
Após um ano com 

tantas incertezas, 

nada melhor do que 

trabalhar com foco 

em boas vendas e 

otimismo com relação 

aos resultados

Se eu pudesse dar um 
conselho seria: observe 
o seu consumidor. O 

comportamento do consumi-
dor fora do momento de com-
pra diz muito do que ele vai 
buscar no ato de compra. Mas 
tem uma coisa que qualquer 
consumidor busca: varieda-
de, qualidade de produto e 
atendimento. Surpreender 
o consumidor e antecipar as 
suas necessidades podem ser 
um grande diferencial. 

É importante mapear as 
escolas que fi cam em seu 
campo de atuação, oferecer 
produtos que vão dos tradi-
cionais cadernos e lápis, mas 
também usar a criatividade 
para oferecer produtos no-
vos, seja no material ou na 
proposta educativa. Realizei 
uma pesquisa recente entre 
consumidores a respeito de 
comportamento de consu-
mo. Uma questão recorrente 
entre os consumidores diz 
respeito à oferta de produtos 
nos PDVs. “As lojas não saem 
do lugar comum. Oferecem 
mais do mesmo. Quando 
encontramos produtos di-

ferenciados, levamos sem 
pensar”, diz a maioria dos 
entrevistados. 

Vamos pensar fora da cai-
xa! E isso não se restringe à 
oferta de produtos, não. A 
comunicação é extremamen-
te importante para envolver o 
público. E ela não deve estar 
restrita ao PDV. É sabido que 
o público começa a experiên-
cia de compra muito antes de 
entrar na loja. Os consumi-
dores pesquisam por preço, 
informação e reputação dos 
produtos antes de efetivar a 
compra. 

Então, esteja onde seu 
público está! Comunique-se 
em multiplataforma, esteja 
disponível online e offl ine e 
tenha em mente que você 
pode ser um facilitador da 
vida do seu cliente com um 
mix atrativo, variado, impac-
tante e emocionante ao longo 
de todo ano.

Os produtos licenciados 
voltados para esse período 
cumprem muito bem esse pa-
pel. Não é à toa que o mercado 
de papelaria é o terceiro em 
licença de marcas e perso-
nagens. Aproveite a força e 
a emoção dos personagens e 
marcas que falam ao coração 
e prepare um mix de volta 
às aulas colorido, divertido 
e forte!

Bons negócios!

(*) - É presidente da Abral 
- Associação Brasileira de 

Licenciamento (www.abral.org.br).

Volta às aulas
com força total

Marici Ferreira (*)

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste 
jornal, consulte sua agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
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Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

O pretendente: LUIS CARLOS BARBOZA BARRADAS, profi ssão: engenheiro 
de processo, estado civil: solteiro, naturalidade: em São Bernardo do Campo - SP, 
data-nascimento: 16/12/1984, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de 
Wilson Barradas e de Solange Barboza Barradas. A pretendente: MARINA BIANCO 
PERRONE, profi ssão: terapeuta ocupacional, estado civil: solteira, naturalidade: nesta 
Capital, Liberdade - SP, data-nascimento: 06/07/1990, residente e domiciliada em São 
Paulo - SP, fi lha de Rogerio Dias Perrone e de Marialice Bianco Perrone.

O pretendente: WILLIAM DOS SANTOS CHIMICHAQUI, profi ssão: barman, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 09/09/1987, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Márcio Chimichaqui e de Marisete 
dos Santos Chimichaqui. A pretendente: JOYCE RODRIGUES VALENZE, profi ssão: 
manicure, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Itaquera - SP, data-
nascimento: 17/02/1994, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Cesar Rodrigues Valenze e de Davila Maria dos Santos.

O pretendente: ROBERT MORIOKA, profi ssão: coordenador de projetos, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 03/09/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Soitsu Morioka e de Ushio Kumayama Morioka. 
A pretendente: ORLLANA RAFAELA SANTANA OLIVEIRA, profi ssão: agente de 
relacionamento, estado civil: solteira, naturalidade: em Feira de Santana - BA, data-
nascimento: 07/02/1991, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Orlando da 
Silva Oliveira e de Jeane da Silva Santana.

O pretendente: DANIEL VILLANOVA SANTOS, profi ssão: assistente de tráfego, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
03/09/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim dos Santos e 
de Anna Villanova dos Santos. A pretendente: DEBORA CRISTINA ESMAEL MACIEL, 
profi ssão: auxiliar administrativo, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila 
Prudente - SP, data-nascimento: 06/12/1993, residente e domiciliada em São Paulo - 
SP, fi lha de Arnaldo Cardozo Maciel e de Norma Esmael Maciel.

O pretendente: RODRIGO GABRIEL MELATI, profi ssão: analista de qualidade e proces, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Bela Vista - SP, data-nascimento: 
18/02/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de José Augusto Melati 
e de Mariane de Fatima Gabriel Melati. A pretendente: JULIANA RIGOLETO OLIVA, 
profi ssão: protética, estado civil: solteira, naturalidade: em São Paulo - SP, data-
nascimento: 19/09/1992, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Gilvan 
Campos Oliva e de Rosangela Rigoleto Oliva.

O pretendente: IGOR FEOLA CIMIDAMORE, profi ssão: prestador de serviços, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 13/06/1980, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Jalvir Cimidamore e de Sonia Aparecida Feola 
Cimidamore. A pretendente: CAMILLA FANTINI, profi ssão: professora, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 16/08/1985, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jair Fantini e de Elza Josefa de Souza Fantini.

O pretendente: LUCAS MARIANO DE SOUZA, profi ssão: controlador de acesso, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Itanhaém - SP, data-nascimento: 11/04/1988, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Nádia Raquel de Souza. A pretendente: 
AUDREY MARJORI PATRIANI, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Nova Cachoeirinha - SP, data-nascimento: 16/07/1982, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sandra Aparecida Benedicto Patriani.

O pretendente: CLAUDIONÔR ALBERTO DE OLIVEIRA, profi ssão: motorista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 20/10/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Antonio de Oliveira e de Maria 
Jose de Oliveira. A pretendente: EDNA VENTURA, profi ssão: professora, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 09/12/1967, residente e 
domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jayme Ventura e de Maria Lindalva Ventura.

O pretendente: JURAI RODRIGUES DE ALENCAR, profi ssão: montador, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Barra do Bugres - MT, data-nascimento: 12/07/1982, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Juraci de Souza Alencar e de Rosalva Rodrigues 
de Alencar. A pretendente: NATALIA GONÇALVES MARCELINO, profi ssão: manicure, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
04/11/1988, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Jose Roberto Marcelino 
e de Eliza Gonçalves de Brito Marcelino.

26º Subdistrito - Vila Prudente
Rodrigo de Carvalho Guedes - Ofi cial Interino

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: MAURICIO ROCHA DE FARIA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (21/03/1976), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de José Ribeiro de Faria e de Neusa Vilar da Rocha. A preten-
dente: VIVIAN SANTOS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão recpcionista, nascida 
nesta Capital, São Miguel Paulista - SP, no dia (13/10/1984), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Claudio Santos de Souza.

O pretendente: ANTONIO MONTEIRO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante 
geral, nascido em Catende - PE, no dia (17/05/1986), residente e domiciliado neste Sub-
distrito - SP, fi lho de Cicero Monteiro da Silva e de Iraci Maria da Silva. A pretendente: 
ZAINE RAMOS DRAGÃO, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Guarulhos 
(1º Subdistrito) - SP, no dia (14/11/1995), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, 
fi lha de Antonio Peres Dragão e de Adelina dos Santos Ramos.

O pretendente: GUILHERME SCHAEFER DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de suporte, nascido em Santos (1º Subdistrito) - SP, no dia (05/02/1986), residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Jorge Rui dos Santos e de Sonia Regina 
Schaefer dos Santos. A pretendente: CRISTIANE GOMES DA SILVA GARCEZ, estado 
civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida nesta Capital, Guaianases - SP, 
no dia (28/05/1985), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Carlos 
Garcez e de Maria Elenise Gomes da Silva Garcez.

O pretendente: ALBERTO SILVA DE ANDRADE, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, 
nascido nesta Capital, Itaquera - SP, no dia (11/01/1978), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Manoel Pereira de Andrade e de Aparecida Silva de Andrade. A 
pretendente: FATIMA GHIRALDI, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em 
Guarulhos - SP (Registrada nesta Capital, São Miguel Paulista - SP), no dia (07/11/1978), 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio Ricardo Ghiraldi e de 
Isabel Ghiraldi.

O pretendente: IVANILDO DE OLIVEIRA JOAQUIM, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de T.I, nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (20/12/1984), residente e 
domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de José Joaquim Sobrinho e de Maria Ivonete 
de Oliveira Joaquim. A pretendente: LUCIANA MAYRA MONTEIRO LEME, estado 
civil solteira, profi ssão gerente fi nanceiro, nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia 
(22/02/1987), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Paulo Leme e de 
Maria Aparecida Monteiro Leme.

O pretendente: SÉRGIO AUGUSTO FELIX, estado civil solteiro, profi ssão marketing, 
nascido nesta Capital, Indianópolis - SP, no dia (18/05/1978), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Francisco Felix da Silva e de Maria Augusta Dias Felix. A 
pretendente: ÉRIKA RODRIGUES FERRACINI, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em Guarulhos (1º Subdistrito) - SP, no dia (15/02/1980), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Luiz Ferracini e de Rosa Maria Rodrigues Ferracini.

O pretendente: VICTOR ADRIANO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
técnico, nascido nesta Capital, Tatuapé - SP, no dia (08/09/1991), residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, fi lho de Roberto Adriano da Silva e de Sirlei dos Santos Silva. A 
pretendente: MARIANA GERMANO, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida 
nesta Capital, Aclimação - SP, no dia (12/11/1997), residente e domiciliada nesta Capital 
- SP, fi lha de Vera Lucia Germano. Obs.: Bem como cópia enviada a Unidade de Serviço 
desta Capital, onde a pretendente é residente e domiciliada.

Conversão de União Estável em Casamento

A convivente: RITA AVELINA DO NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão militar 
aposentada, nascida nesta Capital, Brás - SP, no dia (22/02/1966), residente e domiciliada 
neste Subdistrito - SP, fi lha de Militão Alves do Nascimento e de Maria Nilda Silva. A con-
vivente: DANIELE MAGALHÃES PRAXEDES, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, 
nascida em Fortaleza (1º Ofício de Massapê) - CE, no dia (07/06/1978), residente e do-
miciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Praxedes Filho e de Francilene Magalhães 
Praxedes. Obs.: Faço saber que pretendem se casar, nos termos do art. 8º da Lei 9278 
de 10 de maio de 1996, em conversão de União Estável.

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: RODRIGO KONSTANTINOVAS, profissão: tatuador, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, data-nascimento: 
14/05/1986, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Jorge 
Konstantinovas e de Aparecida Konstantinovas. A pretendente: JAQUELINE 
REGINA PEREIRA, profissão: relações públicas, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Guaianases - SP, data-nascimento: 06/05/1986, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Domingos Pereira e de Sonia 
Regina de Oliveira Pereira.

O pretendente: FILLIPE NASCIMENTO FREITAS, profissão: auxiliar de tráfego, 
estado civil: solteiro, naturalidade: em São Caetano do Sul - SP, data-nascimento: 
01/02/1991, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Paulo Cesar 
Freitas e de Maria Salvadora do Nascimento. A pretendente: THAYNA ALVES 
PAULINO DE SOUSA, profissão: vendedora, estado civil: solteira, naturalidade: 
em Valença do Piauí - PI, data-nascimento: 07/03/1997, residente e domiciliada 
em São Paulo - SP, filha de Jorge Luiz Paulino de Sousa e de Maria da Cruz 
Alves.

O pretendente: ADAM PHILLIP MOONEY, profi ssão: maquinista de trem, estado 
civil: solteiro, naturalidade: em Oldham - Inglaterra, data-nascimento: 31/05/1988, 
residente e domiciliado no Reino Unido, fi lho de Thomas Mooney e de Beryl Mooney. 
A pretendente: KERLEY CRISTINA DE SOUSA, profi ssão: designer, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 
10/04/1981, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Carlos Pereira de 
Sousa e de Maria Lucia Souza.

O pretendente: MAXIMILIANO COLOMBO, profi ssão: supervisor, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, Alto da Mooca - SP, data-nascimento: 01/05/1971, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Coriolano Colombo e de Edna Colombo. 
A pretendente: PATRICIA CILENE DA SILVA, profi ssão: assistente de emissão, 
estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Jabaquara - SP, data-nascimento: 
28/10/1972, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Geraldo Idelberto Silva 
e de Divina Alves da Silva.

O pretendente: ALBERES VERISSIMO DA SILVA FILHO, profi ssão: motorista, estado 
civil: divorciado, naturalidade: em Brejão - PE, data-nascimento: 17/03/1967, residente 
e domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Alberes Verissimo da Silva e de Maria José 
Verissimo. A pretendente: MARIA DE FÁTIMA CAMURI PÔRTO, profi ssão: ajudante, 
estado civil: divorciada, naturalidade: em Turmalina - SP, data-nascimento: 16/11/1964, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Sebastião José Pôrto e de Izaura 
Camuri Pôrto.

O pretendente: GUSTAVO FERRARI, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: nesta Capital, Aclimação - SP, data-nascimento: 03/06/1983, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Milton Ferrari e de Elizabeth Coimbra Ferrari. 
A pretendente: JULIANA MIKA FUKAKUSA, profi ssão: administradora de empresas, 
estado civil: solteira, naturalidade: em Ribeirão Pires - SP, data-nascimento: 15/11/1983, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Tetsutaka Fukakusa e de Maria Luzia 
Bazzi Fukakusa.

O pretendente: DAVI NISTA MANOEL, profi ssão: bancário, estado civil: solteiro, 
naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 14/08/1978, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, fi lho de Wanderli Vedovati Manoel e de Maria Rita Nista Manoel. 
A pretendente: JULIANA SOARES DA SILVA, profi ssão: bancária, estado civil: 
solteira, naturalidade: em Santo André - SP, data-nascimento: 01/09/1983, residente e 
domiciliada em Santo André - SP, fi lha de Jorge Bernardino da Silva e de Analete Batista 
Soares da Silva.

O pretendente: FABIO MARCHETTO, profi ssão: instalador de acessórios, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em São Paulo - SP, data-nascimento: 17/12/1977, residente e 
domiciliado em São Paulo - SP, fi lho de Walter Marchetto e de Rose Mary Schuster 
Marchetto. A pretendente: MARIA FERNANDA SALINO DIAS, profi ssão: assistente 
de frota, estado civil: divorciada, naturalidade: nesta Capital, Ipiranga - SP, data-
nascimento: 29/12/1977, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Ildefonso 
Dias Hernandes e de Marlene Salino Dias.

O pretendente: TITO DE OLIVEIRA, profissão: metalúrgico, estado civil: 
divorciado, naturalidade: em Cruz das Almas - BA, data-nascimento: 06/02/1949, 
residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho de Apolonio Evangelista de 
Oliveira e de Cassiana Santos da Silva. A pretendente: CLAUDIA REGINA 
DE JESUS GOMES, profissão: técnica gestão pública, estado civil: solteira, 
naturalidade: nesta Capital, Vila Prudente - SP, data-nascimento: 21/01/1969, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Edmundo Gomes e de Dalva 
Dolores de Jesus Gomes.

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
12º Subdistrito - Cambuci

Roberto de Almeida - Ofi cial

O pretendente: WILLIAN BARROSO, divorciado, autônomo, natural de São Paulo - SP, 
nascido em 01/03/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Wilson 
Barroso e de Maria Gomes Barroso. A pretendente: CARLA CRISTINA BARBOSA DA 
CRUZ, divorciada, advogada, natural de São Paulo - SP, nascida em 05/10/1974, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Manoel Barbosa da Cruz e de Filomena Maria 
da Cruz.
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 CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

Distrito - Itaim Paulista
Pedro Vitor Barbaroto Ribeiro (Ofi cial Interino)

O pretendente: JURACI SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, profi ssão 
aposentado, nascido em Cajamar - SP, no dia 04/10/1945, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Americo Francelino da Silva e de Francisca Maria de Jesus. 
A pretendente: ZAIRA PERPETUA MUNIZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Curitiba - PR, no dia 18/10/1967, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha de José Muniz e de Ivone Luiza Muniz.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 

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

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

Empresas & Negócios

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

À medida que os nanodis-
positivos se tornarem 
cada vez menores e 

mais complexos, feitos com 
peças de tamanho compará-
vel ao de moléculas ou até 
mesmo de átomos, eles terão 
risco maior de gerar perigosas 
fl utuações quânticas durante 
o seu funcionamento.

Essas fl utuações são varia-
ções abruptas e imprevisíveis 
de energia, regidas pelas leis 
probabilísticas da mecânica 
quântica, com potencial de 
danifi car os nanomecanismos. 
Um grupo de físicos brasilei-
ros liderado por Roberto Ser-
ra, professor da Universidade 
Federal do ABC, apresentou, 
em um artigo publicado no iní-
cio de dezembro na Physical 
Review Letters, uma técnica 
capaz de atenuar a produção 
dessas fl utuações de calor em 
nível subatômico.

Diabrura
 quântica

A geração aleatória de calor no mundo 
microscópico é um dos principais obstáculos para 
o avanço da nanotecnologia

Trabalho de 1975 do matemático russo Alexander Lerner 

representa o demônio de Maxwell dentro de um dos recipientes 

contendo as moléculas de gás que deveria selecionar. 
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As fl utuações de energia e 
calor microscópicas devem 
prejudicar as nanomáquinas 
de maneira parecida com a 
que o aquecimento excessivo 
e descontrolado pode danifi -
car um motor macroscópico 
convencional, como o de um 
carro. Durante a Revolução 
Industrial, uma das motiva-
ções dos cientistas do século 
XIX para desenvolver a ter-
modinâmica clássica – área 
da física que estabeleceu 
como a energia na forma de 
calor é convertida em energia 
mecânica e vice-versa – foi 
entender o funcionamento 
de válvulas de pressão e 
refrigeradores, dispositivos 
que tornaram o funciona-
mento dos motores a vapor 
e de combustão interna mais 
seguros e efi cientes.

Antecipando avanços na 
nanotecnologia, Serra e seus 

colegas fazem parte de uma 
comunidade de físicos que 
vem desenvolvendo uma te-
oria mais geral e detalhada 
da termodinâmica, a chamada 
termodinâmica quântica fora 
do equilíbrio, que poderá 
garantir o funcionamento 
efi ciente de dispositivos nas 
escalas molecular e atômica, 
na qual os efeitos quânticos 
estão presentes.

Para desenvolver uma nova 
técnica de controle, Serra e 
seus colegas se inspiraram 
no “demônio de Maxwell”, 
um ser fantástico imaginado 
pelo físico e matemático es-
cocês James Clerk Maxwell 
(1831 – 1879). Maxwell foi 
um dos primeiros a entender 
que a temperatura de certo 
volume de gás depende da 
velocidade média com que 

se movimentam as moléculas 
que o compõem. Quanto mais 
velozes são suas moléculas, 
mais quente é o gás. 

Em uma carta de 1867 ao 
colega Peter Tait, Maxwell 
imaginou um ser microscó-
pico e inteligente, capaz de 
medir e registrar as velocida-
des de todas as moléculas do 
gás. No experimento mental, 
o ser controlava uma torneira 
separando dois recipientes 
iguais, ambos cheios de um 
gás mantido à mesma tempe-
ratura. Abrindo e fechando a 
torneira rapidamente, a cria-
tura separaria as moléculas 
de gás, deixando as menos 
velozes que a média – e, por-
tanto, mais frias – em um dos 
recipientes e as mais ligeiras 
no outro (Igor Zolnerkevic/
Revista Pesquisa Fapesp).

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCES-
SO Nº 1025873-88.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, 
do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) AGU / USU 2VRP - Procuradoria Regional da União em São Paulo, FESP / USU 2VRP - 
Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo, PMSP / USU 2VRP - Departamento 
Patrimonial da Prefeitura do Município de São Paulo, Manoel Gomes do Nascimento, Eulalia Alves de 
Medeiros Vallin, Manoel Antonio Maia e Mariza Lozano Quevedo Maia, Ercule Alfredo Ferioli e Nilda 
Del Guerra Ferioli, Josefa Rodrigues Carrafa, Manoel Joaquim Ferro, Cleide Marcelo, Wilson Obristo 
e Maria Aparecida de Godoi Obristo, Pierina Rainoldi Albini, Ester Albibi Borri e Renzo Borri, Luiz An-
tonio, Marilene Rodrigues dos Santos, Uendel dos Santos e Claudia Aparecida Pereira dos Santos, 
Silvana RodrIgues, Mayra Lazzarinio Alviani e Vicenzo Alviani, réus ausentes, incertos, desconhe-
cidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que MANOEL ANTONIO 
MAIA, Mariza Lozano Quevedo Maia ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado Lote 06, quadra H à Rua Murici, 62, Jardim Eliane - São Paulo - SP, ale-
gando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado cura-
dor especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei.       09 e 10/02


