaratinguetá, Itu, Ribeirão Preto, São José dos Campos, São 
José do Rio Preto, Sorocaba, Taubaté e Santos. Gratuita, a 11ª edição 
do programa é constituída por temas como ciclo da vida fi nanceira, ela-
boração do orçamento pessoal e familiar, planilha de orçamento, ações 
e índice Ibovespa. O curso acontece em dois dias, das 19h00 às 22h00. 
Informações e inscrições: (www.senac.br/bmfbovespa).

J - Povo Mapuche
Mergulhar na cultura local é um desejo cada dia mais valorizado por tu-
ristas que buscam experiências enriquecedoras ao sair para uma viagem. 
E cultura é o que não falta em Pucón, cidade localizada no sul do Chile, 
perto da fronteira com a Argentina. Nesta região vive o povo mapuche, 
conhecido historicamente pela brava e heroica resistência à dominação 
europeia no século XVI e que é parte importante na história do Chile. 
Sabendo do interesse crescente de turistas por viagens de conhecimento 
cultural e conhecendo a importância dos mapuches para a região onde 
está localizado, o hotel Antumalal – em Pucón - oferece um passeio que 
tem como missão apresentar a história e cultura deste povo indígena a 
seus hóspedes. Mais informações em (www.antumalal.com).

A - Reunião da SBPC
Inovação, Diversidade, Transformações é o tema da 69ª Reunião Anual da 

1568 - Cidade Monções, o primeiro encontro do ano que terá a partici-
pação do Dr. Flavio Allegretti Cooper, Desembargador do TRT da 15ª 
Região (Campinas) e da Dra Coralli Rios Gerente Jurídica da Adecco

A Intenção de Consumo das 
Famílias (ICF) subiu 1,2% na 
passagem de janeiro para fevereiro 
deste ano, segundo dados divulga-
dos hoje (16) pela Confederação 
Nacional do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC). O indi-
cador chegou a 77,1 pontos em uma 
escala de zero a 200 pontos.

De acordo com a CNC, o índice 
ainda está abaixo dos 100 pontos e, 
portanto, se encontra em um pata-

mar de insatisfação das famílias com 
a situação da economia. O indicador 
também caiu 2,1% na comparação 
com fevereiro do ano passado.

A melhora entre janeiro e fevereiro 
pode ser explicada pela queda dos 
juros e a redução do ritmo da infl a-
ção. No entanto, o ritmo de melhora 
das vendas do comércio ainda vai 
depender da redução do endivida-
mento das famílias e da retomada do 
mercado de trabalho (ABr).

Financiamento 
de imóveis com 
FGTS vai para 
R$ 1,5 milhão

O governo pretende au-
mentar para R$ 1,5 milhão o 
limite para o fi nanciamento 
habitacional com recursos do 
Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS).  A informação 
foi confi rmada ontem (16) pelo 
Ministério da Fazenda, que 
ainda não divulgou detalhes da 
ampliação. Atualmente, o teto 
para fi nanciamento é R$ 800 
mil na maior parte do país. No 
Distrito Federal, em Minas Ge-
rais, no Rio de Janeiro e em São 
Paulo, o limite é R$ 950 mil.

“A classe média vai ser extre-
mamente benefi ciada, porque 
não só pode sacar as contas 
inativas [do FGTS], mas pode 
usar também recursos das con-
tas ativas para fi nanciar e pagar 
a casa própria”, disse o ministro 
da Fazenda, Henrique Meirel-
les. Na última terça-feira (14), 
a Caixa divulgou o calendário 
de saques do FGTS inativo, 
outra medida do governo com 
o uso do fundo para estimular 
a economia (ABr).

O contribuinte paulista que 
adquiri um veículo usado está 
pagando mais caro. Isto por-
que, o governo de São Paulo 
alterou a redução da base de 
cálculo do ICMS. Anterior-
mente, a lei defi nia que apenas 
5% do valor do veículo seria 
tributado. Entretanto, a alte-
ração faz com que esse per-
centual fosse ampliado para 
10% do valor da venda. Em 
outras palavras, a nova medida 
estabeleceu que a redução da 
base de cálculo, que antes era 
de 95%, agora será de 90% do 
valor do veículo. 

A princípio, a mudança pa-
rece ser pequena, mas o valor 
do imposto dobra em função 
dessa nova alteração, analisa 
Mariana Furtado, Consultora 
tributária da Moore Stephens. 
“Considere a comercialização 
de um veículo usado no valor 
de R$ 30.000,00. Antes da 
mudança na legislação, apli-
cando o percentual de 5% 
sobre o valor do carro, a base 

O acesso a esses recursos 
vai atingir mais de 10 
milhões de trabalhado-

res e colocar em circulação 
pouco mais de R$ 40 bilhões na 
economia, que serão utilizados 
para pagamento de dívidas e 
para o consumo.

O saque das contas inativas do 
FGTS não compromete o equi-
líbrio do próprio Fundo, uma 
vez que serão usados recursos 
que pertencem aos trabalha-
dores, mas que não recebem 
novas movimentações há pelo 
menos três anos. O efeito desta 
medida não é desprezível, dado 
que o volume de recursos é de 
quase 0,7% do PIB, e maior, 
por exemplo, do que o Bolsa 
Família, não gerando impacto 

A medida benefi cia o comércio já que o consumidor terá recursos 

para aquisição de bens ou quitar dívidas.
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Saque das contas inativas favorece 
o aquecimento da economia

A FecomercioSP avalia positivamente a possibilidade de os trabalhadores sacarem seus recursos de 
contas inativas do FGTS

crédito para a pessoa física. 
O trabalhador que sacar seus 
recursos inativos poderá incre-
mentar suas compras ou quitar 
dívidas.

De acordo com a Fecomer-
cioSP, o volume de dinheiro 
é relevante e atinge muitos 
trabalhadores, o que torna a 
medida muito positiva no sen-
tido de, gradativamente, ativar 
a economia, por vias diretas, e 
ao mesmo tempo sem efeitos 
negativos. De qualquer modo, 
a medida será benéfi ca ao co-
mércio já que o consumidor terá 
recursos para aquisição de bens 
ou serviços, ou para quitar dí-
vidas antigas, limpar o nome e, 
assim, equilibrar seu orçamento 
(AI/FecomercioSP).

fi scal e nem desequilíbrio de 
qualquer natureza.

Para se ter uma ideia da força 
da medida, o faturamento anual 
do Varejo no Brasil é hoje de 
pouco mais de R$ 1,5 trilhão e 
o volume de crédito total hoje 

disponibilizado para as pessoas 
físicas também beira os R$ 1,5 
trilhão. Dessa maneira, o aporte 
de R$ 40 bilhões na economia 
representa mais de 2,5% de 
todo volume de faturamento 
do varejo ou do volume de 

O ICMS incidente na 
comercialização de carros usados

de cálculo seria de R$. 1.500,00 
e, considerando que a alíquota 
interna do estado de São Paulo 
é de 18%, teríamos o total de 
R$ 270,00 de ICMS; em contra-
partida, depois da mudança no 
percentual, a base de cálculo se 
eleva para R$ 3.000,00, fazendo 
com que o valor do ICMS suba 
para R$ 540,00”, acentuou 
Mariana. 

Segundo a  Fenabrave, 
mesmo antes de o governo 

paulista colocar em prática 
a nova legislação, houve 
uma queda de 2% na venda 
de automóveis usados, no 
primeiro semestre de 2016. 
“Com a nova legislação, 
esse percentual poderá 
se elevar drasticamente a 
partir deste mês, causando 
ainda mais insegurança 
aos comerciantes, conclui 
a Consultora tributária da 
Moore Stephens.

Cresceu a Intenção de 
Consumo das Famílias O senador Romário (PSB-RJ) lamentou 

ontem (16), o fato de que os eventos espor-
tivos sediados no Brasil nos últimos anos, 
em vez de trazer benefícios e um legado 
real aos brasileiros, com mais infraestrutura 
e visibilidade turística, tenham ajudado a 
aprofundar a crise fi nanceira no país, afe-
tando inclusive o próprio esporte.

Após o encerramento de eventos como os 
Jogos Olímpicos, disse Romário, o país pre-
cisou pagar a fatura. Só então, acrescentou, 
escancarou-se o péssimo estado das fi nan-

ças públicas, agravadas pela irresponsabi-
lidade de governantes que se aventuraram 
a incentivar o ciclo de eventos esportivos 
sem o adequado planejamento fi nanceiro, 
em especial no Rio de Janeiro.

Ele criticou o ex-governador Sérgio 
Cabral e o ex-prefeito Eduardo Paes, por 
ações temerárias que fi zeram o Rio per-
der, de 2008 a 2013, R$ 138 bilhões com 
a concessão de incentivos fi scais para a 
Copa, e outros R$ 100 milhões anuais com 
isenção de impostos em carnes nobres 

como picanha e fi lé mignon. Essas ações, 
reforçou o senador, “ajudam a entender a 
atual falência do estado”.  

Para completar, afi rmou o senador, a crise 
e a má gestão de recursos levou ao afasta-
mento de patrocinadores importantes para 
o esporte, o que afetará o desempenho 
dos atletas brasileiros na Olimpíada de 
Tóquio 2020. “Desperdiçamos a década 
de megaeventos como ponto de partida 
para transformar o Brasil numa potência 
do esporte”, lamentou (Ag.Senado).

Crise e má gestão afetam o esporte brasileiro
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Mal do século 
chama-se ansiedade
Conhecida como o mal 

dos tempos modernos, 

a ansiedade vem 

tomando conta da nossa 

sociedade de maneira 

impiedosa e rápida

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde, cerca 
de 33% da população 

mundial sofre deste mal e 
o Brasil aparece no topo da 
lista de países mais afetados. 
Segundo o INSS, os distúrbios 
mentais já são a terceira maior 
causa de afastamento, e o custo 
disso chega a quase R$ 200 mi-
lhões para os cofres públicos. A 
ansiedade traz alguns sintomas 
que podem atrapalhar a vida 
social e até no ambiente de 
trabalho. 

Os sintomas mais frequentes 
e comuns são dores e aper-
tos no peito, podendo sentir 
palpitações, dores na região 
abdominal, tremores, roer 
unha, falar de forma rápida, 
preocupação, medo constante 
e uma grande sensação de que 
algo ruim vai acontecer. Quan-
do apresentamos estes sinto-
mas e sensações, o organismo 
mantém um sistema de defesa 
do corpo ativo, entrando no 
famoso estado de alerta. Diante 
destas situações, o sistema 
adrenal é ativado mantendo-
nos mais “ligados e espertos”, 
afi nal estamos sempre com a 
sensação de que algo ruim vai 
acontecer.

Com essa adrenalina a mil, 
quem consegue desligar, des-
cansar, ir ao banheiro com 
tranquilidade, dormir bem, se 
alimentar bem, manter seus 
hábitos saudáveis? Impossí-
vel dentro desta realidade. A 
boa notícia é que existe uma 
técnica chamada Microfi sio-
terapia, que foi desenvolvida 
por franceses como base na 
embriologia, a fi logênese e a 
anatomia humana. O método 
permite avaliar o ritmo vital dos 
nossos órgãos e tecidos através 
de micro toques, procurando 
perdas de vitalidade e a causa 
desses desequilíbrios. 

Além disto, estimula o corpo 
para que se auto regule e assim 
possa reencontrar a saúde. 
Essas agressões primárias 
deixam cicatrizes que fi cam 
armazenadas nos tecidos, 
atrapalhando o funcionamento 
e desregulando o ritmo vital. 
O fi sioterapeuta, através de 
micro palpações, procura pelo 

corpo onde essa “cicatriz” fi cou 
armazenada e reconhece qual 
tecido (musculoesquelético, 
tecido do sistema nervo, pele 
ou até visceral) teve perda de 
vitalidade, afetando o funcio-
namento. 

O papel do profi ssional é, 
então, apresentar para o corpo 
onde estão localizadas essas 
feridas para que o próprio 
organismo as elimine. A ci-
catriz patológica é o vestígio 
deixado pelo agente agressor 
no corpo, que até tenta reparar 
o problema, mas não consegue 
eliminar por uma defi ciência do 
sistema imunológico ou porque 
a agressão foi muito forte. O 
resultado é um desequilibro de 
células e tecidos, atrapalhando 
suas funções e provavelmente 
gerando sintomas.

A Microfi sioterapia possui 
um papel extremamente im-
portante no tratamento da an-
siedade, conseguindo analisar 
como está a carga adrenal, e 
assim, estimulando a eliminar 
a sobrecarga, ou seja, estimula 
nosso organismo a se equili-
brar para que venha a reagir 
em busca da eliminação da 
informação que está causan-
do tanto mal ao nosso corpo. 
A experiência clínica mostra 
que e a ansiedade geralmente 
é um problema secundário, ou 
seja, é resultado de situações 
de impotência, desvalorização, 
estresse excessivo ocorridos 
no passado e que marcaram 
muito, culminando no estado 
de alerta.

Em alguns casos, foi detec-
tado também que o problema 
advém de pessoas que não se 
encontravam no controle da 
situação, ou que os resultados 
não dependiam somente dela, 
criando assim frustrações e 
até sentimento de derrota. 
A Microfi sioterapia consegue 
identifi car a causa primária 
(origem e fonte) em 80% dos 
casos tratados. Com esta téc-
nica, o terapeuta atua na fonte 
ou causa e assim o paciente 
percebe que a ansiedade vai 
diminuindo gradativamente 
e de maneira signifi cante. E 
a grande vantagem é que o 
tratamento não usa nenhuma 
droga ou medicamentos.

(*) - É fi sioterapeuta e trabalha com 
a Microfi sioterapia, terapia que 
estimula a auto cura através do 

toque, ou seja, faz com que o corpo 
reconheça seu agressor e inicie o 

processo de reprogramação celular 
(www.mindtouch.com.br).

Fabio Akiyama (*) 

O projeto cria um marco 
regulatório para análise 
e registro de novos me-

dicamentos no tratamento de 
câncer, Alzheimer, diabetes e 
outras doenças, além de fi xar 
regras a serem cumpridas nos 
estudos em seres humanos. 
Atualmente, o Brasil é uma 
das nações mais atrasadas em 
relação à duração dos processos 
de autorização e condução dos 
protocolos de pesquisas. 

Enquanto no restante do 
mundo esses procedimentos 
consomem um prazo que varia 
de três a no máximo seis meses, 
no país eles provocam entre 
dez e 15 meses de espera. O 
projeto - apresentado pela 
senadora Ana Amélia (PP-RS) 
e pelos senadores Waldemir 
Moka (PMDB-MS) e Walter 
Pinheiro (PT-BA) -  estabelece 
exigência de aprovação e revi-
são dos estudos por parte de 
comitês de ética em pesquisa; 
liberdade para o participante se 
retirar a qualquer momento do 
estudo; condução da pesquisa 
por equipe formada por pessoas 
cientifi camente qualifi cadas; 
suspensão dos procedimentos 

O projeto cria um marco regulatório para análise e registro de novos medicamentos.

O senador Romário (PSB-RJ) defendeu o oferecimento, pelo 
SUS, da cirurgia gastrectomia vertical, que reduz parte do estô-
mago e pode diminuir os índices de diabetes. O próprio senador 
se submeteu recentemente ao procedimento. Para ele, se adotada 
pelo SUS, a cirurgia pode reduzir os gastos com o tratamento. 
Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, em 2015 os gastos 
do Brasil na área passaram de R$ 21 bilhões. 

Romário destacou que entre 85% e 90% dos pacientes apre-
sentam remissão ou cura da doença após a cirurgia. Para o se-
nador Flexa Ribeiro (PSDB-PA), é preciso garantir, por meio de 
campanhas educativas, que os brasileiros conheçam os riscos e 
cuidados da diabetes que, segundo ele, na maioria dos casos só é 
descoberta quando já está em estágio avançado (Ag.Senado). 

Foi instalada na Câmara dos 
Deputados a comissão especial 
que vai analisar a proposta que 
classifi ca rodeios e vaquejadas 
e suas expressões artístico-
culturais como patrimônio 
imaterial brasileiro. O deputado 
Kaio Maniçoba (PMDB-PE) foi 
eleito presidente da comissão, 
e Paulo Azi (DEM-BA) será o 
relator dos trabalhos. Também 
foram eleitos Lindomar Garçon 
(PRB-RO), 1º vice-presidente; 
Vicentinho Júnior (PR-TO), 2º 
vice; e Domingos Neto (PSD-
CE), 3º vice-presidente.

Autor da proposta, o depu-
tado João Fernando Coutinho 
(PSB-PE) destacou a impor-
tância da aprovação da matéria, 
principalmente para os nor-
destinos. “A importância é de 
preservar a cultura nordestina, 
preservar as nossas tradições 
e nossas raízes. O povo nor-
destino tem na vaquejada uma 
expressão, uma manifestação 
popular artística. Ao longo dos 
anos, sua evolução fortaleceu 
toda uma cadeia produtiva de 

O povo nordestino tem na vaquejada uma expressão,

uma manifestação popular artística.

O presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia, afi rmou on-
tem (16) que vai aguardar a 
posição do plenário do STF 
para decidir sobre o que fazer 
com o projeto de combate à 
corrupção. O presidente do 
Senado, Eunício Oliveira, de-
volveu o texto à Câmara em 
razão de liminar proferida pelo 
ministro Luiz Fux que deter-
minou o retorno da proposta 
à Câmara.

Para Maia, houve uma in-
terferência nas prerrogativas 
da Câmara de legislar. “Uma 
liminar não poderia ter avan-
çado com uma prerrogativa 
de legislar uma matéria que 
é nossa, de manter texto, 
de mudar texto, de rejeitar 
textos. Isso é uma decisão da 
Casa, mas não vamos desres-
peitar uma decisão da Justiça. 
Então, respeitando a liminar 
do ministro Fux, esperamos 
que o Supremo como um todo 
decida, porque é uma decisão 
no mínimo polêmica”, disse.

Em dezembro, Luiz Fux 
concedeu liminar determi-
nando que o projeto voltasse 
à estaca zero e afi rmou que 
as mudanças aprovadas pela 
Câmara desfi guravam as cha-

Maia: “Esperamos que o Supremo como um todo decida,

porque é uma decisão no mínimo polêmica”.

Senado vota 
repatriação
de recursos
na terça-feira

Aprovado na última quarta-
feira (15) pela Câmara dos 
Deputados, o projeto da re-
patriação dos recursos que 
deverá ser votado pelo Plenário 
do Senado na próxima terça-
feira (21), segundo informou 
o presidente da Casa, Eunício 
Oliveira. A proposta reabre em 
2017 a possibilidade de o con-
tribuinte aderir ao programa 
da repatriação, que permite 
ao cidadão regularizar com a 
Receita Federal a situação de 
bens e ativos mantidos no ex-
terior e não declarados.

“A repatriação precisa ser 
pautada e publicada no Diário 
da Casa. Já mandei pautar e 
publicar e na terça-feira [dia 
21] vamos fazer a votação”, 
disse Eunício. Ele reiterou que 
a prioridade para a votação da 
proposta é compromisso fi r-
mado com governadores, que 
veem no projeto a possibilidade 
de garantir mais recursos para 
os cofres públicos dos estados 
e dos municípios.

O projeto da repatriação foi 
aprovado pelo Senado no ano 
passado. Como a Câmara apro-
vou o texto com alterações, os 
senadores terão de analisar no-
vamente a proposta. A Câmara 
derrubou a possibilidade de os 
parentes de políticos aderirem 
ao programa (Ag. Senado).

Solução da crise na 
segurança exige
fi m da corrupção

A senadora Lúcia Vânia (PSB-
GO) avaliou a crise na segurança 
pública do país, citando a onda de 
violência em unidades prisionais e 
o motim da Polícia Militar no Espí-
rito Santo, eventos que motivaram 
quase 240 mortes. Lembrou que 
sozinho o Brasil responde por 
10% dos homicídios cometidos 
em todo o mundo e que a solução 
passa por qualidade na aplicação 
dos recursos públicos e o combate 
à corrupção.

Para a senadora, além de causar 
perdas crescentes em vidas e 
restringir cada vez mais o direito 
de ir e vir, a violência tem custo 
econômico acima do suportável. 
Citando estudos do BID, ela disse 
que esse custo foi superior a US$ 
7 bilhões em 2014, ou 3,14% do 
PIB nacional. Diante da crise fi scal 
e da impossibilidade de aumento 
da carga tributária, Lúcia Vânia 
afi rmou ainda que o país precisa 
agora, na segurança e em outras 
áreas, fazer mais com menos di-
nheiro, inclusive eliminando o alto 
custo da corrupção existente.

“Ou saneamos as contas públi-
cas, melhoramos a qualidade dos 
gastos e nos livramos de vez da 
corrupção, ou nos precipitaremos 
no abismo da falência do Estado, 
da qual colheremos violência e vio-
lência, cada vez mais violência, que 
terminará por nos atingir a todos, 
por mais que tentemos nos prote-
ger”, observou (Ag.Senado).

Je
ffe

rs
on

 R
ud

y/
A

g.
Se

na
do

D
iv

ul
ga

çã
o

Ze
ca

 R
ib

ei
ro

/A
g.

C
âm

ar
a

Aprovado pelo Senado projeto 
que acelera pesquisas clínicas

O Plenário do Senado aprovou o projeto que acelera a liberação de pesquisas clínicas no Brasil

quando se evidenciar possibi-
lidade de dano, invalidez ou 
morte, entre outros. 

Também cria o Sistema 
Nacional de Revisão Ética das 
Pesquisas Clínicas, instância 
que pretende combinar a ação 
dos diversos comitês de ética 
em pesquisa existentes. A 
senadora Ana Amélia (PP-RS) 
ressaltou que o projeto trata da 
dor de milhares de famílias que 
tem urgência na cura de algum 
paciente próximo. Segundo ela, 

o incentivo à pesquisa presente 
na proposta vem no sentido de 
agilizar essa cura.

De acordo com o texto, a pes-
quisa deve observar: equilíbrio 
de gênero na composição dos 
comitês de ética e do controle 
social; máxima independência 
dos comitês de ética; respon-
sabilidade do investigador em 
prestar os cuidados médicos 
aos participantes da pesquisa 
durante toda a sua execução; 
entre outros. 

A senadora Vanessa Grazziotin 
(PC do B-AM) defendeu emenda 
de sua autoria para garantir aos 
pacientes que se submeterem 
à condição de cobaias em pes-
quisas clínicas o fornecimento 
permanente do medicamento 
que será desenvolvido a partir do 
experimento. A proposta previa 
que o fornecimento gratuito de 
medicamento só ocorreria até 
dois anos após a liberação e o 
início da comercialização do 
remédio (Ag.Senado).

Maia vai aguardar decisão fi nal 
sobre projeto anticorrupção

madas 10 medidas de combate 
à corrupção, proposta pelo 
Ministério Público com apoio 
de aproximadamente duas 
milhões de assinaturas. Para 
o ministro, uma proposta de 
iniciativa popular não poderia 
ter tantas alterações em seu 
texto. O projeto, votado em 
30 de novembro, incluiu, por 
exemplo, emenda que prevê 
crime de responsabilidade de 
juízes e procuradores.

Segundo Maia, Fux teria con-
siderado emendas como “maté-
ria estranha”, e que isso só seria 

vedado no processo legislativo 
de medidas provisórias, que 
têm um trâmite totalmente 
diferentes do de projeto de 
lei. “O famoso ‘jabuti’ da MP 
não tem nada a ver com o 
projeto de lei, no qual cabe 
ao relator ampliar o escopo 
da matéria ou restringir, ou 
rejeitar. E aí, se não vale nesse 
caso, não vale em caso algum. 
Então, vão cair todas as leis 
aprovadas e todas as leis de 
iniciativa popular não terão 
mais valor? ”, questionou o 
presidente (Ag.Câmara).

Instalada comissão sobre vaquejada 
como patrimônio imaterial

artesãos, músicos, vaqueiros e 
tratadores. A vaquejada cres-
ceu e, além de ser uma forma 
de manifestação tradicional do 
povo, também é uma atividade 
econômica que gera muitos 
empregos”, afi rmou.

O deputado Paulo Azi cha-
mou a atenção para a relevância 
do debate sobre o tema. “Nossa 
ideia é ouvir diversas entidades, 
sejam as que defendem a vaque-
jada, sejam as que se posicio-

nam a favor da sua proibição, 
para que possamos aprofundar 
o debate sobre o tema e fazer 
com que a própria sociedade, 
que acompanha os trabalhos 
da Câmara, possa ter uma ideia 
daquilo que se está tratando 
e possa também formar o seu 
juízo de valor. “

O relator disse que até o 
final de março a comissão de-
verá finalizar seus trabalhos 
(Ag.Câmara).

Cobertura pelo SUS
de cirurgia para diabetes

O diretor do Departamento dos 
Regimes de Previdência no Serviço 
Público da Secretaria de Previ-
dência, Narlon Gutierre Nogueira, 
disse que a situação do regime 
de Previdência dos servidores 
públicos estaduais é pior que a do 
funcionalismo federal. Nogueira 
participou de audiência na Comis-
são Especial da Reforma da Previ-
dência na Câmara. Segundo ele, o 
défi cit previdenciário nos estados 
passou de R$ 31 bilhões para R$ 89 
bilhões entre 2011 e 2016. 

No mesmo período, o défi cit do 
regime dos servidores da União 
teria fi cado estável em relação ao 
PIB. O défi cit do regime previden-
ciário do funcionalismo federal, 
entre civis e militares, soma R$ 77 
bilhões segundo Narlon. Desse va-
lor, R$ 37,6 bilhões são do sistema 
de servidores civis, R$ 34 bilhões 
dos militares e R$ 5,5 bilhões dos 
regimes especiais (que abrange 
professores, policiais civis e mili-
tares e parlamentares).

Também convidado para a audi-
ência, o consultor de Orçamento 

da Câmara, Leonardo Rolim 
afi rmou que a Constituição prevê 
que o regime dos servidores pú-
blicos tenha equilíbrio fi nanceiro 
e atuarial, o que, de acordo com 
ele, não ocorre hoje. “Na União 
há um défi cit atuarial gigantesco, 
nos estados, idem. A gente só 
encontra equilíbrio em uma par-
te dos municípios. Uma parcela 
razoável dos municípios criou ca-
pitalização e tem uma previdência 
equilibrada". Segundo Rolim, os 
servidores da União representam 
cerca de 13% dos servidores pú-
blicos que têm regimes próprios 
de previdência. 

Rolim disse ainda que a questão 
da expectativa de vida está sendo 
tratada de forma “equivocada” na 
discussão sobre a reforma da Pre-
vidência. “A expectativa de vida ao 
nascer é muito contaminada com 
a mortalidade infantil, ainda muito 
elevada no Brasil, embora tenha ca-
ído”, afi rmou. Para Rolim, o debate 
sobre a Previdência deve levar em 
conta a estimativa de sobrevida a 
cada idade (Ag.Câmara).

Situação das previdências 
estaduais é a mais grave
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BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 e semestre findo em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais)

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, juntamente com o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S.S..    São Paulo, 16 de fevereiro de 2017.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
e semestre findo em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação) 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
e semestre findo em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 
e semestre findo em 31 de dezembro de 2016
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2016 e 2015
(Em milhares de reais)

Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
(“Distribuidora”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em 
relação à Distribuidora, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, 
elaborada sob a responsabilidade da administração da Distribuidora, e apresentada como informação 
suplementar para fins das práticas contábeis do Banco Central do Brasil, foi submetida a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Distribuidora. Para a 
formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demonstrações 
contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, a demonstração do valor adicionado foi adequadamente preparada, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às 
demonstrações contábeis.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor
A administração da Distribuidora é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da 
Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da 
Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as 
demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção 
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar 
a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo 
Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Distribuidora continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua 
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não 
ser que a administração pretenda liquidar a Distribuidora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de 
elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia 
de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre 
detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de 
uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do 
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Distribuidora.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Distribuidora. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a 
Distribuidora a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 16 de fevereiro de 2017
 

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. Flávio Serpejante Peppe
CRC-2SP015199/O-6 Contador - CRC-1SP172167/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES

A DIRETORIA                                                               CONTADOR: LEILA MARIA DE CARVALHO ROCHA - CRC 1SP 170428/O-5

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A ABC Brasil Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (Distribuidora) é uma instituição financeira 
que tem por finalidade operar no mercado de títulos e valores mobiliários por conta própria e de terceiros. 
Suas operações são conduzidas no contexto de um conjunto de instituições, as quais atuam integradamente 
no mercado financeiro, utilizando a estrutura operacional do Banco ABC Brasil S.A. Suas operações atuais 
se restringem à administração dos recursos próprios.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
que consideram as diretrizes contábeis  emanadas da Lei nº 6.404/76, alteradas pela Lei nº 11.638/07 e Lei 
nº 11.941/09, além das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN. Em aderência ao processo 
de convergência com as normas internacionais de contabilidade, algumas normas e suas interpretações 
foram emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as quais serão aplicáveis às instituições 
financeiras somente quando aprovadas pelo BACEN. Os pronunciamentos contábeis já aprovados pelo 
BACEN são: Resolução nº 3.566/08 - Redução ao valor recuperável de ativos; Resolução nº 3.604/08 - 
Demonstração do fluxo de caixa; Resolução nº 3.750/09 - Divulgação sobre partes relacionadas; Resolução 
nº 3.823/09 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes; Resolução nº 3.973/11 - Evento 
subsequente; Resolução nº 3.989/11 - Pagamento baseado em ações; Resolução nº 4.007/11 - Políticas 
contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro; Resolução nº 4.144/12 - Pronunciamento conceitual 
básico; e Resolução nº 4.424/12 - Benefícios a empregados. As principais práticas contábeis são assim 
resumidas: a) Critérios de avaliação dos ativos: Os ativos, exceto os títulos e valores mobiliários, são 
demonstrados pelo custo de aquisição acrescido de variações cambiais, monetárias e juros quando aplicável. 
Quando o valor de mercado for inferior, é efetuada provisão para ajuste do ativo ao valor de realização. 
Os títulos e valores mobiliários são classificados de acordo com a intenção da Administração, no tocante à 
sua manutenção em carteira ou disponibilidade para negociação. Títulos para negociação: são adquiridos 
com o propósito de serem ativa e frequentemente negociados e são ajustados pelo valor de mercado em 
contrapartida ao resultado do período. Títulos disponíveis para venda: são aqueles que não se enquadram 
como para negociação nem como mantidos até o vencimento, e são ajustados ao valor de mercado, sendo 
a diferença entre os valores atualizados pela curva do papel e os valores de mercado, registrada em 
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários, sendo 
transferida para o resultado do período em que houver a sua efetiva realização. Os instrumentos financeiros 
derivativos são ajustados para o valor de mercado em contrapartida ao resultado do exercício. As operações 
com opções são registradas pelo valor dos prêmios pagos ou recebidos até o efetivo exercício da opção, 
quando então é baixado como redução ajustado ao valor de mercado ou aumento do custo do bem ou 
direito, pelo efetivo exercício, ou como receita ou despesa, no caso de não exercício. As operações de futuro 
são registradas pelo valor dos ajustes diários, apropriados como receita ou despesa. b) Caixa e equivalentes 
de caixa:  Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução CMN nº 3.604/08 inclui dinheiro em caixa, 
depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignificante de mudança de 
valor e limites, com prazo de vencimento original inferior a 90 dias. c) Classificação dos ativos e passivos 
circulantes e a longo prazo: Os ativos e passivos operacionais, cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de 
liquidação ocorram até o prazo de 1 ano da data do balanço, estão classificados no circulante e aqueles, 
cujos vencimentos ou possibilidade efetiva de liquidação ocorram após esse prazo são classificados no longo 
prazo. d) Apuração das receitas e despesas: O resultado é apurado pelo regime de competência e considera, 
quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de provável realização. 
O imposto de renda é reconhecido pelo regime de competência, cujos valores diferidos são calculados sobre 
as diferenças temporárias decorrentes de receitas e despesas ainda não tributáveis ou dedutíveis para fins 
fiscais, cujas adições ou exclusões futuras são autorizadas pela legislação tributária. e) Ativos e passivos 
contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias: O reconhecimento, a mensuração e a divulgação 
dos ativos e passivos contingentes e obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios descritos 
abaixo: • Contingências ativas - Não são reconhecidas nas demonstrações financeiras, exceto quando da 
existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais recursos. 
• Contingências passivas - São reconhecidas nas demonstrações financeiras quando, baseado na opinião de 
assessores jurídicos e da administração, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou 
administrativa, com uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes 
envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como 
perdas possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, enquanto aquelas 
classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação. • Obrigações legais, fiscais e 
previdenciárias - Referem-se a demandas judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a 
constitucionalidade de alguns tributos e contribuições. f) Imposto de renda e contribuição social: O imposto 
de renda é calculado à alíquota de 15%, com um adicional de 10% incidente sobre o lucro tributável 
excedente a R$ 240 mil para o exercício, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. Em 22 
de maio de 2015, foi publicada a Medida Provisória nº 675, convertida na Lei nº 13.169 de 6 de outubro de 
2015, que eleva de 15% para 20% a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, a partir 
de 1º de setembro de 2015. g) Lucro por ação: O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro 
atribuível aos acionistas da sociedade, pela quantidade de ações em circulação durante o período, excluindo 
as ações compradas pela sociedade e mantidas como ações em tesouraria.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2016 2015
Disponibilidades 155 816
Saldo de caixa e equivalentes de caixa 155 816
4. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
a) Títulos e valores mobiliários: 
As classificações dos títulos, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, são demonstradas como segue:

2016 2015

Custo
Mercado/
Contábil Custo

Mercado/
Contábil

Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT 83.279 83.240 70.705 70.693
Depósito a prazo com garantia especial - DPGE 11.928 11.928 10.096 10.096
Subtotal - Títulos para negociação 95.207 95.168 80.801 80.789
Títulos disponíveis para venda
Depósito a prazo com garantia especial - DPGE – – 7.588 7.588
Subtotal - Títulos disponíveis para venda – – 7.588 7.588
Total 95.207 95.168 88.389 88.377
Os Depósitos a Prazo com Garantia Especial - DPGE são registrados pelos valores de custo de aquisição 
acrescidos dos rendimentos auferidos até a data do balanço com base nas taxas contratuais. Devido à 
inexistência de mercado secundário ativo para esses títulos, e considerando a garantia fornecida pelo Fundo 
Garantidor de Crédito - FGC para essas operações, limitada a R$ 20.000 por emissor, a administração 
entende que o valor de curva do papel representa a melhor estimativa do valor de mercado. 
A composição da carteira em 31 de dezembro de 2016, considerando o prazo de vencimento, é demonstrada 
como segue:

De 1 a 
3 Meses

De 3 a 
6 Meses

De 6 a 
12 Meses

De 1 a 
3 Anos

Acima de 
3 anos Total

Títulos para negociação
 Letras Financeiras do Tesouro - LFT – – – 83.240 – 83.240
 Depósito a prazo com garantia 
  especial - DPGE – – 11.928 – – 11.928
Subtotal - Títulos para negociação – – 11.928 83.240 – 95.168
Total - 2016 – – 11.928 83.240 – 95.168
Total - 2015 3.640 7.277 1.901 – 68.792 81.610
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os resultados gerados por títulos e valores mobiliários 
representam o montante de R$ 11.905 (R$ 10.690 em 2015). 
b) Instrumentos financeiros derivativos: A Distribuidora realiza operações com instrumentos financeiros 
derivativos visando à proteção das variações de preços de mercado e diluição de riscos de moedas e de taxas 
de juros de seus ativos e passivos e fluxos de caixa contratados por prazos, taxas e montantes compatíveis. 
Os derivativos são usados como ferramenta de transferência de risco com o objetivo de cobertura das 
posições das carteiras de não negociação (Banking Book) e de negociação (Trading Book). Adicionalmente, 
os derivativos de alta liquidez transacionados em bolsa são usados, dentro de limites estreitos e 
periodicamente revistos, com o objetivo de gerenciar exposições na carteira de negociação. Visando 
administrar os riscos decorrentes, foram determinados limites internos para exposição global e por carteiras. 
Estes limites são acompanhados diariamente. Considerando a eventual possibilidade de existência de limites 
excedidos em decorrência de situações não previstas, a administração definiu políticas internas que implicam 
na imediata definição das condições de realinhamento. Esses riscos são monitorados por área independente 
das áreas operacionais e são diariamente reportados à administração. A medição da exposição fundamenta-
se no cálculo do valor a risco (VaR) com horizonte de um ano por meio de simulação histórica com nível de 
confiança de 99% e períodos de retenção de um dia para a carteira de negociação e vinte e um dias para a 
carteira de não negociação. Além dos controles de exposição e VaR, a Distribuidora também realiza testes 
de análise de sensibilidade para avaliar os impactos das mudanças nas taxas de juros sobre o portfólio. 
Operações de derivativos compõem limite de crédito de contraparte, definido em função do perfil do 
cliente, e são revistas periodicamente em comitês de crédito com a presença da alta administração. 
As operações são custodiadas na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros - BM&FBOVESPA ou na CETIP S.A 
- Mercados Organizados. A determinação dos valores de mercado de tais instrumentos financeiros 
derivativos é baseada nas cotações divulgadas pelas bolsas especializadas, e em alguns casos, quando da 
inexistência de liquidez ou mesmo de cotações, são utilizadas estimativas de valores presentes e outras 
técnicas de apreçamento. - Futuros: cotações em Bolsas; - Opções: determinadas com base em critérios 
estabelecidos em contratos e calculadas de acordo com modelos conhecidos amplamente utilizados pelo 
mercado. Os valores diferenciais e ajustes dos instrumentos financeiros derivativos ativos e passivos são 
registrados em contas patrimoniais, tendo como contrapartida às respectivas contas de resultado. Em 31 de 
dezembro de 2016, a Distribuidora não possuía operações com instrumentos financeiros derivativos. 
Para 31 de dezembro de 2015, encontram-se ajustados ao seu valor de mercado e seus valores referenciais 
estão registrados em contas de compensação, conforme demonstrados a seguir:

2015

Valor referencial
dos contratos

Custo - 
Valor a

Receber/Recebido
(A pagar/Pago)

Ajuste 
ao valor

de mercado

Valor 
de

mercado
Contratos de futuros 25.015 – – –
Compromisso de compra 25.015 – – –
 Moeda estrangeira 25.015 – – –
Posição ativa 900.000 117.000 (2.047) 114.953
Contratos de opções 900.000 117.000 (2.047) 114.953
Compromisso de compra 900.000 117.000 (2.047) 114.953
 Moeda estrangeira 900.000 117.000 (2.047) 114.953
Posição passiva 887.500 (126.500) 1.539 (124.961)
Contratos de opções 887.500 (126.500) 1.539 (124.961)
 Compromisso de compra 887.500 (126.500) 1.539 (124.961)
  Moeda estrangeira 887.500 (126.500) 1.539 (124.961)
Os instrumentos financeiros derivativos por vencimento, em 31 de dezembro de 2015, têm a seguinte 
composição:

2015

Até 1 mês
De 3 a 6

meses Total
Compensação
Contratos de futuros 25.015 – 25.015
Contratos de opção – 1.787.500 1.787.500
Total - 2015 25.015 1.787.500 1.812.515
Posição ativa
Contratos de opção – 114.953 114.953
Total - 2015 – 114.953 114.953
Posição passiva
Contratos de opção – (124.961) (124.961)
Total - 2015 – (124.961) (124.961)
Os resultados apurados com instrumentos financeiros derivativos no exercício findo em 31 de dezembro de 
2016 representam o montante de R$ 374 (em 31 dezembro de 2015 representava o montante de R$ 415).
5. OUTROS CRÉDITOS
a) Negociação e intermediação de valores:
O saldo de negociação e intermediação de valores corresponde as operações realizadas com mercadorias e 
ativos financeiros nas bolsas de mercadorias e futuros, representam R$ 126.500 em 31 de dezembro de 2015.
b) Diversos:
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os saldos de Outros créditos - Diversos, são assim compostos:

2016 2015
Créditos tributários (Nota 7) 17 234
Impostos e contribuições a compensar 662 588
Outros 7 3
Total 686 825
6. OUTRAS OBRIGAÇÕES
a) Fiscais e previdenciárias:
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os saldos de obrigações fiscais e previdenciárias são assim 
compostos:

2016 2015
Impostos e contribuições a recolher 52 60
Provisões para impostos e contribuições sobre lucros (Nota 7) 4.764 4.372
Total 4.816 4.432
b) Negociação e intermediação de valores: 
O saldo de negociação e intermediação de valores corresponde as operações realizadas com mercadorias e 
ativos financeiros nas bolsas de mercadoria e futuros, em 31 de dezembro de 2015 representam o montante 
de R$ 117.087.

c) Diversas: 
Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os saldos de outras obrigações diversas são assim compostos:

2016 2015
Provisão para pagamentos a efetuar 27 44
Total 27 44
7. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
Conforme determinado pela Resolução nº 3.059/02, e alterada pela Resolução nº 3.355/06, ambas do 
Banco Central do Brasil, a Distribuidora registrou o saldo líquido dos créditos tributários. A natureza, a 
origem e a movimentação dos créditos tributários constituídos no período são demonstradas a seguir:

Dezembro
de 2015 Adições Baixas

Dezembro
de 2016

Créditos tributários
 Diferenças temporárias
 Ajuste ao valor de mercado 234 15 (232) 17
Saldo líquido (Nota 5) 234 15 (232) 17
Considerando-se o histórico de rentabilidade e a estimativa de realização futura, a realização dos créditos 
tributários existentes em 31 de dezembro de 2016 está prevista para 31 de dezembro de 2019, no montante 
de R$ 2, com o respectivo valor presente de R$ 1 (R$ 204 em 2015). 
A apuração das despesas com imposto de renda para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 
2015 são demonstradas a seguir:

2016 2015
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social 11.200 10.112
Encargos totais de imposto de renda pelas alíquotas nominais 5.040 4.176
Ajuste ao valor de mercado (217) 220
Outros valores (59) (24)
Total do imposto de renda sobre os resultados correntes (Nota 6) 4.764 4.372
Impostos e contribuições diferidos
Créditos tributários constituídos nos exercícios (15) (225)
Créditos tributários realizados nos exercícios 232 5
Total dos impostos e contribuições diferidos 217 (220)

Total do resultado de imposto de renda e contribuição social 4.981 4.152
Imposto de renda 2.608 2.625
Contribuição social 2.156 1.747
Ativo fiscal diferido 217 (220)
8. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As operações com partes relacionadas foram contratadas a taxas normais de mercado, compatíveis com as 
taxas praticadas em operações com terceiros nas datas das operações. Os saldos e resultado das transações 
realizadas com partes relacionadas (Banco ABC Brasil S.A.) estão relacionados a seguir:

2016 2015
Ativos/

(Passivos)
Receitas/

(Despesas)
Ativos/

(Passivos)
Receitas/

(Despesas)
Disponibilidades 155 – 816 –
A Distribuidora não possui remuneração para os administradores.
9. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
A Distribuidora responde por ações e processos cujas perdas estão sendo considerados com prognósticos 
possíveis por nossos assessores cujo detalhamento do principal processo é o seguinte: 
PIS: 
A Distribuidora discute o não recolhimento da contribuição ao PIS, dos períodos compreendidos entre 
01/07/1997 a 23/02/1998 em vista da não observância dos princípios da irretroatividade e anterioridade 
instituída nos termos da Emenda Constitucional nº 10/1997. Foi reconhecido o direito da Distribuidora de 
afastar essa exigência fiscal, decisão esta que transitou em julgado, porém a União Federal ingressou com 
Ação Rescisória, atualmente aguardando julgamento. Na opinião dos nossos advogados externos, 
a probabilidade de perda é possível e o valor estimado da contingência corresponde a R$ 1.814 
(R$ 1.747 em 2015).
10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social: 
Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o capital social está representado por 49.960.109 ações, sendo 
24.980.054 ações ordinárias e 24.980.055 ações preferenciais, todas sem valor nominal. 
b) Dividendos e Juros sobre o capital próprio:
Conforme previsto no estatuto social da Distribuidora, aos acionistas é assegurado o direito de um dividendo 
mínimo de 25% do lucro líquido anual ajustado na forma da lei. Não foram provisionados dividendos em 
função de não haver intenção de distribuição no exercício. 
c) Destinação do lucro:
i) Reserva de lucros - Reserva legal: A constituição da reserva legal obrigatória de 5% sobre o lucro líquido 
apurado em 31 de dezembro de 2016 apresenta o montante de R$ 311 (R$ 298 em 2015).
ii) Reserva de lucros - Equalização de dividendos: Por deliberação dos acionistas, através de Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária de 30 de abril de 2009, foi aprovada a criação da conta reserva de lucros 
para equalização de dividendos destinando para esta reserva o saldo da conta de lucros acumulados, 
limitada a 50% do capital social, sendo esta constituída como forma de manter o fluxo de remuneração aos 
acionistas. Em Assembleia Geral Ordinária, realizada em 29 de abril de 2015, foi aprovado o aumento do 
limite percentual da reserva de Equalização de dividendos de 50% para 80% do capital social.
11. OUTRAS INFORMAÇÕES
O Banco Central do Brasil, através das Resoluções nºs 4.192/13 e 4.278/13, instituiu a apuração do 
Patrimônio de Referência em bases consolidadas sobre o conglomerado financeiro e através da Resolução 
nº 4.193/13, instituiu a apuração do patrimônio de referência mínimo requerido para os ativos ponderados 
por risco (RWA), ambas com efeito a partir de outubro de 2013. O índice da Basileia para 31 de dezembro 
de 2016 apurado com base no conglomerado prudencial é de 17,82% (16,18% em 2015).

Ativo Notas 2016 2015
Circulante 95.992 331.465
 Disponibilidades 3 155 816
 Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos 95.168 203.330
  Carteira própria 4.a 95.168 88.377
  Instrumentos financeiros derivativos 4.b – 114.953
Outros créditos 669 127.319
  Negociação e intermediação de valores 5.a – 126.500
  Diversos 5.b 669 819
Realizável a longo prazo 17 6
 Outros créditos 17 6
  Diversos 5.b 17 6
Total do ativo 96.009 331.471

Passivo Notas 2016 2015
Circulante 4.843 246.524
Instrumentos financeiros derivativos – 124.961
  Instrumentos financeiros derivativos 4.b – 124.961
 Outras obrigações 4.843 121.563
  Fiscais e previdenciárias 6.a 4.816 4.432
  Negociação e intermediação de valores 6.b – 117.087
  Diversas 6.b 27 44
Patrimônio líquido 10 91.166 84.947
 Capital 50.002 50.002
  De domiciliados no País - Ordinárias 25.001 25.001
  De domiciliados no País - Preferenciais 25.001 25.001
 Reservas de capital 368 368
 Reserva de lucros 40.796 34.577
Total do passivo 96.009 331.471

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre Exercícios
Notas 2016 2016 2015

Receitas da intermediação financeira 6.321 12.279 11.105
 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários 4.a 6.372 11.905 10.690
 Resultado de instrumentos financeiros derivativos 4.b (51) 374 415
Resultado bruto da intermediação financeira 6.321 12.279 11.105
Outras receitas (despesas) operacionais (468) (1.079) (993)
 Outras despesas administrativas (150) (485) (433)
 Despesas tributárias (318) (594) (560)
Resultado operacional 5.853 11.200 10.112
Resultado antes da tributação sobre lucro e participações 5.853 11.200 10.112
Imposto de renda e contribuição social 7 (2.587) (4.981) (4.152)
 Provisão para imposto de renda (1.412) (2.608) (2.625)
 Provisão para contribuição social (1.190) (2.156) (1.747)
 Ativo fiscal diferido 15 (217) 220
Lucro líquido do semestre / exercício 3.266 6.219 5.960
Lucro líquido por ação - em R$ - 49.960.110 ações
 (49.960.110 ações em 2015) 0,065 0,124 0,119

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reservas de capital Reserva de lucros
Capital Incentivos Títulos Reserva Equalização de Lucros

social fiscais patrimoniais legal dividendos acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 49.600 368 402 2.041 26.576 – 78.987
Lucro líquido do exercício – – – – – 5.960 5.960
Destinação - Reserva legal – – – 298 – (298) –
Aumento de capital 402 – (402) – – – –
Constituição de reserva – – – – 5.662 (5.662) –
Saldos em 31 de dezembro de 2015 50.002 368 – 2.339 32.238 – 84.947
Lucro líquido do exercício – – – – – 6.219 6.219
Destinação - Reserva legal – – – 311 – (311) –
Constituição de reserva – – – – 5.908 (5.908) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 50.002 368 – 2.650 38.146 – 91.166
Saldos em 30 de junho de 2016 50.002 368 – 2.487 32.238 2.805 87.900
Lucro líquido do semestre – – – – – 3.266 3.266
Destinação - Reserva legal – – – 163 – (163) –
Constituição de reserva – – – – 5.908 (5.908) –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 50.002 368 – 2.650 38.146 – 91.166

2º Semestre Exercícios
2016 2016 2015

Atividades operacionais
Lucro líquido ajustado do semestre / exercício 3.266 6.219 5.960
 Lucro líquido do semestre / exercício 3.266 6.219 5.960
Variação de ativos e passivos (3.689) (6.880) (5.413)
 Títulos e valores mobiliários e 
  instrumentos financeiros derivativos (5.844) (16.799) 3.241
 Outros créditos (434) 126.639 (126.860)
 Outras obrigações 2.589 (116.720) 118.206
Caixa (aplicado) / gerado nas atividades operacionais (423) (661) 547
Redução / (aumento) de caixa e equivalentes de caixa (423) (661) 547
 No início do semestre / exercício 578 816 269
 No final do semestre / exercício 155 155 816
Variações nos saldos de caixa e equivalentes de caixa (423) (661) 547

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2º Semestre Exercícios
2016 2016 2015

Apuração do valor adicionado
 Resultado bruto da intermediação financeira 6.321 12.279 11.105
 Outras despesas administrativas (150) (485) (433)
Valor adicionado total a distribuir 6.171 11.794 10.672
Distribuição do valor adicionado 6.171 11.794 10.672
 Remuneração do governo 2.905 5.575 4.712
  Despesas tributárias 318 594 560
  Imposto de renda e contribuição social 2.587 4.981 4.152
 Remuneração dos acionistas 3.266 6.219 5.960
  Lucros retidos 3.266 6.219 5.960

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Fotos: Divulgação

De acordo com a ANP, no ano passado, as vendas de 
combustíveis no mercado brasileiro totalizaram 135,436 
bilhões de litros. Em 2015, foram comercializados 141,811 

bilhões de litros. O consumo de etanol hidratado registrou a maior 
queda nas vendas em 2016, com retração de 18,3%, passando de 
17,863 bilhões de litros em 2015 para 14,586 bilhões de litros. 
A venda total de etanol (que inclui o anidro – que é misturado à 
gasolina – e o hidratado – injetado diretamente no tanque) teve 
queda de 9%, passando de 28,796 bilhões de litros para 26,201 
bilhões de litros. 

No caso do diesel, em 2016 houve retração de 5,1% na comer-
cialização de óleo diesel B (com adição de biodiesel), passando 
de 57,211 bilhões de litros para 54,279 bilhões de litros. Já as 
vendas de biodiesel caíram 5,1% - de 4,005 bilhões de litros em 
2015 para 3,799 bilhões de litros. Os dados indicam, no entanto, 
que a venda da gasolina C, com adição de etanol, cresceram 4,6%, 
com 43,019 bilhões de litros comercializados em 2016.

Gás natural e GLP - A agência também divulgou os números 
relativos ao consumo de gás natural e Gás Liquefeito de Petróleo 
(GLP), o gás de cozinha. As vendas de gás natural veicular (GNV) 
cresceram 3,2 % em 2016, passando de 4,820 milhões de metros 
cúbicos (m³)/dia para 4,976 milhões de m³/dia.

Já a comercialização de GLP aumentou 1,1%, passando de 
13,249 bilhões de litros para 13,398 bilhões de litros. As vendas 
de querosene de aviação (QAV) fecharam o ano passado com 
queda de 8%, com 6,765 bilhões de litros ante 7,355 bilhões de 
litros vendidos em 2015.

Infl uenciada pela retração da economia e também pela melhora 
relativa da situação hídrica do país, o que levou ao desligamento 
de várias térmicas, o consumo de óleo combustível também fechou 
2016 em queda, neste caso de expressivos 32,4%, passando de 
4,932 bilhões de litros para 3,333 bilhões de litros.

Expectativa - Apesar da 
queda de 4,5% na venda de 
combustíveis no ano passado, 
o diretor-geral da ANP, Décio 
Oddone, espera a recuperação 
do setor ainda este ano, com 
intensifi cação das vendas em 
2018 “acompanhando a recupe-
ração da economia brasileira”.

Para Oddone, este ano a in-
dústria de petróleo e gás natural 
viverá “um momento muito rico 
e único”, com transformações 
profundas nos três segmentos 
signifi cativos do setor: “A re-
tomada dos leilões de petróleo 
e gás natural, e desta vez com 
maior dimensão, na medida em que houve mudança nas regras 
de exploração do pré-sal, que está avançando e permitindo que 
outros operadores venham a atuar na região; a abertura do mer-
cado de petróleo e gás, com a Petrobras transferindo ativos para 
outras operadoras e agentes; além de um conjunto de mudanças 
que ocorrerão no segmento de downstream [etapa logística, de 
distribuição dos derivados]”, listou.

Mercado de Gás - O diretor-geral da ANP também disse que 
o reposicionamento da Petrobras no segmento de gás natural 
vai permitir que o país vislumbre um mercado mais competitivo 
no futuro. “Com a mudança de posicionamento da Petrobras, 
o adiamento da construção de refi narias e a abertura para 

Consumo de combustíveis 
no Brasil caiu 4,5% em 2016

A retração da economia brasileira levou o consumo de derivados de petróleo no país a cair 4,5% no ano passado 
em relação a 2015. Esta é a segunda queda consecutiva do indicador, que entre 2014 e 2015, teve retração de 
1,9%. Os dados foram divulgados ontem (16) pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 
(ANP) durante o Seminário de Avaliação do Mercado de Combustíveis 2017 (Ano-Base 2016), realizado na sede da 
agência, no Rio de Janeiro

outros agentes, além do au-
mento das importações, aliada 
ao aumento da necessidade 
de investimento em logística, 
sinalizam o surgimento de uma 
nova indústria do petróleo no 
país.”

Em relação à importação 
de derivados de petróleo nos 
próximos anos, Oddone prevê 
crescimento das compras do 
mercado externo. “Quando 
você olha as projeções de 
longo prazo do governo feitas 
com base no Plano Decenal do 
setor energético, as projeções 
indicam que, a depender do 
tamanho do crescimento da 
demanda nós vamos sim estar 
importando um volume muito 
maior de derivados no futuro, 
o que vai permitir também que 
se retome investimentos em 
refi narias no Brasil ou no desen-
volvimento de novos projetos 
ou até mesmo na ampliação das 
existentes”.

Lucro líquido do Banco do 
Brasil recuou 44% em 2016

O Banco do Brasil (BB) obteve lucro líquido de R$ 8,034 
bilhões em 2016, valor 44,2% abaixo do resultado de 2015. 
Na comparação com o resultado do quarto trimestre do ano 
passado, houve retração de 61,6%, passando de R$ 2,246 

bilhões para R$ 963 milhões. 
O Lucro Líquido Ajustado foi 
de R$ 7,2 bilhões, valor 38,2% 
inferior a 2015.

O lucro por ação atingiu R$ 
2,84 em 2016, ante R$ 5,05 
no ano anterior, e a projeção, 
segundo analistas externos da 
instituição, é atingir neste ano 
R$ 4,03. A remuneração aos 
acionistas alcançou R$ 284,7 
milhões no quarto trimestre e 
R$ 2,4 bilhões no acumulado 
anual. A Margem Financeira 
Bruta cresceu 13,0% (R$ 
59,3 bilhões) e as Rendas de 
Tarifas, 6,8%.

A instituição destaca que as despesas administrativas cres-
ceram 3,5% em 12 meses, o menor nível em dez anos e abaixo 
dos indicadores de infl ação para o período. Em relação ao 
índice de Efi ciência, que mostra a relação entre as despesas 
administrativas e as receitas operacionais, a taxa fi cou em 
39,7%, ante 41,6% no ano de 2015, “mostrando rígido controle 
das despesas”, diz comunicado do BB.

As operações de fi nanciamento do agronegócio fecharam 
o ano com saldo de R$ 179,8 bilhões na carteira ampliada. 
Levando em consideração os desembolsos antecipados nas 
linhas de custeio no primeiro semestre, as contratações da 
atual safra somaram R$ 47,1 bilhões. Entre os maiores avanços 
estão o crédito rural (8,6%), que atingiu R$ 150,5 bilhões, e 
as operações de custeio.

O crédito para pessoas físicas teve saldo de R$ 172,3 bilhões, 
com alta de 3,3%. Foram mantidas as estratégias de baixo 
risco, com as linhas de Crédito Consignado, CDC Salário, Fi-
nanciamento de Veículos e Imobiliário, que alcançam 75,5% 
do total da carteira. O fi nanciamento para a compra de imóveis 
atingiu saldo de R$ 53,7 bilhões no encerramento do ano, com 
avanço de 9,5% em 12 meses, sendo R$ 42,1 bilhões destinados 
a pessoas físicas e R$ 11,7 bilhões a empresas.

O índice de inadimplência atingiu 3,29%, abaixo do registrado 
no mercado (3,7%). As transações fi nanceiras relativas aos 
cartões de crédito e débito somaram R$ 271 bilhões no ano, 
com alta de 5,5% sobre o ano anterior. As movimentações re-
ferentes a compras em estabelecimentos comerciais do varejo 
aumentaram 8,1% e no agronegócio, 26,3%.

Atividade econômica registra 
queda de 4,34% em 2016

A atividade econômica apresentou queda de 4,34%, em 2016. 
É o que mostra o Índice de Atividade Econômica do Banco 
Central (IBC-Br), divulgado ontem (16). No último trimestre 
do ano, comparado ao mesmo período de 2015, houve retração 
de 3,13%. Também houve queda na comparação entre o quarto 
e o terceiro trimestre de 2016: -0,36%.

O IBC-Br é uma forma de avaliar a evolução da atividade 
econômica brasileira e ajuda  o BC a tomar suas decisões sobre 
a taxa básica de juros, a Selic. O índice incorpora informações 
sobre o nível de atividade dos três setores da economia: indústria, 
comércio e serviços e agropecuária, além do volume de impostos. 
O indicador ofi cial sobre o desempenho da economia, no entanto, 
é o PIB, calculado pelo IBGE (ABr).
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Tecnologia nacional 
empodera varejo

No fi nal de 2016, fomos 

surpreendidos por 

diversas inovações 

tecnológicas aplicadas 

ao varejo. Todas elas 

prometendo aos seus 

clientes benefícios 

que agregam valores 

gigantescos
 

A Amazon, gigante ame-
ricana do varejo, por 
exemplo, lançou o seu 

modelo de lojas de super-
mercados usando sensores 
impressionantemente tecno-
lógicos, utilizados em veículos 
inteligentes como Tesla, para 
detectar os movimentos de 
seus clientes e contabilizar 
suas compras. Realmente im-
pressionante!

Na verdade, a Amazon vem 
surpreendendo e lançando 
novidades no varejo com uma 
frequência admirável; desde 
robôs inteligentes, que fazem 
todas as movimentações de 
produtos em seus armazéns, 
até a utilização de drones para 
fazer entrega de maneira quase 
online, venda proativa, em que 
eles analisam o comportamen-
to de seus clientes e, baseado 
em seu histórico, mandam 
produtos em sua casa para que 
analisem se querem comprar. 
Caso não queiram, basta de-
volver os produtos sem custos. 
Agora a empresa lançará o 
supermercado inteligente, sem 
caixas registradoras ou com 
muita interação humana.

Outro exemplo de tecno-
logia aplicada ao varejo, mas 
de maneira menos invasiva, 
é a japonesa Panasonic, que 
lançou uma cesta de compras 
inteligente. O cliente pode 
realizar a leitura do código de 
um produto por vez e adicionar 
à cesta de compras. Ao fi nal, a 
cesta é colocada em um che-
ckout e, automaticamente, dá 
lugar a uma sacola plástica. O 
pagamento pode ser feito no 
próprio caixa.

Há muitos anos o varejo bra-
sileiro vem tentando inserir a 
tecnologia em suas operações 
como RFID, etiquetas eletrô-
nicas, self checkout, além de 

outras soluções. O que aconte-
ce muito é que estas soluções 
acabam não fazendo muito 
sucesso em terras tupiniquins 
por terem custos elevados para 
sua implantação e, além disso, 
manutenção um tanto comple-
xa e especializada.

Trazendo para o dia a dia, 
sabemos que estes carros in-
teligentes que citei acima são 
maravilhosos, ecologicamente 
corretos, econômicos, tecnoló-
gicos, interativos, arrojados e 
caríssimos! Imaginem estes ve-
ículos nas estradas brasileiras! 
Aqui não temos faixas e nem 
boa pavimentação, nossas sina-
lizações não são das melhores, 
ou seja, como eu posso utilizar 
tamanha tecnologia, se não 
conseguimos dar o básico para 
o funcionamento dos veículos 
que possuímos hoje?

Assim é o nosso varejo. Ve-
mos tecnologias fantásticas 
que atendem a demanda de 
outra realidade, com preços 
inacessíveis, e sonhamos com 
um público que se adapte a 
esta tecnologia quando, na 
realidade, não temos precifi ca-
ção e exposição corretas, não 
controlamos nossa operação 
e temos tecnologia nacional 
que pode atender às demandas 
reais do varejo brasileiro.

Soluções como o RuB™, que 
já teve sua efi cácia comprovada 
e está em pleno funcionamento 
em mais de quinhentas lojas 
em todo território nacional, é 
um bom exemplo. Utilizando 
funções simples e eficazes 
que são relevantes ao piso de 
venda e a um valor justo para o 
varejista. Dou total apoio e sou 
fã de novas tecnologias e ideias, 
mas, antes de qualquer coisa, 
sou a favor do amadurecimento 
da tecnologia que possuímos 
hoje, para que possamos inte-
grar a tecnologia do amanhã. 
Tomara que esta batalha entre 
as gigantes continue e que, em 
um futuro próximo, possamos 
usufruir de toda esta tecnolo-
gia. Mas hoje, eu sou mais um 
carro do dia a dia que me leve 
para onde eu queira ir e com 
efi cácia, do que um super carro 
para mostrar aos outros.

 
(*) É diretor de operações da GIC.

Ivan Fernandes (*)
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News@
Dahua lança câmera de segurança 
anticorrosão

@Ambientes como Portos, Indústrias Químicas, Costa Maríti-
ma ou Ilhas, necessitam de soluções de segurança robustas, 

capazes de superar a alta salinidade ou vapores corrosivos. Para 
cenários críticos e difíceis a Dahua desenvolveu série DH-SD60230U-
HNI-SL, com câmeras dome PTZ fabricadas em aço-inoxidável 
anticorrosão e resistentes à água, que agregam durabilidade e 
imagens em alta-resolução. 

Ambiente voltado para divulgação de estudos e 
análises sobre o setor de óleo e gás

@O Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (IBP) 
lançou no seu portal um ambiente voltado para divulgação de es-

tudos e análises sobre o setor de óleo e gás. O material está reunido no 
Observatório do Setor (www.ibp.org.br/observatorio-do-setor), que será 
atualizado periodicamente com informações do mercado. O objetivo de 
apresentar os indicadores do setor e sua evolução, assim como estudos 
realizados pelo IBP e seus parceiros.

iZettle anuncia parceria com Sebrae-SP para 
incentivar Super MEI

@A iZettle, empresa que está reinventando soluções de pagamentos 
e serviços fi nanceiros, é a nova parceira do Sebrae-SP no incentivo 

ao Programa Super MEI, que capacita microempreendedores individuais 
(MEIs) do Estado de São Paulo. Graças à parceria, todos os graduados 
nas quatro etapas do programa - formalização, cursos de gestão, for-
mação técnica e acesso ao mercado - poderão adquirir as máquinas de 
cartão da iZettle com desconto e não pagarão taxas no primeiro mês 
de uso (http://feiradoempreendedor.sebraesp.com.br).

Como a internet das coisas 
ou IoT, big data, omnichan-
nel, marketing de conteúdo, 
e-commerce, SEO ou a social 
media, por exemplo, estão im-
pactando o mercado? Dados 
revelam que 84% das pessoas 
buscam algo pelo Google an-
tes de realizar uma compra. 
Destas, apenas 17% vão para 
a segunda página da pesquisa e 8% vão para a terceira. Essa e 
outras questões foram a tônica do 19º encontro de executivos e 
convidados do grupo CEO Insights que aconteceu nesta quinta-
feira, na IBE-FGV Campinas e reuniu cerca de 100 pessoas.

O presidente da IBE-FGV Heliomar Quaresma abriu o evento 
e destacou a importância do encontro de executivos. “Este é 
o fórum adequado para os líderes que estão em busca de ino-
vação e networking, que estão com olhos focados na retomada 
e prontos para tomarem decisões arrojadas. Ou que desejam 
compartilhar experiências com seus pares”.

 “Precisamos nos atualizar para acompanhar as novas tecno-
logias. O social é uma via de mão dupla. É iniciar uma conversa 
com o usuário, por isso, a experiência do consumidor é tudo. É 
necessário criar processos claros e defi nidos para possibilitar a 
velocidade da resposta, treinar a equipe e envolver os stakehol-
ders. Empatia e autenticidade nesse processo são fundamentais”, 
defendeu Marcos Sgarbi, líder de marketing digital da 3M. Na 
ocasião, ele falou sobre o poder da internet para negócios.

Para Adriane Uchiyama Piffer, líder de e-commerce da 3M, 
não há mais que se pensar em vendas online sem focar em ma-
rketplaces. Nos EUA, 33% das buscas por produtos acontecem 
na Amazon e 25% no Google. Na China, cerca de 80% do fatu-

ramento e-commerce é feito 
através de marketplaces. “Es-
ses mercados apontam o que 
deverá começar a acontecer 
por aqui”, afi rmou. Segundo 
ela, isto ocorre porque os 
portfólios são mais completos, 
há comparação de preços e 
atendimento diferenciado a 
clientes tornam a experiência 

de compra melhor. “Já com as novas tecnologias como a internet 
das coisas, a efetivação da compra acaba fi cando mais próxima 
do momento em que a necessidade é criada”, disse.

O head de marketing, e-commerce e insights Helio Matsumo-
to, falou sobre a competição no mundo digital. A perspectiva 
é que em 2020 sejam 20 bilhões de dispositivos conectados 
em todo o mundo. “São informações sendo compartilhadas, 
geradas e transformadas a todo segundo. Isso vai mudar a forma 
de competitividade e colaboração entre as empresas. Quem 
quiser competir nesse novo mercado é preciso entrar nesta 
moderna plataforma digital. É preciso analisar os objetivos 
do seu negócio e tornar única a experiência do consumidor. 
Usar as ferramentas inteligentes de tecnologia como novos 
aplicativos, veículos automatizados, drones, o que for neces-
sário”, recomendou.

Julio César Nogueira de Sá é professor da IBE-FGV e CEO da 
Adecil.com. Ele contou como transformou sua empresa online 
na maior revendedora de produtos 3M no ambiente digital. 
“Quando nossos clientes tentam fazer algo parecido só chegam 
a 10% do que fazemos, porque hoje nós estamos em todos os 
marketplaces, estamos em todos os canais digitais e alimentamos 
nosso ecossistema de negócios diariamente”.

Especialistas falam sobre tendências em 
marketing digital no Brasil

Victor Canô (*)

Antigamente, as marcas 
buscavam jornais, revis-
tas, rádios e principal-

mente, televisão para chegarem 
ao seu público alvo. Porém, as 
coisas mudaram e observamos 
que uma boa parte da população 
deixa seus televisores desliga-
dos e procura entretenimento 
em dispositivos conectados à 
internet. Um exemplo disso foi o 
número divulgado pela Agência 
Nacional de Telecomunicações, 
a Anatel, no fi nal de janeiro, que 
mostrou que em 2016 houve 
um crescimento de 4,3% na 
contratação de banda larga 
fi xa no Brasil. Já na contrata-
ção de outros serviços houve 
queda, como na TV por assinatura, que perdeu mais de 300 mil 
assinantes, encolhendo 1,6% em relação ao ano anterior. Mesmo 
assim, muitas empresas ainda se perguntam: Por que investir 
em publicidade na internet, já que sempre são aqueles formatos 
padrões e não tão atrativos?

Primeiramente, vale lembrar que os formatos de publicidade 
digital mudaram. Hoje, não estamos mais dependendo apenas 
dos banners com tamanhos pré-determinados, que pouco im-
pactam o público. O mercado oferece diversas opções para que 
as marcas cheguem de fato em seu target, como nos anúncios 
em formato display. Eles possibilitam que as marcas estejam 
mais próximas de seus clientes da maneira certa, com 100% de 
visibilidade e alta escala de defi nição, incluindo vídeos. Esse é 
só um exemplo e ressalto que temos inúmeras outras formas de 

Por que investir em novos 
formatos na publicidade digital? 
A cada ano, a tecnologia traz para as pessoas uma nova forma de olhar para o mundo e a internet é 
a principal janela para essa vasta exploração. Hoje, cada vez mais pessoas estão conectadas, o que 
corroborou para a transformação de diferentes mercados, e um dos que mais evoluiu foi o publicitário

se criar uma publicidade efetiva e em diversas mídias, como o 
mobile e também no conteúdo sob demanda.

Além disso, esses novos formatos possibilitam um monito-
ramento em tempo real de uma campanha e com serviços que 
aumentam a efetividade do engajamento com o público. Todas 
essas funcionalidades podem estar reunidas com programação 
personalizada, oferecendo a possibilidade de integrações com 
serviços terceiros e ainda mais fl exibilidade de conteúdo, alcan-
çando um maior número de pessoas por meio de sites, blogs e 
páginas espalhados nas redes de publishers. Tudo isso vai muito 
além do padrão para impactar o usuário e criar uma nova expe-
riência de anúncios online. Claro que dentro de um orçamento 
baixo, comparado com um valor de mercado de uma campanha 
feita especialmente para televisão.

Por isso, sempre que buscar uma maneira efetiva de chegar 
ao seu público e gerar engajamento, a publicidade digital é uma 
excelente opção, já que além da interação que ela proporciona, 
dando às marcas diversas possibilidades de se mostrar ao con-
sumidor por meio dos diferentes tipos de anúncios, ela estará 
sempre acompanhando as pessoas, que hoje em dia, estão cada 
vez mais conectadas. Esse é apenas o primeiro passo, pois nos 
próximos anos uma revolução ainda maior irá acontecer com 
a Internet das Coisas, onde qualquer tipo de aparelho estará 
conectado com a rede mundial de computadores.

(*) É CEO da Cazamba, empresa de tecnologia em mídia, referência em inovação 
no engajamento de marcas com seus consumidores.

90% utilizam a TV 
para se informar e é o 
veículo mais confi ável
A pesquisa Consumo de Notícias 

do Brasileiro realizada em parce-
ria entre a Advice Comunicação 
Corporativa e a BonusQuest, que 
tem como objetivo entender quais 
são os novos hábitos de consumo 
de informação com a chegada 
das tecnologias e a credibilidade 
dos veículos, mostra que 90% 
dos respondentes assistem a TV 
com o objetivo de se informar, não 
apenas entreter. 

Quando perguntados acerca da 
confi ança nas informações veicu-
ladas na TV, 69% disseram confi ar. 
É a maior proporção comparada 
aos outros veículos, como jornais 
(71%), rádio (66%), portais de 
notícias (65%), revistas (56%) 
e mídias sociais digitais (26%), 
consagrando também o fato de 
que os brasileiros prefi ram essa 
mídia pela confiabilidade das 
notícias.

Os jornais das organizações Glo-
bo respondem por mais de 70% do 
atual consumo de informação via 
TV. Os entrevistados elencaram 3 
jornais da emissora como os prin-
cipais programas utilizados para 
se informar. O Jornal Nacional, 
em primeiro lugar, teve 45% dos 
votos, seguido da Globonews com 

17% e do Jornal da Globo com 
10%. Na classifi cação geral, o 
Jornal da Record fi cou com 10% 
da preferência.

Outro recorte interessante 
que a pesquisa nos evidenciou 
foi que dos 17% que elencaram 
a Globonews como o principal 
programa com viés informacio-
nal. Esse número sobe para 30% 
quando selecionamos os diretores 
(possuem responsabilidade sobre 
mais de uma equipe) e para 20% 
quando selecionamento quem 
trabalha com comunicação. 

“A audiência do Jornal Nacio-
nal não é surpresa, crescemos 
sabendo que é o jornal televisivo 
de maior audiência do País. Mas a 
grande adesão da Globo News, um 
canal dedicado exclusivamente à 
notícia, com mais análises e temas 
econômicos e polítivos, como 
fonte de informação surpreendeu 
positivamente”, conclui Fernanda 
Dabori, presidente da Advice Co-
municação Corporativa”.

A pesquisa, realizada em no-
vembro do ano passado por meio 
de questionários no aplicativo 
BonusQuest, e-mail e em redes 
sociais, teve um universo de mil 
entrevistados em todo o Brasil.

Notebooks 
ultracompactos

A Dell – líder no mercado brasileiro de 
computadores* – anuncia o lançamento dos 
notebooks ultracompactos Inspiron 14 7000 
(14 polegadas) e Inspiron 15 7000 (15 polega-
das), que são os primeiros equipamentos da 
linha com tela infi nita. Todos os modelos vêm 
com a 7ª geração de processadores Intel Core 
e placa de vídeo NVIDIA GeForce GT 940MX, 
oferecendo alta mobilidade, em um design 
com medidas compactas e a maior autonomia 

de bateria do portfólio Inspiron: até 10 horas 
sem a necessidade de recarga.

“Os notebooks Inspiron 7000 foram desenvol-
vidos com algumas das principais tecnologias 
desenvolvidas globalmente pela Dell, como a 
exclusiva tela infi nita, que garante um maior 
espaço útil de tela, permitindo assim que 
esses sejam os menores notebooks de 14 e 15 
polegadas do mercado e ofereçam uma melhor 
experiência para assistir conteúdos em vídeo, 
como fi lmes e séries”, explica Raquel Martins 
Braga, Gerente de Marketing de Produto para 
Consumidor Final da Dell Brasil. “A Dell entende 
que o consumidor busca mais do que apenas 
portabilidade: ele busca um equipamento que 

combine a alta mobilidade com o máximo de-
sempenho possível em um dispositivo móvel 
com medidas compactas”, complementa.

Os modelos são produzidos com acabamento 
externo em alumínio escovado e com duas opções 
de cores: prata e dourado. Os equipamentos têm 
tela com tecnologia IPS (para melhores ângu-
los de visão) e tela infi nita, resolução Full HD 
(1920x1080) e tecnologia Dell True Color, que 
permite uma calibragem com cores até duas vezes 
mais vívidas e vibrantes. A experiência multimídia 
é enriquecida ainda mais a partir da tecnologia 
de processamento sonoro Waves MaxxAudio Pro, 
que amplia a fi delidade do áudio na reprodução 
de vídeos e músicas (www.Dell.com.br).
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Esta sexta, o vigésimo segundo dia da lunação é ideal para sair do ambiente, viajar e fazer descobertas. Lua faz 
um bom aspecto com Netuno o que deixa a manhã muito sensível e com a intuição bastante aguçada. No início da 
tarde a Lua em mau aspecto com Mercúrio pode trazer difi culdades na comunicação e atrasos. No fi nal do dia a Lua 
em bom aspecto com Plutão que aumenta a energia, dando força e ótima disposição. Em seguida a Lua fi ca fora de 
curso, o que favorece o descanso. O melhor será seguir a rotina no fi nal desta sexta-feira e começo do sábado. Por 
isso é melhor que evitemos situações pesadas ou lugares pesados, que possam nos infl uenciar negativamente.
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Terá novas oportunidades e saídas 
para recomeçar algo neste fi nal do 
mês de fevereiro. A mudança do 
pensamento sem a fi xação que faz 
permanecer são pontos negativos. 
Mantenha um contato maior consigo 
mesmo e faça planos para depois do 
aniversário. 66/266 – Vermelho. 

Em dia de consolidar conquistas 
pela ação fi rme e determinada, já 
que a capacidade de observação é 
ampliada. Poderá superar os proble-
mas que vem preocupando se agir de 
forma prática. Sendo generoso com 
as pessoas próximas e terá grandes 
alegrias. 15/515 – Azul.

Lua faz um bom aspecto com Netuno 
o que deixa a manhã muito sensível 
e com a intuição bastante aguçada. 
Use a capacidade de observação 
ampliada e o gosto de viver a vida. 
No fi nal do dia a Lua em bom aspecto 
com Plutão que aumenta a energia, 
dando força e ótima disposição. 
46/346 – Amarelo.

Faça um plano e aguarde importan-
tes acontecimentos através de atitu-
des tomadas. São boas as chances de 
realizar aquilo que está preparando 
para o futuro muito em breve. O dia 
é muito favorável à relação com as 
outras pessoas, por isso aproveite. 
27/427 – Branco.

Necessidade de viver as emoções 
mais profundas e superar as velhas 
formas de estar no mundo. Procure 
manter o modo de se comunicar de 
forma a surpreender. Reconsidere 
alguns pontos de vista e comece a agir 
para resolver assuntos pendentes. 
38/538 – Vermelho.

O relacionamento social terá defi ni-
ções agora que o Sol está indo para 
Peixes. Terá novidades e conquistas 
importantes até o fi nal do mês de fe-
vereiro. É tempo de reiniciar algo em 
sociedades e parcerias, renovando 
seu espírito e a sua disposição para 
amar. 26/326 – Verde. 

Para se sentir bem nestes dias, fuja de 
gente autoritária, tente fazer apenas 
o que gosta e procure elaborar e 
expressar suas emoções. Evite fazer 
mudanças mais profundas do que as 
esperadas. Fique atento evitando 
perdas que se deixar poderão ocorrer 
repentinamente. 69/269 – Cinza.

Com a Lua em Escorpião melhora 
a relação no amor. Necessidade de 
viver as emoções mais profundas e 
superar as velhas formas de estar 
no mundo. Vai precisar de uma 
base emocional mais sólida que será 
completa junto de alguém em quem 
confi a totalmente. 76/376 – Azul.

Talvez seja preciso pôr uma pedra no 
passado e caminhar adiante de forma 
determinada. Coloque a confi ança em 
alta. É tempo de renovação de seus 
conceitos pessoais. Para se sentir 
bem, fuja de gente autoritária e mude 
o ambiente com o Sol em Peixes no 
fi nal de semana. 44/344 – Branco.

Mantenha a paz no seu ambiente e 
não faça negócios repentinos e nada 
que queira que seja duradouro. É o 
momento de receber benefícios e 
melhorar seu ganho material através 
de um novo projeto em longo prazo, 
mas cuidado com a ganância que o 
leva a perder. 32/432 – Azul.

O Sol em seu signo neste fi nal de 
semana lhe dá novos interesses 
e aumenta sua energia. Por isso 
procure elaborar e expressar suas 
emoções, senão elas poderão explo-
dir. Cuide da saúde e dê atenção as 
suas atividades, mas não se afaste 
da família e do seu ambiente. 42/324 
– Verde.

Mantenha o ritmo e leve adiante os 
seus projetos pessoais sem temer 
reveses ou impedimentos. Mantenha 
boas relações com amigos, a família e 
a pessoa amada já que a participação 
social é muito importante. A noite se 
amplia o desejo de servir e ajudar 
quem você ama. 27/327 – Violeta.

Comemorações e aniversariantes do dia
SEXTA 17 de Fevereiro de 2017. Dia de São Rômulo, São Silvino, São 
Reginaldo de Orleans e Dia do Anjo Veuahiah, cuja virtude é a integridade. 
Dia dos Sete Santos Fundadores da Ordem dos Servos da Virgem 
Maria. Hoje aniversaria o jornalista, político e escritor Fernando Gabeira que 
completa 76 anos, o cantor Amado Batista nascido em 1951, o ex-jogador 
de basquete Michael Jordan chega aos 54 anos, a atriz Paris Hilton que 
nasceu em 1981 e a atriz Isis Valverde que completa 30 anos.

O nativo do dia
O nativo de Aquário deste dia e grau é ativo, produtivo e determinado. 
Possui uma presença forte, gosta de se desafi ar, habilidade para liderar.  
Ambicioso e persistente e com muita capacidade de organização, tem ideias 
originais e lucrativas. É sempre muito sensível ao sofrimento humano e dá 
muita importância ao fato de que todos devem ter um mínimo de condi-
ções e oportunidades na vida. É normalmente muito zeloso no que toca à 
sua própria moralidade e é mais sob o prisma da moral que vê o mundo. É 
frequentemente altruísta bastante autoconfi ante.

Simpatias que funcionam
Afastar o mau olhado: Esta é uma das simpatias mais 
antigas e efi cientes contra o mau-olhado. Você pode 
repeti-la todas as vezes que achar necessário Pegue as 33 
pedrinhas de sal grosso e jogue no copo novo. Acrescente 
água fi ltrada (ou fervida). Deixe no sereno por três noites. 
Molhe com essa água os quatro cantos de cada cômodo 
da sua casa.

Dicionário dos sonhos
DENTES – Arranca-los indica que está perdendo a chance 
de uma grande realização profi ssional. Que caem, perderá 
um amigo ou verá alguém se afastar de você inespera-
damente. Dentes superiores indicam sexo masculino e 
os inferiores sexo feminino. Dentes cariados, doenças. 
Falha nos dentes, prejuízos. Dentes quebrados: acidente. 
Números de sorte: 15, 29, 47, 78 e 89.
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restos de
alimentos

Pedro Car-
doso, ator 

Peixe
fluvial
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Demônios da Garoa

Um dos conjuntos 
vocais mais ativos 
da música brasileira, 
entrou para o Livro 
Guiness de Recordes, 
em 1994

No show, os Demônios da 
Garoa trazem um reper-
tório que conta com os 

principais clássicos da carreira, 
como Você Abusou (Antônio 
Carlos/Jocafi ), Se Todos Fossem 
Iguais (Tom Jobim/Vinicius de 
Moraes), Quem Nem Jiló (Luiz 
Gonzaga), Regra 3 (Toquinho/
Vinicius de Moraes), Carinhoso 
(Pixinguinha/João de Barros), 
além dos sucessos de Adoniram 
Barbosa como, Saudosa Maloca, 
Samba do Arnesto, Trem das 
Onze, Morro da Casa Verde, Tiro 
ao Álvaro, entre outras. Um dos 
conjuntos vocais mais ativos da 
música brasileira, entrou para o 
Livro Guiness de Recordes, em 
1994, como o mais antigo grupo 
em atividade no mundo.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Al. Barão 
de Piracicaba, 740, Campos Elíseos, tel. 
3226-7300. Terça (28) às 21h. Ingressos: 
R$ 140 e R$ 100.

Tritono Blues

O grupo Tritono Blues retor-
na ao palco do Bourbon Street, 
em formação que tem naipe de 
metais e bateria, para apresentar 
músicas de seu novo CD. O disco 
“Tritono Blues Plays Charles” foi 
lançado em abril de 2016. O grupo 
tem apresentado, em seus shows, 
também músicas de Marvin Gaye, 

Louis Prima e Otis Redding, ao 
lado de músicas gravada por Elvis 
Presley, Rolling Stones e Beatles. 
A apresentação tem participação 
especial de Igor Prado.

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 
127, Moema, tel. 5095-6100. Quarta (22) às 
21h30. Ingressos: R$ 36 e R$ 50.

Conexões 
humanas

Intitulada “You Will 
Never Walk Alone”, a 
mostra é composta por 
15 imagens, feitas em 
2016, durante uma resi-
dência artística realizada 
pela fotógrafa em uma 
pequena vila na Islân-
dia. O projeto dá foco 
a conexões humanas, 
vulnerabilidade e per-
tencimento ao retratar 
um grupo de adolescen-
tes entre 15 e 17 anos 
de uma pequena cidade 
da Islândia, Húsavík. É 
neste cenário gélido que 
a fotógrafa conviveu com 
estes jovens durante um 
período de três meses, e 
assim nasceu a série.

Serviço: MIS - Museu da Imagem 
e do Som de São Paulo, Av. Europa, 
158 Jardim Europa, tel. 2117-4777. 
Sábados das 10h às 21h, domingos 
das 10h às 19h e de terça a sexta 
das 11h às 20h. Entrada franca. 
Até 02/04. 

No auge de sua forma vocal, Pedro Mariano apresenta 
mais um show onde relembra músicas que marcaram 
sua carreira. Nesse formato “trio”, ele interpreta e toca 
bateria em diversas canções. O violonista Conrado Goys 
e o baixista Luis Gustavo Garcia, que já o acompanham 
há alguns anos, também fazem parte desta nova apre-
sentação. 

Serviço: Teatro Municipal de Barueri, R. Ministro Raphael de Barros 
Monteiro, 255, Vila Boa Vista, Barueri, tel. 4198-0972. Sábado (18) às 21h. 
Ingresso: R$ 80.

Carnaval com samba
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Refl exõesRefl exõesRefl exões
INDICAÇÃO DE AMIGO

Nunca se diga inútil.
Por agora: você não é um anjo.
No entanto é capaz de ser uma pessoa reta e nobre.
Não terá santidade para mostrar,mas possui vastas possibili-
dades de agir, em benefício do próximo.
Não apresenta qualidades perfeitas, contudo,você detém 
recursos preciosos de servir. Talvez não consiga revelar alto 
índice de cultura intelectual, porém,consegue amparar a muitos 
companheiros com excelente orientação.
Provavelmente, não lhe será possível movimentar grandes 
riquezas do mundo, entretanto nada lhe impedirá o esforço 
de acumular tesouros de bondade no coração e de irradiá-los 
em gestos de compreensão e de amor.
Por fi m é provável que você ainda não conheça o que seja a 
felicidade, mas pode adquiri-la, se você quiser, aprendendo a 
trabalhar em favor dos outros, e entender e perdoar, encorajar 
e sorrir.

André Luiz (De "Momentos de Ouro", de Francisco Cândido 
Xavier - espíritos diversos).

MPB
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Blues

O artista Wilson Simoninha 
apresenta show em clima de 
carnaval. Convidados especiais 
como Max de Castro, João Sa-
biá, Leo Maia e bateria do bloco 
Acadêmicos do Baixo Augusta 
sobem ao palco com ele.

Serviço: Bourbon Street, R. dos Chanés, 
127, Moema, tel.  5095-6100. Quinta (23) às 
22h30. Ingresso: 65.

Clima
de carnaval

Wilson Simoninha
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Algaia Holding Participações Ltda. 
CNPJ/MF nº 09.513.148/0001-02 – NIRE 35.222.230.931

Resolução de Sócios e Terceira Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, (a) Mariza Serrano de Camargo Maia, portadora do RG nº 2.749.304 SSP/SP e do 
CPF/MF nº 042.309.978-76; (b) Adriana Serrano Amadeo, portadora do RG nº 23.656.179-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 
263.782.978-86, neste ato representada por seu procurador Laerte Serrano Amadeo, qualificado abaixo; e (c) Laerte Serrano 
Amadeo, portador do RG nº 23.656.180-7 SSP/SP e do CPF/MF nº 270.815.698-54; únicos sócios desta Sociedade; e, ainda, 
na qualidade de interveniente anuente, (d) José Serrano, portador do RG nº 488.478 SSP/SP e do CPF/MF nº 066.546.718-34, 
neste ato representado por seu bastante procurador, José Serrano Júnior, portador do RG nº 2.376.981 SSP/SP e do CPF/MF 
nº 415.674.478-72; têm entre si, justo e acordado, formalizar e ratificar deliberações e alterar o Contrato Social, de acordo 
com os seguintes termos: 1. Os sócios, de comum acordo, ratificam e aprovam todos os termos do Protocolo e Justificação 
de Cisão Parcial firmado pela administradora da Sociedade e de MSCM Participações – Eireli, NIRE/JUCESP 35.6.0155974.5 
e CNPJ nº 26.091.075/0001-19 (“MSCM”), em 23/12/2016 (“Protocolo”). 2. Os sócios, de comum acordo, (i) ratificam a 
nomeação da empresa especializada Lério & Zancaner Auditores Independentes, inscrita no CNPJ sob nº 06.216.662/0001-80, 
que procedeu à avaliação do acervo líquido da Sociedade a ser cindido, nos termos do Protocolo, e (ii) aprovam o laudo de 
avaliação elaborado por referida empresa, com base no balanço patrimonial levantado em 30/11/2016, o qual é anexado ao 
presente instrumento. 3. Aprovada a cisão parcial do patrimônio da Sociedade e sua consequente incorporação ao patrimônio 
líquido da MSCM, observado que: (i) parte do acervo líquido cindido, no montante de R$851.242,00, é vertida para a conta 
de capital social, tendo sido atribuída participação nesta última sociedade apenas à sócia Mariza Serrano de Camargo Maia, 
com a expressa anuência dos demais sócios, proporcionalmente à respectiva participação cancelada e à parcela reduzida 
das reservas de capital e de reavaliação; (ii) parte do acervo líquido cindido, no montante de R$4.480.001,66, é alocada 
como reserva de capital; e (iii) parte do acervo líquido cindido, no montante de R$9.911.008,40, é alocada como reserva de 
reavaliação. 4. Em decorrência da cisão parcial ora aprovada, resolvem os sócios, de comum acordo, aprovar, nos termos do 
Protocolo, (i) a redução do capital social da Sociedade em R$851.242,00, mediante o cancelamento de 851.242 quotas, todas 
de titularidade da sócia Mariza Serrano de Camargo Maia, passando o mesmo, de R$2.049.163,00, para R$1.197.921,00, 
dividido em 1.197.921 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma, bem como a redução da reserva de capital e de parte 
da reserva de reavaliação, em R$4.480.001,66 e R$9.911.008,40, respectivamente; e (ii) a atribuição de quotas do capital 
social da MSCM à sócia Mariza Serrano de Camargo Maia, em proporção distinta daquela por ela detida no capital social da 
Sociedade, bem como a atribuição de R$4.480.001,66 e R$9.911.008,40, às reservas de capital e de reavaliação da MSCM, 
respectivamente. 4.1. Tendo em vista que as 851.242 quotas canceladas estão gravadas com cláusula de incomunicabilidade, 
referida cláusula fica sub-rogada nas 851.242 novas quotas da MSCM a serem atribuídas à Mariza Serrano de Camargo Maia 
em substituição às quotas canceladas. O instituidor de referido gravame, José Serrano, comparece ao presente instrumento, 
manifestando expressamente sua anuência à sub-rogação ora levada a efeito. 5. Desta forma, o artigo 5º do Contrato Social 
passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 
nacional, é de R$1.197.921,00, dividido em 1.197.921 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma, assim distribuído entre 
os sócios: (a) Mariza Serrano de Camargo Maia, detém 1.197.919 quotas, no valor nominal total de R$1.197.919,00; 
(b) Adriana Serrano Amadeo, detém 1 quota, de valor nominal de R$1,00; e (c) Laerte Serrano Amadeo detém 1 quota, 
de valor nominal de R$1,00. § 1º. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem 
solidariamente pela integralização do capital social. § 2º. As quotas são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma 
delas dá direito a um voto nas deliberações sociais. § 3º. Sobre 800.354 quotas detidas por Mariza Serrano de Camargo 
Maia incide cláusula vitalícia de incomunicabilidade, extensiva aos seus frutos e rendimentos, bem como às quotas que a 
elas se acrescentarem a qualquer título.” 6. Permanecem inalteradas e em pleno vigor e efeito todas as demais disposições 
do Contrato Social, naquilo em que não colidam com o disposto no presente instrumento. E, por estarem assim, justos e 
contratados, assinam o presente instrumento em 03 vias de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. São Paulo, 
30/12/2016. Assinaturas: Mariza Serrano de Camargo Maia; Adriana Serrano Amadeo p.p. Laerte Serrano Amadeo; Laerte 
Serrano Amadeo; José Serrano p.p. José Serrano Júnior. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 65.067/17-4 em 02/02/2017. 
Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

MSCM Participações – EIRELI
CNPJ/MF nº 26.091.075/0001-19 – NIRE 35.601.559.745

Resolução da Titular e Primeira Alteração do Ato Constitutivo
Pelo presente instrumento particular, Mariza Serrano de Camargo Maia, portadora do RG nº 2.749.304 SSP/SP e do CPF/MF 
nº 042.309.978-76, titular desta Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (“Empresa”); resolve ratificar as resoluções 
e alterar o Ato Constitutivo da Empresa, de acordo com as seguintes condições: 1. A titular resolve desdobrar a única quota 
representativa do capital social em 88.000 mil quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma. 2. A titular ratifica e aprova todos 
os termos e condições do Protocolo e Justificação de Cisão Parcial assinado pelos administradores da Empresa e de Algaia 
Holding Participações Ltda., NIRE/JUCESP 35.2.2223093.1 e CNPJ nº 09.513.148/0001-024 (“Algaia”), em 23/12/2016 
(“Protocolo”). 3. A titular (i) ratifica a nomeação da empresa especializada Lério & Zancaner Auditores Independentes, 
inscrita no CNPJ sob nº 06.216.662/0001-80; e (ii) aprova o laudo de avaliação elaborado por referida empresa, com base 
no balanço patrimonial levantado em 30/11/2016, assim como o instrumento anexo, no qual estão descritos os bens que 
compõem o acervo cindido, o qual é anexado ao presente instrumento. 4. Aprovado, por conseguinte, nos termos já detalhados 
no Protocolo, a incorporação do acervo líquido cindido ao patrimônio líquido da Empresa, observado que: (i) parte do acervo 
líquido cindido, no montante de R$851.242,00, é vertida para a conta de capital social, tendo sido atribuída participação 
apenas à titular Mariza Serrano de Camargo Maia, proporcionalmente à respectiva participação cancelada no capital social 
da Algaia; (ii) parte do acervo líquido cindido, no montante de R$4.480.001,66, é alocada como reserva de capital; e (iii) 
parte do acervo líquido cindido, no montante de R$9.911.008,40, é alocada como reserva de reavaliação. 5. Em decorrência 
da incorporação do acervo líquido cindido, ora aprovada, resolve a titular aprovar, nos termos do Protocolo, (i) o aumento 
do capital social da Empresa, no valor de R$851.242,00, mediante a criação de 851.242 quotas, aumento este totalmente 
subscrito e integralizado pela titular, mediante conferência de parcela do acervo líquido cindido da Algaia, em proporção 
diversa à participação detida em seu capital social, conforme faculta o § 5º, do artigo 229 da Lei nº 6.404/76; (ii) a alocação de 
R$4.480.001,66 como reserva de capital; e (iii) a alocação de R$9.911.008,40, como reserva de reavaliação. 5.1. Tendo em 
vista que, as 851.242 quotas canceladas no capital da Algaia estão gravadas com cláusula de incomunicabilidade, a referida 
cláusula fica sub-rogada nas 851.242 novas quotas da Empresa atribuídas à Mariza Serrano de Camargo Maia em substituição 
às quotas canceladas. 6. O capital social passa, de R$88.000,00, para R$939.242,00, dividido em 939.242 quotas, de valor 
nominal de R$1,00 cada uma, alterando-se o Artigo 5º do Ato Constitutivo, que passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional e bens, é de R$939.242,00, 
dividido em 939.242 quotas, de valor nominal de R$1,00 cada uma, detidas por Mariza Serrano de Camargo Maia. § 1º. A 
administradora poderá fazer jus a uma remuneração mensal, conforme vier a ser por ela deliberado, na qualidade de titular. 
§ 2º. Sobre 851.242 quotas detidas por Mariza Serrano de Camargo Maia incide cláusula vitalícia de incomunicabilidade, 
extensiva aos seus frutos e rendimentos, bem como às quotas que a elas se acrescentarem a qualquer título.” 7. Permanecem 
inalteradas e em pleno vigor e efeito todas as demais disposições do Ato Constitutivo da Empresa, naquilo em que não colida 
com o disposto no presente instrumento. E, assina o presente instrumento em 3 vias de igual teor e forma, na presença de 
2 testemunhas. São Paulo, 30/12/2016. Assinatura: Mariza Serrano de Camargo Maia. JUCESP – Certifico o registro sob o 
nº 65.068/17-8 em 02/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.

Edel Securitizadora de Recebíveis Comerciais S.A.
CNPJ/MF 13.344.434/0001-50 - NIRE 353.003.915-43

Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Aos 15/02/2017, às 14 hs, na sede social. Convocação: dispensada, § 4º, Artigo 124, Lei nº 6.404/1976. Presença: 
totalidade do capital social da Edel Securitizadora de Recebíveis Comerciais S.A. Ordem do Dia: I - Cancelamento de ações da Sociedade 
e redução do capital social; II - Nova redação do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia; III - Alteração de endereço da sede da Compa-
nhia; IV - Dar nova redação ao Artigo 3º do Estatuto da Companhia e V - Outros assuntos de interesse da sociedade. Deliberações: I - Os 
acionistas, com base no capital de social de 2.000.000,00, deliberam pela redução do capital social da Companhia, com o cancelamento 
1.900.000 ações ordinárias nominativas, uma vez que o julgam excessivo, nos termos do artigo 173 da Lei 6.404/1976, desta forma o 
capital social da Companhia passa a ser R$ 100.000,00, divididos em 100.000 ações, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, conforme 
boletim de subscrição anexo. Esta ata é Extrato da Ata da 8ª Assembleia Geral Extraordinária, servindo para fins legais de publicidade dos 
atos societários deliberados. Na qualidade de Presidente e Secretária da Assembleia, declaramos que a presente é cópia fiel da Ata original 
lavrada no livro próprio, São Paulo/SP, 15/02/2017. (Assinaturas) Eduardo Trajano Telles Elias-Presidente, Walter Falleiros Telles-Secretário.

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
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de confi ança,
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3106-4171

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 07/03/2017  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 09/03/2017  - 11:00h
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Digigraf Distribuidora Comércio e Serviços S.A. - CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados, na forma da lei, os Srs. acionistas da Companhia, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária a ser realizada às 9hs, do dia 21.03.2017, no escritório da Companhia na Rua Soares de Avelar, nº 894, 
Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP 04306-020, a fi m de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em AGO: (i) tomar as 
contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encer-
rado em 31/12/2016; e (ii) deliberação da proposta de destinação do resultado do exercício de 2016. Em AGE: (i) alte-
ração do objeto social. Diretor Presidente: Ricardo Costa Zerbini.

Concorrência nº 001/CELOG/2017
Nº Processo: 67101003032201594. OBJETO: O objeto desta licitação é a 
Aquisição de Itens de Nacionalização e Ressuprimento. Total de Itens Licitados: 
08. Edital: 17/02/2017 de 08h30 às 11h30 e de 13h30 às 16h30. ENDEREÇO: 
Av. Olavo Fontoura, 1.200 A Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas 
a partir de: 17/02/2017. Abertura das Propostas: 21/03/2017 às 09h00 no Centro 
Logístico da Aeronáutica no endereço citado acima.

Brig Ar FREDERICO JOSÉ MORETTI DA SILVEIRA
Ordenador de Despesas

AVISO DE LICITAÇÃO

COMANDO DA AERONÁUTICA
CENTRO LOGÍSTICO DA 
AERONÁUTICA MINISTÉRIO DA 

DEFESA

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA

2010
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SEXTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2017

FORNECER O TÍQUETE-COMBUSTÍVEL
Empresa pode conceder tíquete-combustível apenas para alguns 
funcionários, integra o salário quando pago em cartão específico? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI DOIS FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHAM SOBRE O 
REGIME DE SOBREAVISOS. COMO ESSE SERVIÇO FOI PRESTADO COM 
HABITUALIDADE, OS FUNCIONÁRIOS TERÃO DIREITO A ALGUM TIPO 
DE INDENIZAÇÃO NO CASO DA EXTINÇÃO DO REGIME?

Informamos que somente há previsão em lei de supressão de horas 
extras, de forma integral ou parcial, de acordo com a Súmula 291 
do TST, contudo, quanto as horas de sobreaviso não há regras, por-
tanto não é necessário indenizar, salvo se o sindicato da categoria 
determinar algum procedimento.

DEDUÇÃO DO SALÁRIO MATERNIDADE
O valor pago à funcionária em licença maternidade teve que ser 
deduzido dos segurados e empresas no campo 6 da GPS referente à 
folha de pagamento, inclusive quando e sócia (Pró-labore), o salário 
maternidade pode ser compensado na guia de GPS do pró-labore? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

CUMPRIR ESTÁGIO OBRIGATÓRIO
Funcionário precisa cumprir estágio obrigatório, a empresa pode pedir 
compensação de horas. Não ocorrendo a compensação pode ser des-
contado? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR VALE DE ADIANTAMENTO SALARIAL 
EM FÉRIAS E 13º SALÁRIO?  

Informamos que não existe dispositivo legal que autorize tal procedi-
mento devendo o pagamento de férias e 13º salário serem efetuados 
na sua integralidade. Assim, entendemos não haver a possibilidade de 
desconto do adiantamento salarial em férias e décimo terceiro salário.
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www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 07/03/2017  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 09/03/2017  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,�����������	
������������������������������������������!����"�����������
����#�����$��%��&����
�����'�!�(�$���&������'�����
������������)�*+��������-������0��������2���3�+42������#���LEILÃO PÚBLICO���������Presencial e Online�����;������(�<�������������!������(�
(�<�����(� �����=>�(�� IMÓVEL?�Z"���������� �����*I4� ������!��������*�����������"��������������"�����������������������CONDOMÍNIO 
”ENCONTRO IPIRANGA”�(����������G���Z<�(���D��j���(����*3)�����3��(�$��(�����05"����<��������#����"�����������$��������M3III�N���
#�������������)43�2�N�(�����4**3��N����#������������$���������*I)�N����#������������(��$�����������!�������#��������2�3�2�N�����
��������������<��"��(����$�������������������������������2��"���������������'B����<���<���������"��<���������$��(��+<���<�(��������"��������
"�����"���(�����B��������"�((�������"�&�����"����������("�������0�D����'��=R�����������III*I23���������������������B�����	���������&���
���$X��'�!�'������"������G���Y�������j�������������G���j���������_��������&�����(�#����(���B�������'��������"����������������������#����
�����4�3I��N��5�;�����$T�����������B��������2�2��2�����M��	
��������G�<�(�������5�;���(�����R�������+����	$(�?�	��"�����-�(���"�=R��"���
�����������&����������(������(���������4I����������)�*+����DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão em 07/03/2017 às 10:35 horas e o 2º Leilão será 
realizado no dia 09/03/2017 às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES 
(A) FIDUCIANTES: ANDREA DA SILVA, $��(�������(�������������������(������(�(����(�Gj�����j0�I�)4*�))�0���+�j���J����I*I��M)�*�M0II�
��(���������������������R�������+����� LUIZ CARLOS DA SILVA, ��(��������$��(��V_����II��2MI43*20-�YGZV+�j���J����3MI�4**�)MM0*��
��(������D�� SIMONE DANIEL DA SILVA, ��$����������V_����I)**)3��)M20-�YGZV+�j���J������2�M���M�M0I*�$��(������(���(���(�(�$���
��<������������DR��"����������$��(������<`������������M�)�)+�����(������(��������������������G���������"���B+�j� CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:�V�����������������=R���������������������#��������I���D�&������=R��
������������2IW�����������	�"�<�����������<���������������=R�������#�(��������!���������X�2*�D���(������������";(��������D�&������Y�-����
������������������������������(������������"��������������(�$�"�������"��������(�����������Z";(������"��(�=R����(�������(����D�&������=R��
(��#���(<������"�����������������DOS VALORES: 1º leilão: R$ 497.063,22 (quatrocentos e noventa e sete mil e sessenta e três reais e vinte 
e dois centavos) 2º leilão: R$ 489.560,18 (quatrocentos e oitenta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e dezoito centavos), calculados 
���'�������������2��[[����2����4��������������)�*+����	(�������(��(�R��������!���(����"��(����������"�������(�'����������=>�(�������(�R���������R���
COMISSÃO DO LEILOEIRO: ��$��#������������������"�<��������������((R���������������������������)W������������=R����(���"�<������(���
��������������R���DO LEILÃO ONLINE:�	(�������((���(����"������"����������R������������0����������R������(����0(�����(����]]]�!�^����������$��
��(��D�$����������((��������"=R��@_�$�����0(�F������������`��������I��D��������(������B�����������R��"��(��������OBSERVAÇÕES:�	�������������
(��#���("��(#����"���(�"�����`����(������(���"�=R�������;������(������(���������4I����������)�*+����Z�"��(�����������X�'�����������#����@���
���"�(F�����(�����������(����=R�����&���(�����������(�����&����(�#���(�����������(���(�������(����#��<�(��������(���B����(������������=R��
(R�����������������������(����(�'���(���(���;���(������<���(�(R���"���(����(�������(��-�((��'�����D������������<`�������������<���������#����
���������������R�����#������������%�<������L�V-�-	G����D������"����������������<���������#�������X���������������������$������������"��=��
�����;����(�������("��(#����"��������������<�����!�=R�����(������((#�����	O(Q���;���O�Q(�(��#OR�Q��������O(Q�����(��������&���(������������
'B(�����������������������R��"������������������������<�����(���D������������(��(������=>�(���������(� ����<���������(� ��������B(����(�
���"���������(��������(��(�����������(����=R����������!�=R�����������(������=>�(�����������;����(���"�X��������<���(������������(���(�"���(�
������((���(��������R��"����������������������������(��(���("�(�(���������(�b���������=R�������;�������(��������%�(������#(�������>�(�'����
������`����&������'�������(���(������������������(�������#���(���<�(���(������Y���(��(����$���(��������(������<�(����������(�(�$�������;����
���&��(�R�� �����(���������<�(������������( �";(������������'�����=R�������������=R��(R�������("��(�$���������%���(��������������������	�
������������"��(�����"�<��#����������"��=�������������������=R����������((R��������������������("����������)W�(�$������������������������%���0
(���������"������������D�&��(���	�"��"����������������"�������������������0��������#�"��!�����2*�D���(���"��(����������������%"��((�������
"�����'��������"�<��������%���(���������"�����������Y�-����D�&��(������������������"��=�����������((R������������������'�������������	� �R��
"�<������� ��(� ������(� ��� ��������=R��$����������� ����((R�� ��O�Q����������O�Q� ���"��!�� �����X�2*�O��������&�����Q�D���(��������(����
��������=R�� ���
<����#���(�(�`�������� ����"����������"���"�������O�Q������������� 
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�%���=R��"����(����������<��4�����-����������2���3�+42��Z������������"�������&��(�=R�������;����"�����������"��(���������R��
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 COOPERATIVA HABITACIONAL
 MIRANTE CAETANO ÁLVARES

Av. Mandaqui, 122 – Bairro do Limão – São Paulo – SP
CNPJ/MF 05.598.051/0001-80 - NIRE 35400074507

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Em conformidade com o Artigo 51 do Estatuto Social e publicação em 17 de fevereiro de 2017
no Jornal Empresas e Negócios, ficam convocados os Srs. (as) Associados (as) da
Cooperativa Habitacional Mirante Caetano Álvares para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-
se no dia 05 de Março de 2017 na sede da Cooperativa, sito a Av. Mandaqui, 122 – Bairro do
Limão – São Paulo – SP, para tratar da seguinte ordem do dia: 1. Apresentação das contas do
exercício de 2016; 2. Apresentação do Relatório do Conselho Fiscal relativo as contas do
exercício de 2016; 3. Votação das contas do exercício de 2016. 4. Discussão e votação do
valor da cota/unidade para novas inscrições. A Assembleia reunir-se-á em primeira
convocação às 07h30min com a presença de 2/3 (dois terços) dos Associados (as), em segunda
convocação às 08h30min com a metade mais 01 (um) dos Associados (as) e finalmente em
terceira e última convocação as 09h30min, com a presença mínima de 10 (dez) Associados (as).
Para efeito de cálculo de quórum de instalação, o número de associados é 233. Contamos com a
sua importante presença. São Paulo, 17 de fevereiro de 2017. Ana Maria Saes (Diretora
Presidente), Roseli Mazzali (Diretora Financeira) e Sérgio Carneiro (Diretor Administrativo).

Serviço de Anestesia e Gasoterapia de São Paulo
Sociedade Cooperativa

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
São convocados os senhores associados para a Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia
10 (dez) de Março de 2.017, na Rua Potenji, 188, às dezoito horas e trinta minutos em primeira
convocação, às dezenove horas e trinta minutos em segunda e às vinte horas e trinta minutos em terceira
convocação para discutir a seguinte ordem do dia: Dissolução da Cooperativa. Na data em que é feita
esta convocação o Serviço de Anestesia e Gasoterapia de São Paulo Sociedade Cooperativa,
conta com 09 associados. São Paulo, 15 de Fevereiro de 2.017. Dr. Wilson Kokubo - Presidente

NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ nº 49.074.412/0001-65 - NIRE: 35.300.091.604

 AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica,
2197, 7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o art igo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao
exercício social encerrado em 31/12/2016.  SP, 16/02/2017. A Administração.    (17.18.21/02/2017)

Guarulhos - 3ª Vara Cível. Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1041902-98.2015.8.26.0224. 
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª VC, do Foro de Guarulhos, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana 
Porto Mendes, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Gezivone dos Reis Caixeta, Avenida Odair San-
tanelli, 800, apto B-22 - Bloco 12 - Cond. Espírito Santo, Parque Cecap - CEP 07190-050, Guarulhos-
-SP, CPF 669.067.256-53, RG 844769, Divorciado, Brasileiro, Empresário , Bruno Diego de Souza 
Caixeta, Avenida Odair Santanelli, 800, apto B-22 - Bloco 12 - Cond. Espírito Santo, Parque Cecap 
- CEP 07190- 050, Guarulhos-SP, CPF 383.474.138-86, RG 484774165, Solteiro, Brasileiro, Empre-
sário, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Ivone de Quei-
roz Rebouças e outros, alegando em síntese: visando o recebimento da quantia de R$ 125.881,28 
(cento e vinte e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos) atualizados até a 
data de 04/12/2015 referente a Contrato de Locação de Imóvel Comercial firmado em 31/05/2012. 
. Encontrando-se o Executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, efetue o pagamento da importância reclamada. Prazo para Embargos: 15 (quinze) dias úteis. 
Neste prazo, reconhecendo o crédito do Exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, os Executado poderão requerer o pagamento do saldo em 
06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Não sendo lo-
calizado os Executado e decorrido o prazo deste, lhe 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 
Guarulhos, aos 14 de fevereiro de 2017.                                                                                      16 e 17/02

2ª Vara Cível – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005404-15.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) N SILVEIRA ALVES ME, CNPJ 17.339.880/0001-28, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de VILA AURELIA RESTAURANTE LTDA - EPP, alegando em 
síntese: "A autora para a construção e adaptação do local onde será estabelecida sua filial contratou a 
requerida através de Contrato de Serviço datado de 16/07/2013 para que fosse realizado serviços de 
serralheria. Os serviços profissionais indicados pela prestadora de serviços foram inseridos em 
instrumento particular de contratação conforme própria orientação desta que, através da cláusula 7ª 
consignou o preço total de R$40.000,00, onde foi parcelado em 12 vezes de R$3.333,33. Que até a 
presente data houve pagamento de 7 parcelas das 12 contratadas". 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 25 de outubro de 2016. 

Para ser julgado, o processo 
precisa ser pautado pela 
presidente do Supremo, 

Cármen Lúcia. Ainda não há 
data prevista. No despacho, o 
ministro diz que os detentores 
de foro privilegiado somente 
devem responder a processos 
criminais no STF se os fatos im-
putados a eles ocorram durante 
o mandato. 

No caso de fatos que ocor-
reram antes do mandato, a 
competência para julgamento 
seria da Primeira Instância 
da Justiça. De acordo com a 
Constituição, cabe ao Supremo 
julgar membros do Congresso 
Nacional nas infrações penais 
comuns. “A tese a ser debatida 
limita a aplicação do foro por 
prerrogativa de função, perante 
o STF, às acusações por crimes 
cometidos no cargo e em razão 
do cargo ao qual a Constituição 
assegura este foro especial. Se o 
fato imputado, por exemplo, foi 
praticado anteriormente à inves-
tidura no mandato de parlamen-
tar federal, não se justifi caria a 
atribuição de competência ao 
STF”, sustenta Barroso.

Ministro do STF, Luís Roberto Barroso.

Barroso envia ao plenário do STF ação 
sobre restrição do foro privilegiado

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, enviou ontem (16) ao plenário da Corte uma ação penal na 
qual deve ser discutida a restrição do foro privilegiado para deputados federais e senadores
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bém fez críticas a inefi ciência 
do Supremo no julgamento dos 
processos criminais envolvendo 
deputados federais e senadores. 
Segundo o ministro, existem na 
Corte aproximadamente 500 
processos contra parlamenta-
res, sendo 357 inquéritos e 103 
ações penais.

“O prazo médio para recebi-
mento de uma denúncia pelo 
STF é de 565 dias. Um juiz de 1º 
grau a recebe, como regra, em 
menos de uma semana, porque 
o procedimento é muito mais 
simples”, conclui o ministro.

O caso concreto que deve 
ser julgado pela Corte envol-
vendo a questão da restrição 
do foro é sobre o atual prefeito 
de Cabo Frio (RJ), Marcos da 
Rocha Mendes, que chegou a 
ser empossado como suplente 
do deputado cassado Eduardo 
Cunha (PMDB-RJ), mas renun-
ciou para assumir o cargo. O 
prefeito responde a uma ação 
penal no STF por suposta com-
pra de votos, mas, em função 
da posse, o processo deve ser 
remetido para a Justiça de Rio 
(ABr).

Segundo o ministro, é preci-
so repensar o modelo de foro 
privilegiado, com objetivo de 
eliminá-lo ou reduzí-lo. “Em 
primeiro lugar, existem razões 
fi losófi cas: trata-se de uma re-
miniscência aristocrática, não 
republicana, que dá privilégio 
a alguns, sem um fundamento 
razoável. Em segundo lugar, 
devido a razões estruturais: 
cortes constitucionais, como o 
STF, não foram concebidas para 
funcionar como juízos criminais 
de 1º grau, nem têm estrutura 
para isso”.

Barroso também argumenta 
que o atual sistema é feito para 
não funcionar e se tornou uma 
‘perversão da Justiça’. “Não 
é preciso prosseguir para 
demonstrar a necessidade 
imperativa de revisão do siste-
ma. Há problemas associados 
à morosidade, à impunidade 
e à impropriedade de uma Su-
prema Corte ocupar-se como 
primeira instância de centenas 
de processos criminais. Não 
é assim em parte alguma do 
mundo democrático”.

No despacho, Barroso tam-

Cotonifício Guilherme Giorgi S.A.
CNPJ/MF. nº 61.355.012/0001-23 - NIRE 353.0005304-4

Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em 19/04/16
Data, Hora e Local: 19/04/16, às 09hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 125, nesta Capital. 
Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 08, 09 e 10/03/16. 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 07/04/16, 
tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publicações 
insertas nos mesmos jornais, nos dias 08, 09 e 10/03/2016; 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 assembleia. SP, 19/04/16. 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 Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; 
Limantos Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalgráfica Giorgi 
S.A., 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. São Paulo, 19/04/16. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos 
de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 439.533/16-8 em 06/10/2016. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

1ª Vara Cível – Regional Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1018346-85.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - 
Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) MARIA DEL CARMEN AGUIAR MARTINEZ, RNE nº V157350-N e CPF 
213.001.628-64, RG V157350N, Divorciada, Brasileira, Proprietária, que lhe foi proposta uma ação de 
Procedimento Sumário por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAPARICA, (CNPJ 54.528.302/0001-
66), na pessoa de seu representante legal, Dra. Ana Elisa Siqueira Lolli, propôs ação de cobrança de 
cotas condominiais da unidade 151 do referido condomínio de abril/2014, maio/2014 e julho/2014, na 
quantia de R$ 1.643,69(outubro/2014), sito à Rua Jovina, 361-SP-SP. Encontrando-se a ré em lugar 
ignorado, foi determinada a citação por edital, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste o feito. Nos termos do artigo 344 do Código de Processo Civil, se o réu não contestar a ação 
será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e presumir-se-ão verdadeiras as 
alegações de fato formuladas pelo autor. Será o edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de novembro de 2016. 
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Móveis, Utensílios e Eletros

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

SegSegSegSegSeg , ,  ,  ,  ,  2020202020 /////fevfevfevfevfev /17 -  /17 -  /17 -  /17 -  /17 -  1313131313 hhhhh
Itens de Coz. Industrial

Refrigeradores, Balcões,
Fritadeiras, Lava louças
Hobart, Seladoras, Etc

Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1Qui, 23/fev/17 - 1 55555 h30h30h30h30h30
Veículos

 Mitsubishi Pajero
 TR4 Flex

QuiQuiQuiQuiQui ,  ,  ,  ,  ,  2323232323 /////fevfevfevfevfev /17 -  /17 -  /17 -  /17 -  /17 -  1010101010 hhhhh
Desativ. de Espaço de Eventos

Poltronas, Banquetas,
Vasos, Cachepôs, Mesas,

Cadeiras, Etc

QuiQuiQuiQuiQui ,  ,  ,  ,  ,  2323232323 /////fevfevfevfevfev /17 -  /17 -  /17 -  /17 -  /17 -  1212121212 hhhhh
Caminhões 0 KM

Iveco Stralis
Hi-Way 800-S48TZ

e 800-S56TZ

QuiQuiQuiQuiQui , , ,  ,  ,  0202020202 /////marmarmarmarmar /17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 1010101010 hhhhh
Cozinha Industrial

Fornos, Refresqueiras,
Adegas, Expositores,

Freezers, Etc

Qui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11hQui, 02/mar/17 - 11h
Acessórios para Celular

Capas de Celulares,
Cabos, Películas de

Plástico e Vidro

Sex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12hSex, 03/mar/17 - 12h
Showroom

Armários, Cadeiras, Cama/
Mesa/Banho, Colchões,

Cortinas, Etc

QuiQuiQuiQuiQui ,  ,  ,  ,  ,  2323232323 /////fevfevfevfevfev /17 -  /17 -  /17 -  /17 -  /17 -  1717171717 hhhhh
Ferramentas e Equipamentos

Geradores, Martelos
Demolidores, Talhas

Elétricas, Ferramentas, Etc

QuiQuiQuiQuiQui , , ,  ,  ,  0202020202 /////marmarmarmarmar /17 - /17 - /17 - /17 - /17 - 0909090909 hhhhh
Móveis, Eletros e Informática

Cadeiras, Refletores,
CPU’s, Racks, Etc

SeSeSeSeSe ggggg , 0, 0, 0, 0, 0 66666 /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 0909090909 hhhhh
Informática, Móveis e Eletros

Ipad, Tablet,
Cadeiras, Mesas, Etc

SeSeSeSeSe ggggg , 0, 0, 0, 0, 0 66666 /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1616161616 hhhhh
Equiptos de Áudio e Informática

Caixas de Som Portáteis,
Fones de Ouvido,

Nobreaks, HDs, Etc

Chassis - Final   (Leilão: 23/02/2017 - 12h)
828254      828120      828118      828148      828038
828122      826012      827452      827431      827552
827040      827482      827483      827563      828461

Chassis - Final  (Leilão: 23/02/2017 - 15h30)
E91930

Comissão do Leiloeiro
O arrematante

pagará ao leiloeiro
5% sobre o valor
 da arrematação.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

23º Subdistrito - Casa Verde
Dra. Marilei Siriani Silva - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

O pretendente: LUCAS MOSS FERNANDES, estado civil solteiro, profi ssão estagiário, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 13/07/1992, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Fernandes e de Sandra Regina Moss 
Fernandes. A pretendente: AMANDA NOBREGA DE MORAES, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de sala, nascida em Piedade - SP, no dia 23/08/1993, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Valdeci de Moraes e de Luciana 
Aparecida da Silva Moraes.

O pretendente: ANDERSON DIAS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de compras, nascido nesta Capital, Brasilândia - SP, no dia 22/08/1982, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Vieira da Silva e de 
Abigail Dias da Silva. A pretendente: RENATA FLORIO, estado civil solteira, profi s-
são do lar, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 05/10/1987, residente e 
domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Claudio Florio e de Neusa 
dos Santos João Florio.

O pretendente: NEDSON CABRAL PINTO, estado civil divorciado, profi ssão assessor 
comercial, nascido em Amargosa - BA, no dia 29/01/1973, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Edson Gomes Pinto e de Maria de Jesus Cabral 
Pinto. A pretendente: MICHELLE DANTAS, estado civil solteira, profi ssão assessora 
comercial, nascida nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 15/04/1982, residente e do-
miciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Afonso de Ligório Dantas Filho e de 
Maria do Carmo Dantas.

O pretendente: RAFAEL FERREIRA HAZENFRATZ, estado civil solteiro, profissão 
coordenador de manutenção, nascido nesta Capital, Vila Formosa - SP, no dia 
12/02/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de 
Rogerio Hazenfratz e de Rosimeire Izilda Ferreira Hazenfratz. A pretendente: FA-
BIANA SAQUELI MAGALHÃES, estado civil solteira, profissão advogada, nascida 
nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, no dia 05/10/1983, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Osmar da Silva Magalhães e de Antonia 
Saqueli Magalhães.

O pretendente: RODRIGO DA MOTTA SILVA, estado civil solteiro, profissão 
autônomo, nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 06/04/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Osmario Francisco da 
Silva e de Virginia Aparecida da Motta Silva. A pretendente: GIULIANNA CA-
VALCANTI CONSOLARI, estado civil solteira, profissão bancária, nascida nesta 
Capital, Nossa Senhora do Ó - SP, no dia 16/09/1988, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de Rinaldo Horvath Consolari e de Suely 
Cavalcanti Consolari.

O pretendente: SIDNEY VIEIRA ABRUCEZI, estado civil divorciado, profi ssão 
bancário, nascido nesta Capital, Vila Prudente - SP, no dia 16/06/1986, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Gercinei Abrucezi e de Mara 
dos Santos Vieira. A pretendente: KARINY OCON PAULINO, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia 11/07/1989, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Dircio Paulino e de 
Marilda Aparecida Ocon.

O pretendente: SIDNEI CLÁUDIO PANTIGAS JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão 
publicitário, nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia 25/12/1987, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Sidnei Cláudio Pantigas e de 
Claudia Ferreira Marques Pantigas. A pretendente: CAROLINE PETERMANN, estado civil 
solteira, profi ssão profi ssional de marketing, nascida em Itajaí - SC, no dia 27/10/1987, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Hansjorg Petermann 
e de Sirlei Maria Batista.

O pretendente: LEONARDO ALVES MELO, estado civil solteiro, profi ssão balconista, 
nascido em Sobral (Groaíras), no dia 28/09/1990, residente e domiciliado neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Deusdedith Alves Rodrigues Melo e de Antonia Alves 
Rodrigues. A pretendente: IÁNE OLIVEIRA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi s-
são balconista, nascida em Uibaí - CE, no dia 13/08/1985, residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Willian Douglas Ferreira de Carvalho e de Valdira 
Oliveira de Carvalho.

O pretendente: PHILIPE ASSARITO PINTO, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, 
nascido nesta Capital, Casa Verde - SP, no dia 11/12/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Renato Ferreira Pinto e de Patricia Assarito Pinto. 
A pretendente: CAMILA CARDOSO DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão recepcio-
nista, nascida nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, no dia 16/10/1993, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Cardoso da Silva e de 
Claudete Aparecida da Silva.

O pretendente: JOÃO PAULO MARQUES DA SILVA, solteiro, profi ssão designer, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia vinte e um de março de 
mil novecentos e oitenta e cinco (21/03/1985), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Manoel Carlos Santana da Silva e de Maria Lailda Marques. A pretendente: 
MARINA CORRÊA DE OLIVEIRA ROCHA, solteira, profi ssão advogada, nascida em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Santo Amaro), no dia treze de abril de mil novecentos e 
oitenta e oito (13/04/1988), residente e domiciliada em Interlagos, nesta Capital, fi lha de 
Jorge de Jesus Rocha e de Ligia Correa de Oliveira. Obs.: Enviado cópia do edital de 
proclamas ao Subdistrito de residência da pretendente.

O pretendente: GABRIEL JOSÉ FERNANDES FRASSI, solteiro, profi ssão engenheiro 
mecânico, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia oito de 
março de mil novecentos e noventa e um (08/03/1991), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Mario Sergio Frassi e de Silvia Maria Gonçalves Fernandes Frassi. A 
pretendente: CARLA YURI MATSUMOTO, solteira, profi ssão engenheira de materiais, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e dois de setembro de 
mil novecentos e oitenta e seis (22/09/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
fi lha de José Carlos Matsumoto e de Emiko Shimoda Matsumoto.

O pretendente: ADONIS DOS SANTOS, solteiro, profi ssão analista comercial, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Lapa), no dia vinte e um de junho de mil novecentos 
e oitenta e seis (21/06/1986), residente e domiciliado no Jardim Ester, nesta Capital, 
fi lho de José Domingos dos Santos e de Iolanda Aparecida Constantino dos Santos. A 
pretendente: NATÁLIA ROSA CONTENTE DA SILVA, solteira, profi ssão nutricionista, 
nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia oito de setembro de mil 
novecentos e oitenta e sete (08/09/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha 
de Joel Contente da Silva e de Paula Ribeiro Rosa Contente da Silva. Obs.: Enviado 
Cópia do Edital de Proclamas ao subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: FRANCO ALVES LAVACCHINI RAMUNNO, solteiro, profi ssão 
professor, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia vinte e nove de 
outubro de mil novecentos e oitenta e oito (29/10/1988), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Fernando Sergio Lavacchini Ramunno e de Lucia de Fatima Macedo 
Alves Lavacchini Ramunno. A pretendente: GABRIELA SIQUEIRA DE PAULA SOUZA, 
solteira, profi ssão professora, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim 
Paulista), no dia dez de novembro de mil novecentos e noventa e dois (10/11/1992), 
residente e domiciliada em Água Fria, nesta Capital, fi lha de João do Carmo Ferreira 
Souza e de Rosana Moraes Siqueira Souza.

O pretendente: RODOLFO BLANCO ARAUJO, solteiro, profi ssão economista, nascido 
em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, no dia seis de abril de mil novecentos e 
noventa e um (06/04/1991), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Marcos 
Schrank Araujo e de Ana Silvia Munhoz Blanco Araujo. A pretendente: ANA CRISTINA 
PETRONI DE ALMEIDA SAMPAIO, solteira, profi ssão administradora, nascida em 
Barretos, Estado de São Paulo, no dia vinte e quatro de junho de mil novecentos e 
noventa e três (24/06/1993), residente e domiciliada em Indaiatuba - Estado de São 
Paulo, fi lha de João de Almeida Sampaio Filho e de Maria Teresa Petroni Sampaio. 
Obs.: Edital de Proclamas Oriundo do Cartório de Indaiatuba, Estado de São Paulo.

O pretendente: JONATHAN KA HUN TSO, solteiro, profi ssão engenheiro, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Liberdade), no dia dezesseis de julho de mil novecentos 
e oitenta e sete (16/07/1987), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Tso 
Lam Sing e de Chang An No. O pretendente: LEONARDO MATHEUS MARCONDES 
PEREIRA, solteiro, profi ssão administrador, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito 
Cerqueira Cesar), no dia três de outubro de mil novecentos e oitenta e nove (03/10/1989), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Carlos Augusto da Silva Pereira e de 
Maria de Lourdes Marcondes Pereira.

O pretendente: DOUGLAS FERNANDES DE SOUZA, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia treze de outubro de mil 
novecentos e oitenta e seis (13/10/1986), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho 
de Gilberto Fernandes de Souza e de Rosangela Maria de Souza. A pretendente: ALINE 
OKADA FERREIRA, solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo, Capital 
(Subdistrito Vila Mariana), no dia vinte e seis de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
sete (26/01/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Kleber dos Santos 
Ferreira e de Rosana Megumi Okada Ferreira.

O pretendente: BRUNO BLOTTA BAPTISTA, solteiro, profi ssão biólogo, nascido em 
São José do Rio Preto, Estado de São Paulo (1º Subdistrito), no dia trinta e um de 
outubro de mil novecentos e oitenta e um (31/10/1981), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, fi lho de Milton Mascagni Baptista Filho e de Maria Regina Blotta Baptista. 
A pretendente: ANA CAROLINA DE FARIA FERNANDES, solteira, profi ssão bióloga, 
nascida em Santos, Estado de São Paulo (2º Subdistrito), no dia vinte e cinco de 
janeiro de mil novecentos e oitenta e dois (25/01/1982), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Carlos Alberto Monteiro Fernandes e de Maria Cristina de Faria 
Fernandes.

O pretendente: VITOR BOSCO DOTTORI, solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia quinze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e oito (15/12/1988), residente e domiciliado em Higienópolis, nesta 
Capital, fi lho de Flavio Hodo Andrés Dottori e de Valeria Bosco Dottori. A pretendente: 
ANA CAROLINA GARBARINO ZANCANER, solteira, profi ssão administradora de 
empresas, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Ibirapuera), no dia trinta de 
dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (30/12/1987), residente e domiciliada 
neste Subdistrito, fi lha de Walter Henrique Zancaner Filho e de Claudia Garbarino 
Zancaner. Obs.: Foi enviado cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência 
do pretendente.

O pretendente: ANTONIO CARLOS ALVES BRAGA JUNIOR, solteiro, profi ssão juiz 
de direito, nascido em Campinas, Estado de São Paulo, no dia oito de maio de mil 
novecentos e sessenta e seis (08/05/1966), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Antonio Carlos Alves Braga e de Vera Regina Valente Alves Braga. A pretendente: 
CRISTIANE MARIA FERRARI, solteira, profi ssão advogada, nascida em São Paulo, 
Capital (Subdistrito Vila Guilherme), no dia vinte e sete de outubro de mil novecentos 
e setenta e cinco (27/10/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José 
Pedro Ferrari e de Isabel Maria Sardinha Ferrari.

O pretendente: MARCUS VINICIUS SOFIA, solteiro, profi ssão professor de educação 
física, nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Belenzinho), no dia trinta de janeiro de 
mil novecentos e setenta e seis (30/01/1976), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Marcos Antonio Sofi a e de Maria Inez Molinari Sofi a. A pretendente: ANA 
CLAUDIA BARBOSA, solteira, profi ssão secretária, nascida no Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro (5ª Circunscrição), no dia nove de junho de mil novecentos e setenta 
e oito (09/06/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Dulcineia Maria 
Barbosa.

O pretendente: RICCARDO CAMPANELLA SAVIO, solteiro, profi ssão engenheiro, 
nascido em São Paulo, Capital (Subdistrito Bela Vista), no dia dezesseis de julho de 
mil novecentos e oitenta e um (16/07/1981), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Roberto Savio e de Izabel Campanella Savio. A pretendente: MARIANA 
CORRÊA ASSIS, solteira, profi ssão engenheira, nascida em Juiz de Fora, Estado de 
Minas Gerais, no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e sete (15/06/1987), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de José Waldir de Castro Assis e de 
Leticia Lima Corrêa.

O pretendente: FRANK MARCEL FONSECA, solteiro, profi ssão empresário, nascido 
em Itajubá, Estado de Minas Gerais, no dia vinte e sete de março de mil novecentos e 
oitenta e quatro (27/03/1984), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de Milton 
Monteiro da Fonseca e de Ana Lúcia Fernandes Fonseca. A pretendente: FABIANE 
MENDES DE LIMA, solteira, profi ssão empresária, nascida em Itajubá, Estado de 
Minas Gerais, no dia seis de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (06/04/1985), 
residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Reginaldo Afonso Dias Lima e de 
Floriza Aparecida Mendes de Lima.

O pretendente: ROBERTO GENIN DE OLIVEIRA, solteiro, profi ssão aeronauta, nascido 
em São Paulo, Capital (Subdistrito Vila Mariana), no dia treze de julho de mil novecentos 
e sessenta e nove (13/07/1969), residente e domiciliado neste Subdistrito, fi lho de 
Abilio Ribeiro de Oliveira e de Maria Cecilia Genin de Oliveira. A pretendente: RENATA 
PETRUCCI OLIVEIRA, divorciada, profi ssão administradora de empresas, nascida em 
Itajubá, Estado de Minas Gerais, no dia treze de fevereiro de mil novecentos e oitenta 
(13/02/1980), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Moretzsohn Luiz de 
Oliveira Junior e de Leticia Stella Petrucci Oliveira.

O pretendente: SERGIO BINOTTI, divorciado, profi ssão advogado, nascido em São 
Paulo, Capital (Subdistrito Perdizes), no dia vinte e seis de maio de mil novecentos e 
sessenta e oito (26/05/1968), residente e domiciliado nesta Capital, fi lho de Oswaldo 
José Binotti e de Neide Binotti. A pretendente: MARINA LEANÇA, divorciada, profi ssão 
enfermeira, nascida em São Paulo, Capital (Subdistrito Jardim Paulista), no dia doze 
de abril de mil novecentos e oitenta e cinco (12/04/1985), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, fi lha de Alfi o Leança Filho e de Sonia Regina Costa Leança. Obs.: Enviado 
cópia do edital de proclamas ao Subdistrito de residência do pretendente.

O pretendente: ALEXANDRE GUTIERREZ BELTRÃO NETO, divorciado, profi ssão 
empresário, nascido em Londrina, Estado do Paraná, no dia sete de fevereiro de mil 
novecentos e setenta e oito (07/02/1978), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
fi lho de Lauro de Castro Beltrão e de Isa Borges de Carvalho Beltrão. A pretendente: 
BRIGIDA ADELE MENEGATTI, divorciada, profi ssão atriz, nascida em Curitibanos, 
Estado de Santa Catarina, no dia três de outubro de mil novecentos e setenta e oito 
(03/10/1978), residente e domiciliada neste Subdistrito, fi lha de Clovis José Menegatti e 
de Diva Teresinha Menegatti.

28º Subdistrito - Jardim Paulista
Wilson Roberto das Neves - 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:

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

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

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

O pretendente: SAMUEL ALVES DO NASCIMENTO, estado civil solteiro, profi ssão 
vendedor, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (16/05/1996), residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Geraldo do Nascimento e de Maria Lucia 
Alves Feitoza. A pretendente: MAYARA BONIFÁCIO SISCAR BERNARDES, estado civil 
solteira, profi ssão estudante, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/05/1999), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marco Antonio Siscar Bernardes 
e de Tatiane Bonifacio. 

O pretendente: JOSÉ PEDRO DA CRUZ, estado civil divorciado, profissão apo-
sentado, nascido em Paulista - PE, no dia (06/10/1940), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Pedro João da Cruz e de Joaquina Maria da Cruz. A 
pretendente: HELENA DE OLIVEIRA CORRÊA, estado civil viúva, profissão apo-
sentada, nascida em São Tomas de Aquino - MG, no dia (05/01/1943), residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Luiz Teofilo de Carvalho e de Iolanda 
de Oliveira Carvalho.

O pretendente: ANTONIO GOMES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão confeiteiro, 
nascido em Poções (Distrito Sede do Município de Caetanos) - BA, no dia (28/05/1960), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fulgencio Gomes da Silva e de 
Genilia Gomes da Silva. A pretendente: IVONETE MARINA DA SILVA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Taquaritinga do Norte (1º Distrito) - PE, no dia (30/04/1959), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Vicente da Silva e de Marina 
Maria da Conceição.

O pretendente: LUCAS MENDES SALES, estado civil solteiro, profissão analista 
junior, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (17/07/1988), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Ademir Sales e de Maria de Lourdes 
Mendes Sales. A pretendente: VALÉRIA DANDALO, estado civil solteira, profis-
são enfermeira, nascida nesta Capita, Vila Madalena - SP, no dia (04/05/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Adão Dandalo e de Maria 
Amália Barreto Dandalo.

O pretendente: ADRIANO PEREIRA DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante geral, nascido em Dario Meira - BA, no dia (12/03/1989), residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Castro de Almeida e de Ana Maria da 
Conceição Pereira. A pretendente: ALBA PATRICIA DA MATA, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Itagiba (Distrito de Japumirim) - BA, no dia (16/08/1983), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Homero da Mata Santos e de 
Magnólia Santos Fontoura. 

O pretendente: RODRIGO APARECIDO RIBEIRO, estado civil divorciado, profi ssão 
supervisor, nascido em Coronel Fabriciano - MG, no dia (07/04/1981), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Raimundo Ribeiro e de Eva Aparecida 
Ribeiro. A pretendente: FABIANA DOS SANTOS AMANCIO, estado civil solteira, pro-
fi ssão agente de reservas, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (17/04/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Amancio e de Maurizia 
Batista dos Santos Amancio. 

O pretendente: JOSÉ FÁBIO MENDES FURTADO, estado civil solteiro, profi ssão carpin-
teiro, nascido em Barras (1º Ofício de Município de Teresina) - PI, no dia (05/10/1980), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco das Chagas Furtado e 
de Raimunda Mendes da Silva. A pretendente: JESUMARIA ALVES LUSTOSA, estado 
civil divorciada, profi ssão balconista, nascida em Imperatriz - MA, no dia (10/12/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Ximenes Lustosa e de 
Maria de Jesus Alves Lustosa.

O pretendente: GUSTAVO FELIPE DUARTE MONTEIRO, estado civil solteiro, profi ssão 
recepcionista, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, no dia (21/06/1991), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jeverson Monteiro e de Sonia Duarte de Lima 
Monteiro. A pretendente: SALETE DE MACÊDO PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão 
recepcionista, nascida em Campina Grande (Distrito do Município de Aroeiras) – PB, no 
dia (12/08/1984), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Vital Pereira 
e de Maria José de Macêdo Pereira.

O pretendente: ANDERSON CARUSO, estado civil divorciado, profi ssão policial civil, 
nascido nesta Capital, Cerqueira César - SP, no dia (22/08/1980), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Caruso Neto e de Neide Aparecida Pereira Caruso. 
A pretendente: IVELISE COUTINHO DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão vende-
dora, nascida nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (11/03/1985), residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson Augusto da Silva e de Ivete Rodrigues 
Coutinho da Silva.

O pretendente: HOMERO DE CARVALHO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técni-
co em enfermagem, nascido nesta Capital, Pari - SP, no dia (26/04/1980), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Heleno José da Silva e de Maria Aparecida 
de Carvalho Silva. A pretendente: SUELY BATISTA TEIXEIRA, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Gonçalo (Vila de Monjolos) - RJ, no 
dia (07/10/1975), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Teixeira da 
Silva e de Mariza Batista Teixeira.

O pretendente: DIMAS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA, estado civil divorciado, 
profi ssão auxiliar de manutenção, nascido nesta Capital, Brás - SP, no dia (06/10/1969), 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Fernando Rodrigues da Silva e 
de Walda Augusto Rodrigues da Silva. A pretendente: VALDETE FERREIRA DA SILVA, 
estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no 
dia (20/09/1966), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Arlindo Ferreira 
da Silva e de Eleozina Santos da Silva.

O pretendente: MARCOS DA SILVA REIS, estado civil solteiro, profi ssão atendente, 
nascido nesta Capital, Ermelino Matarazzo - SP, no dia (26/08/1997), residente e domi-
ciliado nesta Capital - SP, fi lho de Nascimento José dos Reis e de Rosemeire Aparecida 
da Silva. A pretendente: MARIANA APARECIDA FLORIANO MARTINS, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (14/06/1996), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edson José Martins e de Rosana 
Aparecida Floriano. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço desta Capital, 
onde o pretendente é residente e domiciliado.

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

O pretendente: PAULO ALVARES NUNO PEREIRA FILHO, profissão: empresário, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido 
aos: 01/02/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Paulo 
Alvares Nuno Pereira e de Katya Valeria Aparecida Barão Dini. A pretendente: 
NATHALIA COSTA SIMÕES, profissão: veterinária, estado civil: divorciado, na-
turalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, nascido aos: 21/12/1984, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Manoel Alberto Simões e de Marilene 
Aparecida Costa Simões.

O pretendente: MARCO ANTONIO GALVÃO DE FRANÇA JUNIOR, profi ssão: 
comerciante, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
nascido aos: 04/04/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de 
Marco Antonio Galvão de França e de Maria Aparecida Balceiro Leonardo Galvão. 
A pretendente: MARÍLIA DOS SANTOS FREIRE, profi ssão: advogada, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Butantã - SP, nascido aos: 14/11/1982, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Melo Freire Junior e de Ivani 
Aparecida dos Santos Freire.

O pretendente: DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS DA SILVA, profi ssão: gerente de 
contratos, estado civil: solteiro, naturalidade: no Rio de Janeiro - RJ, nascido aos: 
03/05/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Eugenio Luiz da 
Silva e de Janete de Oliveira Santos. A pretendente: ANA PAULA TAUB, profi ssão: 
psicóloga, estado civil: divorciada, naturalidade: em Araraquara - SP, nascido aos: 
18/08/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Adilson Taub e 
de Maria Aparecida Sanchez.

O pretendente: JOÃO FELIPE DA SILVA SANTOS, profi ssão: assistente administrativo, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 19/02/1986, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Rodrigues dos Santos e de Aparecida 
Francisca da Silva Santos. A pretendente: GLEICE REGINA RANGEL GONÇALVES, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde - SP, 
nascido aos: 25/06/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcia 
Regina Rangel Gonçalves.

O pretendente: MICHELLE MAURICIO, profi ssão: segurança, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Santana - SP, nascido aos: 04/10/1980, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luciomar Mauricio e de Maria de Fatima Mauricio. 
A pretendente: GRAZIÉLIA PEREIRA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de caixa, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Valença - BA, nascido aos: 05/02/1992, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Aureliano Gonzaga dos Santos e de Maria 
José Pereira.

O pretendente: RENATO ARIANO GALANTE NETO, profissão: comerciante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, nascido aos: 09/06/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de Renato Ribeiro Ariano e de 
Maria Fernanda de Freitas Ariano. A pretendente: JULIANA IANNONE MARÇAL 
DE OLIVEIRA, profissão: nutricionista, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Santana - SP, nascido aos: 12/11/1982, residente e domiciliada nesta Ca-
pital - SP, filha de Cesar Braga Marçal de Oliveira e de Denise Eleonora Iannone 
de Oliveira.

O pretendente: RICARDO BRAGA SALLES, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 11/09/1974, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Maria Salles e de Marly 
Braga Salles. A pretendente: VANIA DA SILVA ALVES, profi ssão: analista, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira Cesar - SP, nascido aos: 17/10/1978, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Dasio Ferreira Alves e de 
Maria das Graças Alves.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - 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:

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 
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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 SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: ALEXANDRE LIMA SCOZ, profi ssão: psicólogo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/01/1965, residente e domiciliado na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lho de Adolar Scoz e de Beatriz Judith Lima Scoz. A 
pretendente: HELENA MACHADO CAMPIGLIA, profi ssão: médica, estado civil: divorciada, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/12/1972, residente e domiciliada na 
Vila Madalena, São Paulo - SP, fi lha de Oswaldo Roberto Pacheco Campiglia e de Maria 
Cassilda Machado Campiglia.

O pretendente: HENRIQUE HIROSHI YOKOTA, profi ssão: engenheiro, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/04/1978, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Hadime Yokota e de Yoshiko Yokota. A preten-
dente: CARLA CRISTIANE CAMPOS DO AMARAL, profi ssão: publicitária, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 05/06/1977, residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Euclides Campos do Amaral e de 
Mercia Eustaquia Campos do Amaral.

O pretendente: ADRIANA MALLET TOUEG, profi ssão: médica, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1981, residente e domiciliado 
em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de André Toueg e de Nely das Graças Mallet 
Toueg. A pretendente: SABINE ZINK BOLONHINI, profi ssão: consultora, estado 
civil: solteira, naturalidade: Campinas - SP, data-nascimento: 18/07/1985, residente 
e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha de Nelson Bolonhini Junior e de 
Carmen Zink Bolonhini.
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

44ª VC - Capital. EDITAL PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, COM PRAZO DE 20 (VINTE) 
DIAS, expedido nos autos da ação de Cumprimento de Sentença - Prestação de Serviços, QUE 
VSTP EDUCAÇÃO LTDA MOVE CONTRA Hyung Ok Kim, PROCESSO Nº 1059749-
68.2013.8.26.0100/01.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 44ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Guilherme Madeira Dezem, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao(à)(s) Exectdo: Hyung Ok 
Kim, R JAVAES, 545, BOM RETIRO - CEP 01130-010, São Paulo-SP, CPF 227.765.358-64, RG 
V418728-Z, Casado, Coreano, Administrador. E como não foi(ram) encontrado(a)(s) expediu-se o 
presente edital, com Prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da lei, por meio 
do qual fica(m) INTIMADO(A)(S) ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes: INTIME-SE o 
devedor por edital, nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 
256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento, a pagar o valor fixado no julgado da 
ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias.” e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o 
prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, 
a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do 
Código de Processo Civil). 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 
São Paulo, aos 12 de dezembro de 2016. 

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL DE PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DE 
REGIME DE BENS - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1110488- 40.2016.8.26.0100 O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado deSão 
Paulo, Dr(a). Eliane da Camara Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER, nos termos do 
Art. 1.639, § 2º, do Código Civil/2002, cominado com o Art. 734 §1º, do C.P.C., a todos que o 
presente edital virem, que ANTONIO CARLOS TUNEU RODRIGUES e LUIZ GUILHERME 
WERNECK PAIVA ingressaram com procedimento, almejando alterar o regime de bens de seu 
casamento, de Comunhão Universal de Bens para COMUNHÃO DE SEPARAÇÃO TOTAL 
DE BENS. E, para que chegue ao conhecimento de todos, e ninguém possa alegar ignorância. 
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. 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Continua

O pretendente: MURILO COELHO DE JESUS, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Tucano - BA, data-nascimento: 27/03/1989, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José Silva de Jesus e de Miriene dos Santos Coelho. A pre-
tendente: CAMILA DOS SANTOS BRITO, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/09/1993, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Benedito Josias Brito e de Marilene dos Santos Brito.

O pretendente: ELIEL ELIAS DA SILVA, profi ssão: auxiliar de prótese dentaria, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/07/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Cordelio Elias da Silva e de Josefa Roberto da 
Silva. A pretendente: ADRIANA RODRIGUES FERREIRA DE AZEVEDO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Renato Rodrigues de Azevedo 
e de Regina Urânia Ferreira de Azevedo.

O pretendente: APARECIDO CARLOS GERALDO, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Congonhinhas - PR, data-nascimento: 08/01/1975, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Geraldo Netto e de Helena da Silva Geral-
do. A pretendente: KELLI CRISTINA SCUTERI, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/08/1985, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Artur Scuteri e de Helena Esmeraldo Scuteri.

O pretendente: RAFAEL APARECIDO AGUIAR, profi ssão: vendedor, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 12/10/1987, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sidnei de Souza Aguiar e de Nilza Teixeira 
Aguiar. A pretendente: ELISANGELA FERNANDES, profi ssão: consultora de vendas, 
estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/02/1984, re-
sidente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eugenia Fernandes Lopes.

O pretendente: RONIVALDO COSTA SANTOS, profi ssão: autônomo, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Conceição do Almeida - BA, data-nascimento: 20/07/1969, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ranulfo dos Santos e de Maria José Lopes 
Costa. A pretendente: HELECIR ROSA DOS SANTOS, profi ssão: operadora de má-
quina, estado civil: solteira, naturalidade: Botuporã - BA, data-nascimento: 10/03/1970, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Vales dos Santos e de 
Josefi na Rosa de Oliveira Santos.

O pretendente: MANOEL FERREIRA DELMONDES, profi ssão: eletricista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Ouricuri - PE, data-nascimento: 24/04/1972, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Antonio Delmondes e de Maria Ferreira 
Delmondes. A pretendente: ROBERTA CÂNDIDO BARBOSA, profi ssão: babá, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 10/01/1982, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ailton Alves Barbosa e de Sônia Maria Cândido 
Barbosa.

O pretendente: IGOR DE OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: armador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1982, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Juvenal Cassimiro dos Santos e de Tereza Francisca de Oliveira 
Santos. A pretendente: AMANDA CRISTINA MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/07/1987, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Gilson Moreira e de Sandra da Silva Moreira.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA BERTODO, profi ssão: cabeleireiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1992, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Bertodo Filho e de Edna Maria da Silva. A 
pretendente: ANDRESSA DE FATIMA DE VASCONCELOS ANSELMO, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 12/03/1992, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Isac Anselmo e de Helena de Fatima 
de Vasconcelos Anselmo.

O pretendente: WELLINGTON FELIPE DA SILVA, profi ssão: manobrista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Atibaia - SP, data-nascimento: 18/12/1992, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Izaias Justino da Silva e de Maria Aparecida da Silva. A 
pretendente: BRUNA GOMEZ VIEIRA, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, natu-
ralidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/1993, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Servulo Machado Vieira e de Rita de Cassia Alamino Gomez.

O pretendente: TONY LEITE BELTRÃO, profi ssão: gerente de plantão, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serra Talhada - PE, data-nascimento: 06/03/1996, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Beltrão Sobrinho e de Leusanira Leite 
Beltrão. A pretendente: CLARISSA EVILLYN ROCHA MARTINS, profi ssão: estudante, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/12/2000, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Ferreira Martins e de Cleunice 
Aparecida Rocha.

O pretendente: FÁBIO JÚNIO DE SOUSA, profi ssão: coletor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: Cocal - PI, data-nascimento: 13/10/1991, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de José Antonio de Sousa e de Luzia Maria de Sousa. A pretendente: 
CLAUDERLANE RAQUEL DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalida-
de: Palmares - PE, data-nascimento: 18/11/1995, residente e domiciliada em São Paulo 
- SP, fi lha de Jose Carlos da Silva e de Maria Rosilene da Silva.

O pretendente: MOISÉS BOLIVAR DO PRADO, profi ssão: motorista, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/02/1962, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio José do Prado e de Janira Maria do Prado. 
A pretendente: ELAINE SEBASTIANA CONCEIÇÃO, profi ssão: do lar, estado civil: di-
vorciada, naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 26/05/1955, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Maria Imaculada da Conceição.

O pretendente: WAGNER FILGUEIRAS DA SILVA, profi ssão: ajudante de serviços ge-
rais, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
15/10/1989, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ariosto Filgueiras da 
Silva e de Marilene da Silva. A pretendente: CLEONICE CALIXTO PEREIRA, profi ssão: 
cuidadora, estado civil: solteira, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nasci-
mento: 03/03/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Pereira 
e de Dejanira Calixto Pereira.

O pretendente: IVO DE FREITAS CABRAL, profi ssão: aposentado, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 18/06/1950, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Adalberto Paulino Cabral e de Olivia de Freitas Cabral. A 
pretendente: LUCIMARA FELIX DE FREITAS, profi ssão: autônoma, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 17/01/1980, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Aquino de Freitas e de Diva Felix de Freitas.

O pretendente: WILIAN JESUS DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Diadema - SP, data-nascimento: 05/04/1994, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Cremilda Jesus dos Santos. A pretendente: FRANCIS MAR-
RY MISZELEN DE JESUS, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 29/12/1998, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Mary Cristina Daniel de Jesus.

O pretendente: MAICON ALMEIDA DE OLIVEIRA, profi ssão: ajudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/11/1993, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Ataide Alves de Oliveira e de Noelia Adelina Almeida. 
A pretendente: MICHELE CRUZ CABALLERO, profi ssão: teleoperadora, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/03/1994, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Alfonso Cruz Quispe e de Martha Caballero Sanabria.

O pretendente: RÊNAN NUNES DE SOUZA, profi ssão: segurança, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Ibipéba - BA, data-nascimento: 07/07/1975, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Reinildo José de Souza e de Noelia nunes de Souza. A preten-
dente: MARIA DANIELA DE SOUZA MOURA, profi ssão: segurança, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Camaçari - BA, data-nascimento: 08/01/1981, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Moura e de Miralva Macario de Souza.

O pretendente: JOSÉ EDUARDO SILVA MARQUES, profi ssão: ajudate geral, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 25/05/1975, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Anatalio Cerqueira Marques e de Rainer Silva 
Lima. A pretendente: ADRIANA DE JESUS BAPTISTA, profi ssão: auxiliar administra-
tivo, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/05/1980, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de David Gomes Baptista e de Helenice 
de Jesus Baptista.

O pretendente: TIAGO SENA SIQUEIRA, profi ssão: assistente fi scal, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 04/09/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Davi Lopes de Siqueira e de Zilda Maria Sena Siqueira. 
A pretendente: NADIA REGINA SANTOS DE SANTANA, profi ssão: assistente social, 
estado civil: solteira, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 01/11/1994, residen-
te e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jair Gomes de Santana e de Ivana Reis 
Santos.

O pretendente: SAMUEL DAVID PENA, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/12/1991, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de José de Jesus Pena e de Rosilde Celestino Pena. A 
pretendente: THALITA ASSUNÇÃO DE SOUSA, profi ssão: autônoma, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1995, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jamil Ribeiro de Sousa e de Betania Assunção 
de Sousa.

O pretendente: WESLEY SANTOS MONTEIRO, profi ssão: técnico da informação, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: Suzano - SP, data-nascimento: 30/03/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de André Luis Menezes Monteiro e de Rosan-
gela Maria dos Santos. A pretendente: KAUANNY OLIVEIRA SILVA, profi ssão: aux 
administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: Mundo Novo - BA, data-nascimento: 
18/06/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Raimundo San-
tos Silva e de Margarette Ribeiro de Oliveira.

O pretendente: ALEXANDRE BREVES DOS SANTOS, profi ssão: advogado, estado 
civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1968, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jairo Breves dos Santos e de Claudete 
Aparecida dos Santos. A pretendente: GISELLE MILENA DE LIMA BATISTA, profi s-
são: advogada, estado civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
12/06/1979, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valter Batista e de Maria 
Jose Vitor de Lima.

O pretendente: LUIZ CARLOS PEREIRA, profi ssão: motorista, estado civil: divorcia-
do, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1959, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de José Alves Pereira e de Maria José das Dores Pe-
reira. A pretendente: ANTUZA DEODATO SILVA, profi ssão: manicure, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Itaporanga - PB, data-nascimento: 11/12/1962, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião Deodato da Silva e de Alaide 
Lopes da Silva.

 Distrito - Guaianazes 
Benedito Aparecido Morelli - 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: MILTON VIRGULINO DOS SANTOS, profi ssão: porteiro, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Lauro Penteado - SP, data-nascimento: 15/09/1960, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Virgulino dos Santos e de Maria do 
Carmo dos Santos. A pretendente: MARIA APARECIDA ALVES, profi ssão: cabeleireira, 
estado civil: divorciada, naturalidade: Alto Araguaia - MT, data-nascimento: 04/01/1964, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ondino José Alves e de Josina Maria 
de Jesus.

O pretendente: EDNA FERREIRA DOS SANTOS ALVES, profi ssão: auditora de 
qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: São Bernardo do Campo - SP, data-
nascimento: 05/05/1983, residente e domiciliado em São Bernardo do Campo, fi lho 
de Edson Candido Alves e de Marina Ferreira dos Santos Alves. A pretendente: 
ANNA EGLAYZE DOS SANTOS FLORENCIO, profi ssão: cadista, estado civil: sol-
teira, naturalidade: Maceió - AL, data-nascimento: 09/10/1986, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Carlos da Silva Florencio e de Marina dos 
Santos.

O pretendente: ARIDEVALDO HENRIQUE RIBEIRO, profi ssão: pintor, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Itabuna - BA, data-nascimento: 17/01/1976, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de João Ribeiro da Silva e de Claudionice Henri-
que das Flores. A pretendente: PRISCILA LEITE CAVALCANTE BORBA, profi ssão: 
copeira hospitalar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
05/12/1978, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valter Cavalcante Borba 
e de Maria Vilani Barreira Leite Borba.

O pretendente: REINALDO GOMES DE OLIVEIRA, profi ssão: agente de atendimento, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Poá - SP, data-nascimento: 16/12/1986, residente e 
domiciliado em Poá - SP, fi lho de José Geraldo de Oliveira e de Aparecida Gomes da 
Camara. A pretendente: ANGÉLICA BARBOSA DE ALMEIDA, profi ssão: operadora 
de telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
29/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Erivan Gomes de Al-
meida e de Vilma Barbosa.

O pretendente: TIAGO ALVES ALEXANDRE, profi ssão: açogueiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Major Izidoro - AL, data-nascimento: 29/04/1981, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Alexandre e de Maria Aparecida Alves Alexandre. 
A pretendente: KELLY RODRIGUES FERREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 04/09/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Soares Ferreira e de Alzira Aparecida 
Rodrigues Ferreira.

O pretendente: RONY JOSÉ MENDES RAMALHO DOS SANTOS, profi ssão: atenden-
te, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/07/1992, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jacir Ramalho dos Santos e de 
Delza Maria Mendes. A pretendente: LAINE MEIRELLES DA SILVA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/05/1997, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Adalberto Leomar da Silva e de Luciane 
Natalina Teixeira Silva.

O pretendente: RAFAEL RIBEIRO DE CARVALHO, profi ssão: garçom, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/10/1993, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Gabriel Manoel de Carvalho e de Cezara Ribeiro. 
A pretendente: MARIA NATHÁLIA BARBOSA DE ARAUJO, profi ssão: operadora de 
telemarketing, estado civil: solteira, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
01/04/1997, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luberlandio Barbosa de 
Araujo e de Maria de Lourdes Rodrigues de Araujo.

O pretendente: WELLINGTON NOBERTO SANTOS DA SILVA, profi ssão: operador 
de máquinas, estado civil: solteiro, naturalidade: Santo André - SP, data-nascimento: 
15/02/1993, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Daniel Linoberto da 
Silva e de Claudia dos Santos. A pretendente: MARCELA SAMPAIO MUNIZ BARBO-
SA, profi ssão: auxiliar de vida escolar, estado civil: solteira, naturalidade: Recife - PE, 
data-nascimento: 26/10/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valmir 
Maia Barbosa e de Luziana Sampaio Muniz.

O pretendente: JOHN WILSON SILVA DAS NEVES, profi ssão: supervisor, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/11/1990, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Hilson das Neves e de Maria do Amparo Ribeiro da 
Silva. A pretendente: ALINE ALVES DE ALMEIDA, profi ssão: do lar, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/05/1988, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de José Alves de Almeida Neto e de Florisbela da Conceição 
de Almeida.

O pretendente: MASSAHIKO BEPPU, profi ssão: autônomo, estado civil: divorciado, 
naturalidade: Duartina - SP, data-nascimento: 09/05/1954, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Beppu Masaharo e de Iaeko Beppu. A pretendente: MA-
RIA MADALENA MORENO OLIVEIRA, profi ssão: cabeleireira, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Arari - MA, data-nascimento: 27/01/1965, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Jose Rodrigues de Oliveira e de Claudenora Moreno 
Oliveira.

O pretendente: SILVIO BELTRÃO JOFRE, profi ssão: vigilante, estado civil: divor-
ciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/10/1967, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Mario Assis Jofre e de Idali Beltrão Jofre. A 
pretendente: MARCIA MARCELINA DA SILVA, profi ssão: encarregada, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 29/06/1977, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdeir Rodrigues da Silva e de Edenilce 
Marcelina da Silva.

O pretendente: CLAUDIO APARECIDO BATISTA, profi ssão: segurança, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/11/1962, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Albertino Batista Caetano e de Maria Apare-
cida Batista Caetano. A pretendente: MARIA CRUZ NUNES, profi ssão: do lar, estado 
civil: solteira, naturalidade: Canindé - CE, data-nascimento: 03/05/1961, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Serafi m Nunes e de Raimunda 
Rodrigues Cruz.

O pretendente: FELIPE ANDRÉ DOS SANTOS, profi ssão: operador de escavadeira, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Osasco - SP, data-nascimento: 19/07/1989, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos dos Santos e de Maria Aparecida 
dos Santos. A pretendente: AMANDA GOMES DA SILVA, profi ssão: agente comunitá-
rio, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/09/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Francisco da Silva e de Ivanete 
Maria Gomes da Silva.

O pretendente: GILNEI JULIO ALVES SOARES, profi ssão: empresário, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/03/1986, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Altair Julio Soares e de Eva Alves Soares. A pretenden-
te: CLAUDIA FERNANDA CAVALCANTE, profi ssão: técnica de enfermagem, estado 
civil: divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 13/08/1975, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco Jesus Cavalcante e de Maria Elias 
Cavalcante.

O pretendente: LEANDRO DAS CHAGAS DIAS, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/11/1980, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Antonio Dias e de Maria de Lourdes das 
Chagas. A pretendente: ANA PAULA ALVES DE MELO, profi ssão: cozinheira, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Otavio Evangelista de Melo e de Maria Riselma 
Alves de Melo.

O pretendente: BLENNER DE LIMA CAMARGO PORFIRIO, profi ssão: marceneiro, 
estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/05/1996, re-
sidente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Tania de Lima Camargo Porfi rio. A 
pretendente: ALICE SANTANA DE PAULA, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/01/1996, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Adão Vicente de Paula e de Maria Selma Santos de Santana 
de Paula.

O pretendente: THIAGO ALBERTO EVANGELISTA, profi ssão: almoxarifado, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/02/1990, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Carlos Alberto Evangelista e de Tania de Fá-
tima Pereira Evangelista. A pretendente: ALINE FERNANDES DA SILVA, profi ssão: 
recepcionista, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
16/08/1990, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Lucas Antonio da Silva 
e de Vania Dias Fernandes da Silva.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES, profissão: vigilante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/08/1978, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, filho de Gloria Maria Olimpio Rodrigues. A preten-
dente: DAIANA LOPES DE ASSIS, profissão: operadora de caixa, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/04/1986, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, filha de Paulo Francisco de Assis e de Cacilda 
Angela Lopes.

O pretendente: JOSÉ ERINALDO FABIANO DA SILVA, profi ssão: auxiliar diverso, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Tupanatinga - PE, data-nascimento: 13/08/1984, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Lindalva Fabiano da Silva. A pretendente: 
RITA DE CÁCIA MARIA DE JESUS, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, 
naturalidade: Eunápolis - BA, data-nascimento: 15/02/1972, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lho de Laurenita Maria de Jesus.

O pretendente: AGNALDO ALEXANDRE DOS SANTOS, profi ssão: ajudante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taboão da Serra - SP, data-nascimento: 31/05/1975, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alexandre dos Santos e de Maria 
José da Silva. A pretendente: VALDENIA MANOEL DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: Assai - PR, data-nascimento: 05/11/1973, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Manoel de Oliveira e de Maria Sabino 
de Oliveira.

O pretendente: FERNANDO KLAUS DOS SANTOS RIBEIRO, profi ssão: promotor de 
vendas, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/11/1989, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Zelia dos Santos Ribeiro. A preten-
dente: KATYANE ALVES DOS SANTOS, profi ssão: operadora de telemarketing, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/11/1992, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Praxedes dos Santos e de Silveni Be-
larmino Alves.

O pretendente: WASHINGTON LUIZ SANTANA, profi ssão: técnico de tv acabo, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Ibipeba - BA, data-nascimento: 01/07/1983, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Zelito Santana Silva e de Ivanete Luiz de Miranda. 
A pretendente: JAQUELINE DE SOUZA FEITOSA, profi ssão: atendente, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 31/12/1988, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Francisco de Souza Feitosa e de Antonia Feitosa de 
Oliveira.

O pretendente: ALEKSANDRO FRANCISCO DE SOUZA, profi ssão: bombeiro civil, es-
tado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 19/10/1990, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Maria Aparecida de Souza. A pretendente: 
ALINE FERNANDES CAVALCANTE, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/08/1991, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Espedito Rodrigues Cavalcante e de Aldenora Fernandes Ca-
valcante.

O pretendente: DANIEL MOREIRA DE SENA, profi ssão: eletricista, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itiúba - BA, data-nascimento: 08/04/1994, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Antenor dos Reis Sena e de Dalva Gonçalves Moreira de Sena. 
A pretendente: JOYCE MONIQUE FELIPE DE OLIVEIRA, profi ssão: estudante, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/11/1996, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ednoenos Pereira de Oliveira e de Regiane de 
Fátima Felipe Oliveira.

O pretendente: FERNANDO AMADEU DE SOUZA, profi ssão: técnico de campo, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 15/02/1978, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Amadeu Salustiano de Souza e de Maria das 
Graças do Carmo de Souza. A pretendente: JULIANA TORRES DE CAMPOS, profi s-
são: auxiliar administrativo II, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 11/09/1986, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Evaldo 
Torres de Campos e de Zenaide Pereira Torres de Campos.

O pretendente: EDUARDO MÉLO DOS SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Belmonte - BA, data-nascimento: 09/04/1987, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de José Marinho dos Santos e de Maria de Souza Mélo. A 
pretendente: ELIENE SANTOS DE SANTANA, profi ssão: doméstica, estado civil: soltei-
ra, naturalidade: Itapebi - BA, data-nascimento: 17/08/1983, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Rosa de Santana e de Laurenice Seara Santos.

O pretendente: RAUL LUCAS PERES ALVES, profi ssão: arquiteto, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/01/1993, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Lucas Neto Nascimento Alves e de Simone Alves Peres. A pre-
tendente: ESTELA DOS SANTOS SILVA, profi ssão: publicitária, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/10/1992, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Sandro da Silva e de Cicera Alves dos Santos.

O pretendente: JEFFERSON TORRES MENDONÇA, profi ssão: estudante, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/04/2000, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Rosimero Mendonça e de Lucileide Torres 
da Silva. A pretendente: MILENA MOREIRA DE SOUZA, profi ssão: vendedora, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 22/10/1998, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edvaldo Moreira de Souza e de Marcia Silva 
Souza.

O pretendente: BRUNO DA SILVA PARTEIRA, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Guarulhos - SP, data-nascimento: 12/08/1984, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de João Nei da Silva Parteira e de Dorotea Estevão. A pretendente: 
RUTH VIEIRA DE LIMA, profi ssão: camareira, estado civil: solteira, naturalidade: São 
Paulo - SP, data-nascimento: 09/09/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, 
fi lha de Guilherme Vieira de Lima e de Cleonice Santana da Silva Lima.

O pretendente: ALEX DE LIMA MESSIAS, profi ssão: ajudante geral, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/03/1987, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Morais Messias e de Ana Maria Bezerra de Lima. 
A pretendente: JACQUELINE CUSTODIO DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1993, residente e do-
miciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Rodrigues de Oliveira e de Sonia Benedita 
Custodio.

O pretendente: VALDEMIR TAVARES FERREIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Serrita - PE, data-nascimento: 31/12/1992, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Manoel Ferreira da Silva e de Maria Nelí Tavares 
da Silva. A pretendente: RAQUEL BRAZ FERNANDES, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/05/1996, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Isaac Braz Fernandes e de Elisabete Camargo Pinto 
Fernandes.

O pretendente: FÁBIO RINALDIN, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, naturalida-
de: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1982, residente e domiciliado em São Paulo 
- SP, fi lho de Antonio Carlos Rinaldin e de Maria Celia Rinaldin. A pretendente: MARCIA 
MARIA DE LIMA SILVA, profi ssão: gerente administrativo, estado civil: divorciada, natu-
ralidade: Palmares - PE, data-nascimento: 03/08/1983, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de José Francisco de Lima Silva e de Maria José da Silva.

O pretendente: LUCIANO ELIAS DO NASCIMENTO, profi ssão: vigilante, estado ci-
vil: divorciado, naturalidade: São Simão - GO, data-nascimento: 23/10/1975, residente 
e domiciliado em Francisco Morato - SP, fi lho de Benedito Elias do Nascimento e de 
Francisca Maria do Nascimento. A pretendente: MARLIETE ROSÁRIA GOMES, profi s-
são: supervisora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
22/07/1985, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Isabel Gomes e de 
Claudete Aparecida Braga Gomes.

O pretendente: RICARDO DOS SANTOS DE SANTANA, profi ssão: ajudante geral, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 08/09/1985, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Paulo Roberto de Santana e de Roseli 
dos Santos Rocha. A pretendente: MARIETE DE JESUS, profi ssão: auxiliar administra-
tiva, estado civil: divorciada, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-nascimento: 
27/07/1983, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Evandivaldo de Jesus 
e de Zilda Pedro de Jesus.

O pretendente: OSVALDO MESSIAS, profi ssão: balconista, estado civil: divorciado, na-
turalidade: Santa Fé do Sul - SP, data-nascimento: 17/11/1956, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Messias e de Zenaide Guglielmetti Messias. A pre-
tendente: MARIA APARECIDA DA SILVA, profi ssão: comerciante, estado civil: viúva, 
naturalidade: Santa Rita D'Oeste - SP, data-nascimento: 01/04/1962, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Pereira da Silva e de Irene Tomaz da Silva.

O pretendente: ELIAS LOPES RIBEIRO, profi ssão: gráfi co, estado civil: divorciado, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/12/1964, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Claudionor Lopes Ribeiro e de Cidelia Francisca Ribeiro. 
A pretendente: DALVA MARIA DOS SANTOS, profi ssão: cozinheira, estado civil: 
divorciada, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 07/02/1965, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Vicente Francisco dos Santos e de Hilda 
Maria dos Santos.

O pretendente: DANIEL JOSE BENTO, profi ssão: auxiliar de serviços gerais, estado ci-
vil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/12/1986, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Juraci Jose Bento e de Geni Maria de Jesus Bento. 
A pretendente: TAMARA SANTOS DE CARVALHO, profi ssão: técnica de enfermagem, 
estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 28/10/1990, resi-
dente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Valdivino Otavio de Carvalho e de Maria 
Gonzaga dos Santos de Carvalho.

O pretendente: ALBERTO DE ARAUJO VIEIRA, profi ssão: motorista, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: Oeiras - PI, data-nascimento: 12/08/1973, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de David da Silva Vieira e de Maria Helena de Araujo Vieira. 
A pretendente: EMISANE KELLE ELIZIARIO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: 
divorciada, naturalidade: Delmiro Gouveia - AL, data-nascimento: 23/03/1986, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edson Eliziario da Silva e de Hailsa Maria da 
Silva.

O pretendente: WANDER CARVALHO MEDEIRO, profi ssão: operador de bomba, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/03/1989, resi-
dente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Arnaldo Medeiro da Silva e de Marcia 
Carvalho Medeiro da Silva. A pretendente: RAQUEL DE SOUZA BRITO, profi ssão: 
assistente de vendas, estado civil: solteira, naturalidade: Irecê - BA, data-nascimento: 
15/11/1993, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Antonio Ferreira de Brito 
e de Josenilda de Souza Lima.

O pretendente: FELIPE MOURA ALVES, profi ssão: leiturista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 09/07/1993, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Luiz Carlos Alves e de Francilene Moura de Souza. A 
pretendente: JOYCE SILVA BEZERRA, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/08/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, fi lha de Izaias dos Santos Bezerra e de Andreia Aparecida da 
Silva Bezerra.

O pretendente: ANDERSON SANTOS, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, natu-
ralidade: Jequié - BA, data-nascimento: 28/12/1986, residente e domiciliado em São 
Paulo - SP, fi lho de Luzinete Maria Maxima Santos. A pretendente: DIANA DE SOUZA 
MOREIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-
nascimento: 01/01/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo 
Borges Moreira e de Leonarda Vieira de Souza Moreira.

O pretendente: JEFFERSON GOMES, profi ssão: instrutor, estado civil: solteiro, na-
turalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/06/1985, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Marco Antonio Gomes e de Janete da Silva Gomes. A 
pretendente: GISLENE SANTIAGO GALVÃO, profi ssão: assintente de rh, estado 
civil: solteira, naturalidade: Mauá - SP, data-nascimento: 26/07/1983, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gervasio Costa Galvão e de Eva Maria 
Guedes Santiago Galvão.

O pretendente: FÁBIO OLIVEIRA SANTOS, profi ssão: pedreiro, estado civil: soltei-
ro, naturalidade: Itapetinga - BA, data-nascimento: 17/11/1983, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Ademar Pereira Santos e de Ana Bispo de Oliveira. 
A pretendente: FAGNA MACEDO DA SILVA, profi ssão: do lar, estado civil: divorcia-
da, naturalidade: Poção de Pedras - MA, data-nascimento: 13/10/1981, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Alderico Pereira da Silva e de Maria Marcia 
Macedo da Silva.

O pretendente: ANTONIO NEURISVAN FERNANDES PEREIRA, profi ssão: vendedor, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Iguatu - CE, data-nascimento: 29/06/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Francisco Assis Pereira e de Valmira Fernan-
des da Silva. A pretendente: MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA, profi ssão: psicólo-
ga, estado civil: solteira, naturalidade: Paulistas - MG, data-nascimento: 08/10/1981, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de José Marcos da Costa e de Maria 
Aparecida da Costa Marcos.

O pretendente: AUGUSTO ROCHA ELESBÃO, profi ssão: desenvolvedor senior, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: Santos - SP, data-nascimento: 06/10/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alvaro Elesbão e de Ana Rita Rocha Elesbão. 
A pretendente: ALEXSANDRA CRISTINA RODRIGUES FRANCO, profi ssão: cabelei-
reira, estado civil: divorciada, naturalidade: Recife - PE, data-nascimento: 19/06/1984, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Eronildo Emiliano de Andrade e de 
Elizabete Bezerra de Oliveira.

O pretendente: WAGNER ZAMBOTTI FILHO, profi ssão: mecânico instalador, es-
tado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/10/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Wagner Zambotti e de Elisabete 
da Silva Coelho Zambotti. A pretendente: MICHELE APARECIDA RHEIN, profi s-
são: do lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
07/02/1987, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudio Rhein e de 
Sueli Aparecida Pereira Rhein.
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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: UBIRATAN SOARES DE JESUS, profi ssão: encarregado de manu-
tenção, estado civil: solteiro, naturalidade: Ibicaraí - BA, data-nascimento: 28/02/1972, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Boaventura Soares de Jesus e de 
Maura Pereira Silva. A pretendente: ADRIANA CRISTIANE DE SOUZA GIMENES, pro-
fi ssão: professora, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
06/09/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Luiz Carlos Gimenes e 
de Neide de Souza Gimenes.

O pretendente: PEDRO FERNANDES ROSA, profi ssão: carteiro, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Sabáudia - PR, data-nascimento: 28/06/1965, residente e domiciliado em 
São Paulo - SP, fi lho de Hercílio Fernandes Rosa e de Joana Batista de Mello Rosa. A 
pretendente: SUELI APARECIDA PEREIRA, profi ssão: enfermeira, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/12/1966, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de Maria Aparecida Pereira.

O pretendente: CARLOS LAÉRCIO NUNES DE MAGALHÃES, profissão: ajudante 
geral, estado civil: solteiro, naturalidade: São Raimundo Nonato - PI, data-nasci-
mento: 30/06/1976, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Agostinho 
Pinto de Magalhães e de Isabel Nunes de Magalhães. A pretendente: CLAUDETE 
NAZIAZENO ROCHA, profissão: domestica, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 27/09/1972, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, filha de Valdomiro Naziazeno Rocha e de Matildes Francisca Nazia-
zeno Rocha.

O pretendente: PAULO EDUARDO VIRGINIO DE MATOS, profissão: operador 
máquina, estado civil: solteiro, naturalidade: Ferraz de Vasconcelos - SP, data-
nascimento: 13/09/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Re-
nato Rodrigues de Matos e de Sandra Regina Virginio de Matos. A pretendente: 
DANIELA CANDIDA DE OLIVEIRA, profissão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 05/06/1992, residente e domici-
liada em São Paulo - SP, filha de José Aleixo de Oliveira e de Elza Candida de 
Oliveira.

O pretendente: REGINALDO RENAN SILVA DA ROCHA, profi ssão: leiturista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/05/1988, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Marta Silva da Rocha. A pretendente: EVELYN 
BATISTA SILVA, profi ssão: monitora de qualidade, estado civil: solteira, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 20/04/1989, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Claudionor Santos Silva e de Marilene Batista do Nascimento.

O pretendente: DENIS EUGÊNIO DE OLIVEIRA, profi ssão: autônomo, estado civil: di-
vorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/10/1981, residente e domi-
ciliado Rua Cabureicica - São Paulo - SP, fi lho de José Eugênio de Oliveira e de Maria 
Lucia Duarte Marchiori. A pretendente: ANA PAULA DE OLIVEIRA LOPES, profi ssão: 
estudante, estado civil: solteira, naturalidade: Sandro André - SP, data-nascimento: 
08/07/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Claudionor de Amorim 
Lopes e de Dolores de Oliveira Lopes.

O pretendente: RAPHAEL PINHEIRO DOS SANTOS, profi ssão: analista de sistemas, esta-
do civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 23/06/1989, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Ruy dos Santos e de Osmarene Pinheiro dos Santos. 
A pretendente: KÁTIA PINHEIRO DE SOUZA, profi ssão: contadora, estado civil: solteira, 
naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 06/06/1988, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Bartolomeu Antonio de Souza e de Cleide Pinheiro de Souza.

O pretendente: RODRIGO MARCELO MENDES, profi ssão: atendente de loja, estado 
civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 27/07/1988, residente e do-
miciliado em São Paulo - SP, fi lho de Benedito Mendes e de Denise Aparecida Mendes. A 
pretendente: VIVIAN FALCONI PASCHOALIN, profi ssão: operadora de caixa, estado ci-
vil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 14/05/1989, residente e domi-
ciliada em São Paulo - SP, fi lha de Marcionilo Paschoalin e de Sonia Falconi Paschoalin.

O pretendente: RENIVALDO DE JESUS SANTOS, profi ssão: motorista, estado civil: 
divorciado, naturalidade: Ibirataia - BA, data-nascimento: 03/11/1964, residente e domi-
ciliado em São Paulo - SP, fi lho de Coriolano Batista dos Santos e de Adelina de Jesus. A 
pretendente: VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
naturalidade: Mogi Mirim - SP, data-nascimento: 15/07/1982, residente e domiciliada em 
São Paulo - SP, fi lha de José Batista de Oliveira e de Maria do Socorro Rocha Oliveira.

O pretendente: HENRIQUE FERRAZ TIBURCIO, profi ssão: mecânico, estado civil: sol-
teiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 02/05/1994, residente e domicilia-
do em São Paulo - SP, fi lho de Marcos Francisco Tiburcio e de Elisangela Ferraz Lima. A 
pretendente: JULIANA SOUSA DE MELO, profi ssão: assistente administrativo, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 20/12/1993, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Severino Joaquim de Melo e de Avani Evange-
lista de Sousa de Melo.

O pretendente: JONATHAN BRAYAN DE SOUZA SIMPLICIO, profi ssão: técnico de 
manutenção, estado civil: solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
28/09/1994, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jose Carlos Simplicio e 
de Maria Matias de Souza. A pretendente: ARIANE APARECIDA ROSA, profi ssão: au-
xiliar de produção, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
19/08/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Edmilson Martins Rosa 
e de Ivone Aparecida de Camargo Rosa.

O pretendente: MARCOS ROBERTO DE JESUS CAMPOS, profi ssão: marceneiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 24/12/1971, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Lecy de Campos e de 
Maria Aurora de Jesus Campos. A pretendente: DANIELE LUZ SILVA, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 11/12/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Josimar Rafael da Silva e de 
Elita Luz Silva.

O pretendente: FELIPE BRUNO RIBEIRO SALAMIN GARRIDO, profi ssão: mecanico, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Mogi das Cruzes - SP, data-nascimento: 17/01/1990, 
residente e domiciliado em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lho de Mauricio Garrido e 
de Eliene Ribeiro Salamin Garrido. A pretendente: THAINA LOPES ANDRES, profi s-
são: atendente, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/11/1996, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Milton de Lima Andres e 
de Rosangela Aparecida Lopes Andres.

O pretendente: ERICK CAMPOS PRUDENCIO, profi ssão: enfestador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 03/12/1992, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jones Prudencio e de Elisabete Campos 
Prudencio. A pretendente: ERIKA FABRÍCIA DA SILVA MOURA, profi ssão: estudan-
te, estado civil: solteira, naturalidade: Mossoró - RN, data-nascimento: 27/08/1998, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Fabio Everton de Moura e de 
Daniele Luz Silva.

O pretendente: CELSO JOSÉ BARBOSA DE MEDEIROS, profi ssão: vigilante, estado 
civil: solteiro, naturalidade: Taboão da Serra - SP, data-nascimento: 06/07/1982, residen-
te e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Barbosa de Medeiros e de Iracema 
Brito dos Santos Medeiros. A pretendente: ANA PAULA RODRIGUES, profi ssão: auxi-
liar de farmacia, estado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 
10/08/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Manoel Messias Rodri-
gues e de Vera Lucia Rodrigues.

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 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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O pretendente: GABRIEL MONACO SALES DE FREITAS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
16/05/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lincomonbert Sales de 
Freitas e de Soraya Monaco Sales de Freitas. A pretendente: GABRIELA FERNANDES 
DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão bancária, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 03/04/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de José Lima da Silva e de Eliane Fernandes de Assis Silva.

O pretendente: HENRIQUE TADASHI INOUE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
analista de sistemas, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/12/1977, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Michio Inoue e de Olinda Tieko 
Sasaki Inoue. A pretendente: ALINE CRISTINA VEIGA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão psicologa, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/11/1993, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Veiga e de Ana 
Cristina Aparecida Pereira.

O pretendente: DANILO PRAXEDES BARBOZA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
animador cultural, estado civil solteiro, nascido em Petrolina - PE, no dia 01/10/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nilo Ferreira Barboza e de Fatima 
Lucia Praxedes Barboza. A pretendente: GABRIELA GRAÇA FERREIRA, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão agente de educação ambiental, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 21/02/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Vicente Ferreira Filho e de Maria das Graças Oliveira.

O pretendente: RICARDO VOLPERT, de nacionalidade brasileira, profi ssão investigador, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/09/1964, residente e domici-
liado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Volpert e de Lourdes Volpert. A pretendente: 
KEILA MAYTE KISSEL, de nacionalidade brasileira, profi ssão artista plástica, estado 
civil solteira, nascida em Goiânia - GO, no dia 21/01/1970, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Waldemar de Jesus Kissel e de Najla Barea Kissel.

O pretendente: GUILHERME BOCAMINO VIEBIG, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
empresário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/06/1980, residente 
e domiciliado na Vila Mariana, nesta capital - SP, fi lho de Ricardo Guilherme Viebig e de 
Sonia Maria Bocamino Viebig. A pretendente: KELMA NUNES VENUTE, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão secretária, estado civil solteira, nascida em Ipanema - MG, no 
dia 03/04/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Braz Venute 
e de Maria da Penha Nunes Braz Venute. Obs.: Edital para ser entregue e afi xado na 
serventia competente do pretendente.

O pretendente: RAINOR MARINHO DOS SANTOS JÚNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão publicitario, estado civil solteiro, nascido em Maceió - AL, no dia 29/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Rainor Marinho dos Santos e de 
Neide Barbosa Alves Marinho. A pretendente: RENATA LIMA FUKUDA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão publicitaria, estado civil solteira, nascida em São Caetano do Sul - SP, 
no dia 10/04/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Deuby Fukuda 
Takashi e de Maria Goretti de Lima Fukuda.

O pretendente: MARCOS ROBERTO PAULUCCI BORGES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão fucionario publico, estado civil divorciado, nascido em São Paulo - SP, no dia 
01/06/1979, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto dos Santos 
Borges e de Vilma Teresa Paulucci. A pretendente: LUIZA FERNANDA SILVA MORAES, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão fucionaria publica, estado civil divorciada, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 31/01/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Getulio da Silveira Moraes e de Elizabeth Silva Moraes.

O pretendente: RENAN GOMES BRANDÃO DABLE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
corretor de imóveis, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/02/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Jorge Brandão Dable e de 
Janete Gomes Brandão Dable. A pretendente: ELISABETE MARIA DOS PASSOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão consultora de vendas, estado civil solteira, nascida 
em Osasco - SP, no dia 21/08/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Julio dos Passos e de Nair Gertrudes da Conceição dos Passos.

O pretendente: RAFAEL DE FARIA PAYÃO RODRIGUES, de nacionalidade brasilei-
ra, profi ssão piloto de avião, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
13/04/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho deDarci Payão Rodrigues 
Filho e de Katia Cristina de Faria Payão Rodrigues. A pretendente: JÉSSICA TROVATTO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão mercadologa, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/05/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Fábio José Trovatto e de Francisca Aparecida Catalano Trovatto.

O pretendente: LUIZ RAFAEL TASSI BRAGA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
engenheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/04/1985, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz dos Anjos Braga e de Waldecir 
Tassi. A pretendente: MARIANE REIS CAPELÃO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
nutricionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/05/1989, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manuel Carlos Martins Capelão e de 
Marlene Reis Capelão.

O pretendente: DOUGLAS NASCIMENTO, de nacionalidade brasileira, profi ssão soldador, 
estado civil solteiro, nascido em Quatra - SP, no dia 11/09/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Valdivino José do Nascimento e de Marlene dos Santos. A 
pretendente: CÍNTIA NIHONGI, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 10/11/1987, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Valter Takuma Nihongi e de Edna Emiko Tanabe Nihongi.

O pretendente: ELVIO PERCILIANO, de nacionalidade brasileira, profi ssão autônomo, 
estado civil divorciado, nascido em São Pedro da União - MG, no dia 27/02/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aramim Perciliano e de Maria 
Francisca Perciliana. A pretendente: EDINA VILAS BOAS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão funcionária pública, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no dia 
04/11/1960, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Vilas Boas e de 
Anunciação Vilas Boas.

O pretendente: ELVIS GOMES CARDOSO, de nacionalidade brasileira, profi ssão analista 
de crédito imobiliário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/03/1992, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Nelson dos Santos Cardoso e de 
Maria das Graças Gomes Cardoso. A pretendente: MÔNICA DE ARAUJO, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão recepcionista, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 19/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Jilvan de Araujo 
e de Marineuza Araujo Nunes.

O pretendente: FRANCISCO MARCIEL DA SILVA JUNIOR, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão mecânico, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 08/12/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Marciel da Silva e de Maria 
da Conceição Silva. A pretendente: GABRIELA SOUZA MIRANDA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em Ibipeba - BA, no dia 01/09/1990, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Agacionete Souza Miranda.

O pretendente: FERNANDO JOSÉ DE CARVALHO, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 03/08/1987, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Roberto de Carvalho e de Dagmar 
Silva de Carvalho. A pretendente: MAYARA CASADO BIANCALANA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão monitora de pesquisa clinica, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 13/06/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Marcio Biancalana e de Vera Lucia Casado Biancalana.

O pretendente: ANDRÉ LUIZ BONFIM DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão analista de infra estrutura, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 02/12/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos dos 
Santos e de Isabel Silva Bonfi m dos Santos. A pretendente: LUANA GODOI SANTANA, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão consultora de viagens, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 04/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Acizero de Santana Junior e de Maria do Carmo de Godoi Santana.

O pretendente: CLEVERSON LUIS PEREIRA FAGUNDES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão recepcionista, estado civil solteiro, nascido em Registro - SP, no dia 18/03/1989, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Aparecido Fagundes e de Sandra 
Marilí Pereira. A pretendente: ELMA DOS SANTOS OLIVEIRA, de nacionalidade brasi-
leira, profi ssão operadora de sistemas de controle predial, estado civil solteira, nascida 
em Pedra Azul - MG, no dia 09/11/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Elviro Simão de Oliveira e de Carmina dos Santos Oliveira.

O pretendente: LEONARDO VIOLA, de nacionalidade brasileira, profi ssão advogado, 
estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/08/1983, residente e domi-
ciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Vicente Viola Neto e de Arlete Passanante Viola. 
A pretendente: CAROLINE ATHAYDE ARÊAS SILVA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão publicitária, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/04/1981, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Mauricio Arêas Silva e de 
Dina Athayde.

O pretendente: PAULO ROBERTO BOVOLON, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
bancário, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 14/06/1986, 
residente e domiciliado em São Caetano do Sul - SP, fi lho de José Benedito Bovolon e 
de Neiva Silocchi Bovolon. A pretendente: VIVIANE DE SOUZA LEME, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão advogada, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/03/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Vanildo Assis Leme 
e de Célia Maria de Souza Leme.

O pretendente: GILTON CAVALLINI NETO, de nacionalidade brasileira, profi ssão en-
genheiro civil, estado civil solteiro, nascido no Rio de Janeiro - RJ, no dia 10/04/1988, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Geraldo Castro Cavallini e de Maria 
de Lourdes Santana Cavallini. A pretendente: MARIA CLARA DE CARVALHO MELO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão biomédica, estado civil solteira, nascida em Teresina 
- PI, no dia 21/10/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Alvaro 
Regino Chaves Melo e de Teresa Emília Rocha de Carvalho Melo.

O pretendente: FERNANDO RODRIGO TADEU BERA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão motorista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/02/1981, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Luiz Carlos Bera e de Cleide de 
Lourdes Bera. A pretendente: THAIS MARTINEZ, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
professora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 01/08/1980, residen-
te e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Gilberto Martinez e de Neusa de 
Campos Martinez.

O pretendente: WAGNER THIAGO SORATI, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
funcionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/03/1984, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Sorati e de Abigail Dias Sorati. 
A pretendente: MONIQUE FERREIRA CATELLI MENDES DE ANDRADE, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão médica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 02/07/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Marcos 
Mendes de Andrade e de Celia Regiane Ferreira Catelli Mendes de Andrade.

O pretendente: JEFFERSON JOSÉ GUBÁS, de nacionalidade brasileira, profi ssão técnico 
de enfermagem, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 26/03/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilberto José Gubás e de Márcia 
Elena Momesso Gubás. A pretendente: NICELIA GOMES DE FRANCA, de nacionali-
dade brasileira, profi ssão técnica de enfermagem, estado civil solteira, nascida em Bom 
Conselho - PE, no dia 27/01/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de José Gomes de Franca e de Josefa Cirilo de Franca.

O pretendente: JULIANO ARAÚJO SABOIA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
manobrista, estado civil solteiro, nascido em Diadema - SP, no dia 19/02/1983, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Julio Saboia e de Maria Luiza Araújo 
Saboia. A pretendente: VIVIANE DA SILVA CELESTINO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão auxiliar de serviços em gerais, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/10/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Luis da 
Silva Celestino e de Acinidia Areias da Silva.

O pretendente: ANTONIO RODRIGUES PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
aposentado, estado civil solteiro, nascido em Nilo Peçanha - BA, no dia 01/03/1952, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Mathias Pereira e de Aurelina 
Rodrigues. A pretendente: AURELICE SIMÃO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão aposentada, estado civil solteira, nascida em Itinga da Serra, Comarca de 
Campo Formoso - BA, no dia 10/05/1947, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de João Silmão da Silva e de Adelaide Ana da Silva.

O pretendente: FRANCISCO LIMA PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão as-
sistente administrativo, estado civil solteiro, nascido em Itapipoca - CE, no dia 10/01/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marlim Pereira Mota e de Maria 
Zulene Lima Pereira. A pretendente: CAMILA ANDRADE DO NASCIMENTO, de nacio-
nalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em Ilhéus - BA, no dia 
09/01/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Santiago Batista do 
Nascimento e de Jocelia Santos de Andrade.

O pretendente: JOSÉ PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão construtor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/01/1980, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Clodoaldo França dos Santos 
e de Margarida Caetano de Almeida Santos. A pretendente: CLAUDIA DE OLIVEIRA 
PEREIRA, de nacionalidade brasileira, profi ssão domestica, estado civil solteira, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 22/10/1971, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Sebastião José Pereira e de Ólesia Flauzino de Oliveira.

O pretendente: WILLIAM QUADROS DE OLIVEIRA NUNES, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão estoquista, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/05/1987, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Antonio Carlos de Oliveira Nunes 
e de Regiane Quadros da Silva. A pretendente: AURIA MONTEIRO DOS ANJOS, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão vistoriadora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 02/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Waldemar Fermino dos Anjos e de Irene Monteiro da Silva.

O pretendente: GUILHERME MIYASHIRO COSTA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são advogado, estado civil solteiro, nascido em Guaratingueta - SP, no dia 29/03/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Ismael dos Santos Costa e de 
Claudia Miyashiro Costa. A pretendente: BRUNA GONÇALVES SILVA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão enfermeira, estado civil solteira, nascida em Itaberaba - BA, no dia 
15/07/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio José Gomes 
sa Silva e de Dulce Gonçalves Silva.

O pretendente: GUSTAVO ANDREOLI CEPI TEIXEIRA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão assistente de administrativo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, 
no dia 30/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Renato Antonio 
Cepi Teixeira e de Myrian Andreoli Teixeira. A pretendente: FANNY GABRIELA DELFINO 
LIMA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assistente de programação, estado civil 
solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 08/04/1988, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Celson Tadeus de Lima e de Elaine Cristina Delfi no.

O pretendente: CARLOS JONATHA XAVIER DE ARAUJO, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão serralheiro, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/03/1985, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Carlos Pereira de Araujo e de 
Margarida Xavier de Santana. A pretendente: PRISCILA CAMILO FARIAS, de naciona-
lidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 16/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Mario Luis de 
Farias e de Denise Camilo Gomes.

O pretendente: ERICK ISAQUE FELIPE DIAS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
mecanico, estado civil solteiro, nascido em São Caetano do Sul - SP, no dia 08/04/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Felipe Dias e de Maria Apare-
cida Ferreira Dias. A pretendente: CARLA ARIÊLA BORILLE, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão copeira, estado civil solteira, nascida em Comarca e Municipio de União da 
Vitória, Distrito de São Cristovão - PR, no dia 23/07/1990, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Alberto Borille e de Teresinha Kresko Borille.

O pretendente: FELIPE DA SILVA FRANÇA, de nacionalidade brasileira, profi ssão assis-
tente de faturamento, estado civil solteiro, nascido em Itabuna - BA, no dia 08/06/1995, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Carlos Wellington Ribeiro França e 
de Lenira Santos da Silva. A pretendente: EDINÉLIA RIBEIRO PRATES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão atendente, estado civil solteira, nascida em Rio do Antonio - BA, no 
dia 12/01/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Ribeiro Prates 
e de Jandira Maria Ribeiro.

O pretendente: PEDRO HENRIQUE DE SANTANA FLORES IRMÃO, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão vendedor, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 
11/08/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Flores Irmão e 
de Maria Bernadete de Santana. A pretendente: PALOMA DOS SANTOS OLIVEIRA, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão manicuri, estado civil solteira, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 19/03/1994, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Francisco 
de Oliveira e de Adriana Raimunda dos Santos.

O pretendente: VALDIR DIAS DOS SANTOS, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
garçon, estado civil solteiro, nascido em Bom Jesus da Lapa - BA, no dia 03/02/1983, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Olavo Dias dos Santos e de 
Isabel Francisca dos Anjos. A pretendente: LUCINÉIA LEITE ALVES, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Sento Sé - BA, no dia 
06/12/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Pedro Odilon Alves 
e de Valdene Leite dos Santos.

O pretendente: FELIPE SILVA DE MENESES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
autônomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/10/1993, re-
sidente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Gilson Carlos de Meneses e de 
Angela Rubia da Silva de Meneses. A pretendente: KEVELLYN DALILA CABRAL 
FERREIRA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi ssão auxiliar de escritório, 
estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 31/01/1997, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Edgar Ferreira da Silva e de Rozicleide 
Cabral Ferreira da Silva.

A pretendente: GABRIELA DE OLIVEIRA MEDORE, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão autônoma, estado civil solteira, nascida em São Bernardo do Campo - SP, no dia 
09/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Medore e de 
Maria Georgina de Oliveira Medore. A pretendente: MAYARA MENDES DO PRADO, 
de nacionalidade brasileira, profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 05/02/1992, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de 
Valdevir Custódio do Prado e de Rozana Maria Mendes.

O pretendente: MARLUS EDMILTON DE ASSIS MELO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão garçon, estado civil solteiro, nascido em Recife - PE, no dia 19/02/1972, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Marcos Antonio de Assis Melo e de Maria 
Nunes de Queiroz Melo. A pretendente: ZILDA DA SILVA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão manicure, estado civil solteira, nascida em Piritiba - BA, no dia 26/04/1980, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Damião Jacinto da Silva e de 
Lusinete Maria da Silva.

O pretendente: JOSÉ LUCIO DO NASCIMENTO FILHO, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão pintor, estado civil divorciado, nascido em Juçari - Itabuna - BA, no dia 19/03/1960, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Lucio do Nascimento e 
de Leni Pereira da Silva. A pretendente: MIRIAM LINA NORONHA, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão podologa, estado civil divorciada, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 19/02/1975, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de João Rodrigues 
Noronha e de Elisabeth Lina Noronha.

O pretendente: VAGNER MESQUITA FERNANDES, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
funcionário público, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/05/1979, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Martiniano Rodrigues Fernandes 
e de Edwiges Mesquita Fernandes. A pretendente: KARINA GODOY DA PAIXÃO, de 
nacionalidade brasileira, profi ssão solteira, estado civil do lar, nascida em Santo André 
- SP, no dia 07/11/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Getúlio 
Jesus da Paixão e de Kátia Godoy de Barros.

O pretendente: MICHEAL CHUKWUDI MBAH, de nacionalidade nigeriana, profi ssão 
mecânico de manutenção de ar condicionado, estado civil solteiro, nascido na Nigeria, 
no dia 20/02/1992, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Herbert Mbah 
e de Mary Mbha. A pretendente: LARA PAIVA DA COSTA, de nacionalidade brasileira, 
profi ssão vendedora, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 12/06/1998, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Marcio Roberto Batista da Costa 
e de Adriana Paiva Barreto.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: MARCELO KENJI MATSUZAKA, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
programador, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/07/1984, resi-
dente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Lincoln Kenjiro Matsuzaka e de Maria 
Tomoko Matsuzaka. A convivente: LILIA AKAMINE, de nacionalidade brasileira, profi ssão 
farmaceutica, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 20/01/1983, resi-
dente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Norio Akamine e de Keiko Akamine. 
Obs.: O presente edital refere-se a pedido de habilitação para conversão da união estável 
em casamento, cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra 
formalidade fi ndo o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: DENIS CARNEZI, de nacionalidade brasileira, profi ssão encarregado de 
faturamento, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 02/03/1990, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Iraci Carnezi. A convivente: MARIA IVANÍ DE 
OLIVEIRA MOURA, de nacionalidade brasileira, profi ssão do lar, estado civil divorciada, 
nascida em Oeiras - PI, no dia 27/09/1996, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Vieira de Moura e de Anete Pereira de Oliveira Moura. Obs.: O presente 
edital refere-se a pedido de habilitação para conversão da união estável em casamento, 
cujo assento respectivo será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo 
o prazo legal sem oposição de impedimentos.

O convivente: THIAGO LEONARDO DA SILVA, de nacionalidade brasileira, profi s-
são autonomo, estado civil solteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1982, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Benedito Carlos da Silva e 
de Neide Ramiro da Costa. A convivente: VERUSKA BALDINI, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão do lar, estado civil solteira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
13/12/1981, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Carlos Roberto 
Baldini e de Vanderlisa da Costa Baldini. Obs.: O presente edital refere-se a pedido de 
habilitação para conversão da união estável em casamento, cujo assento respectivo 
será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal sem 
oposição de impedimentos.

O convivente: JOSÉ RAIMUNDO DE MELO ALMEIDA, de nacionalidade brasileira, pro-
fi ssão fi scal, estado civil solteiro, nascido em Surubim - PE, no dia 10/09/1984, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Francisco de Almeida e de Severina 
Raimunda de Melo. A convivente: LUZIANE FONSECA DOS SANTOS, de nacionalidade 
brasileira, profi ssão cabeleireira, estado civil solteira, nascida em Virgem da Lapa - MG, 
no dia 13/12/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Elias 
dos Santos e de Maria Gomes Fonseca dos Santos. Obs.: O presente edital refere-se 
a pedido de habilitação para conversão da união estável em casamento, cujo assento 
respectivo será lavrado independente de qualquer outra formalidade fi ndo o prazo legal 
sem oposição de impedimentos.
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

GUARUFILME INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EMBALAGENS PLÁSTICAS LTDA-EPP -
Torna público que recebeu da SEMA a Licença de Operação nº 12/2017 para fabricação
de embalagens de material plástico à Avenida Projecta, 643, Cidade Industrial Satélite
de São Paulo, Guarulhos, através do processo administrativo nº 58450/2016 com vali-
dade de 4 anos.

POLAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS E DESCARTÁVEIS LTDA - Torna público
que recebeu da SEMA a Renovação da Licença de Operação nº 13/2017 para fabrica-
ção de produtos de papel para uso doméstico e higiênico-sanitário não especificados à
Rua Joaquina Teófilo do Espírito Santo, 91, Cumbica, Guarulhos, através do processo
administrativo nº 55623/2016 com validade de 5 anos.

OXILÉO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MANUTENÇÃO LTDA-ME - Torna público que rece-
beu da SEMA a Licença de Operação nº 14/2017 para serviços de usinagem, tornearia
e solda à Avenida Atalaia do Norte, 489, Jardim Cumbica, Guarulhos, através do pro-
cesso administrativo nº 62874/2016 com validade de 3 anos.

INPEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA-ME - Torna público que requereu à
SEMA a Licença de Operação para serviços de usinagem, tornearia e solda à Rua Dona
Antônia, 1184, Vila das Palmeiras, Guarulhos, através do processo administrativo
nº10369/2017.


