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Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confiança, 
ou ligue para

3106-4171

Seg, 06/mar/17 - 14hSeg, 06/mar/17 - 14hSeg, 06/mar/17 - 14hSeg, 06/mar/17 - 14hSeg, 06/mar/17 - 14h
Showroom

Closet, Biblioteca com
Nichos, Cabeceira com

Criado Mudo, Armário, Etc

TTTTTererererer,  0,  0,  0,  0,  077777/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1313131313hhhhh
Caminhões

Caminhões Scania,
Caminhões 6x4, Etc

SexSexSexSexSex, , , , , 1010101010/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1212121212hhhhh
Veículos

Renault Duster,
Fiat Pálio, GM Meriva, Etc

Qua, 08/mar/17 - 09hQua, 08/mar/17 - 09hQua, 08/mar/17 - 09hQua, 08/mar/17 - 09hQua, 08/mar/17 - 09h
Móveis, Eletros e Informática

Notebooks, Desktops,
Cadeiras, Armários, Vasos,

Gaveteiros, Mesas, Etc

SexSexSexSexSex, , , , , 1010101010/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 0909090909hhhhh
Móveis, Info, Enfeites e Eletros

Cadeiras, Armários,
Camas, Lava Louças, TVs,

Refrigeradores, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 133333hhhhh
Troca de Showroom

Armários, Painéis, Racks,
Sofás, Poltronas,
Aparadores, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 144444hhhhh
Industrial

Estufa Micro de
Bacteriologia,

 Autoclave Vertical, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 177777hhhhh
Cozinha Industrial

Forno, Máquina
Troqueladora, Balanças

Toledo, Filizola, Urano, Etc

SexSexSexSexSex,,,,, 17 17 17 17 17/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 144444hhhhh
Desativação de Restaurante

Buffets, Bancadas, Balcões,
Fogões, Estufas, Tanques,

Cadeiras, Mesas, Etc

Comissão do Leiloeiro
O arrematante pagará ao leiloeiro

5% sobre o valor  da arrematação.

Chassis - Final   (Leilão: 10/03/2017 - 12h)
399578  080754  013636  043880  723289
715966  381778  512770  121767  616233

Qua, 15/mar/17 - 13hQua, 15/mar/17 - 13hQua, 15/mar/17 - 13hQua, 15/mar/17 - 13hQua, 15/mar/17 - 13h
Desativação de Escritório

Estações de Trabalho,
Cadeiras, Armários,

Gaveteiros, Poltronas, Etc

QuQuQuQuQuaaaaa,,,,, 15 15 15 15 15/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 155555hhhhh
Informática

Servidores, Nobreaks,
Switches, Roteadores,

Placas,  HDs, Etc

QuQuQuQuQuiiiii,,,,, 16 16 16 16 16/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 1/mar/17 - 122222hhhhh
Desativação de Sorveteria

Máquinas de
Sorvete, Freezers,

Ultracongeladores, Etc

Seg, 13/mar/17 - 09hSeg, 13/mar/17 - 09hSeg, 13/mar/17 - 09hSeg, 13/mar/17 - 09hSeg, 13/mar/17 - 09h
Informática, Móveis e Eletros

Estações de Trabalho,
Celulares, Notebooks,

Televisores, Etc

TTTTTererererer, 14/mar/17 - 12h, 14/mar/17 - 12h, 14/mar/17 - 12h, 14/mar/17 - 12h, 14/mar/17 - 12h
Retrofit

Colchões, Camas, Cadeiras,
Poltronas, Pufes, Cubas,

Persianas, Mesas, Etc

QuiQuiQuiQuiQui,,,,, 23 23 23 23 23/mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - /mar/17 - 1111111111hhhhh
Imóveis

Escritório Mobiliado
454 m², 5 vagas Bairro:

Itaim Bibi

Chassis - Final
(Leilão: 07/03/2017 - 13h)
 538046     645327     650035

4ª VC - Regional Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 4002982-
53.2013.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Silva Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Adriana 
Regina Araujo Silva, CPF 317.967.848-85, RG 36.792.520-5, Casada, Brasileira, que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de MD Educacional LTDA, alegando em síntese: objetivando o 
recebimento de R$34.432,08 (Dez/2013), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais firmado entre as partes vencido e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, 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. 

4ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0025965-18.2016.8.26.0002O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Helena Campos Refosco, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) 
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente ao Réu: 
CLEBER EVALDO CARITÁ, brasileiro, estado civil desconhecido, engenheiro, inscrito no CPF/MF 
sob o número 173.279.368-90, réu ausente, em local incerto e não sabido, foi determinada sua 
INTIMAÇÃO para que, no prazo processual de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 
demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, se houver. Observa-se que o 
executado foi intimado na fase de conhecimento por edital. O prazo do edital será de 20 dias, e o 
advogado nomeado na fase de conhecimento como curador continuará responsável pela defesa do 
executado nesta fase de cumprimento de sentença, nos termos do convênio Defensoria-OAB. Fica a 
parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova 
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no 
prazo do artigo 523, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de 
advogado de dez por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) 
dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a parte exequente efetuar pedido de 
pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo. Será o presente edital, por extrato, 
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 
de novembro de 2016. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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SEGUNDA-FEIRA, 06 DE MARÇO DE 2017

ADIANTAMENTO DO 13º SEM SOLICITAÇÃO
Empresa pode liberar o adiantamento da primeira parcela do 13° salário 
nas férias mesmo quando o funcionário não deseja receber? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DISPENSAR O CUMPRIMENTO DO AVISO PRÉVIO 
Quando o funcionário pede demissão e apresenta carta de um novo 
emprego, a empresa deve dispensar o cumprimento do aviso prévio? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDO DURANTE A EXPERIÊNCIA
Funcionário que tem contrato de experiência por 45 dias e foi 
dispensado sem justa causa no 30º dia de trabalho, com rescisão 
com multa. A empresa deve recolher a GRRF e fornecer o formu-
lário do seguro desemprego? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DOENÇA ADQUIRIDA NA EMPRESA
Funcionário que apresentou atestado médico com CID F-33, 
poderá alegar que a doença foi adquirida na empresa, qual o 
tempo de carência se demitido? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

HOMOLOGAR RESCISÃO NA CTPS ANTIGA
Empresa precisa homologar rescisão de funcionária que perdeu a 
CTPS atual e encontrou uma CTPS antiga, podemos carimbar essa 
CTPS antiga, para realizar a homologação? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO
Funcionário solicita afastamento do serviço sem remuneração, para 
assumir cargo na administração municipal, temos que continuar depo-
sitando o FGTS e pagando o convênio médico? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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4ª VC - Regional São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0004270-38.2012.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc.  FAZ SABER a(o) 
Monise Pantaroto Silva, Rua Rafael Rogerio Busarelo, 66, Jardim Ponte Rasa - CEP 03892-100, São 
PauloSP, CPF 365.866.458-40, RG 44984345-2, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: a requerente 
passou a ser credora da obrigação de pagar da importância original  de R$1.610,40, em razão do 
contrato de prestação de serviços educacionais firmado com a requerida, através das mensalidades 
não pagas resultando no débito descrito. 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 01 de fevereiro de 2017 

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: 23/03/2017  - 14:35h  -  2º LEILÃO: 30/03/2017  - 14:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º 
Leilão: 23/03/2017 às 14:35 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 30/03/2017 às 14:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ERIKA CRISTINA RAMOS OLIVEIRA, 

MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium 
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 435.985,27 (quatrocentos e trinta e cinco 
mil, novecentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos) 2º leilão: R$ 123.610,99 (cento e vinte e três mil, seiscentos e 
dez reais e noventa e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

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: 23/03/2017  - 14:30h  -  2º LEILÃO: 30/03/2017  - 14:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 23/03/2017 às 14:30 horas e o 2º Leilão será realizado 
no dia 30/03/2017 às 14:30 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) 
FIDUCIANTES: RAFAEL GABRIEL MIGLIOLLI BRUNA FRANCISCA 
DUTRA TERRA MIGLIOLLI

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 
00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: ance. O 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 2.915.666,16 (dois milhões, novecentos e quinze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e dezesseis centavos) 
2º leilão: R$ 2.481.567,14 (dois milhões, quatrocentos e oitenta e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e quatorze centavos), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

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: 23/03/2017  - 14:25h  -  2º LEILÃO: 30/03/2017  - 14:25h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online 
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 
1º Leilão: 23/03/2017 às 14:25 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 30/03/2017 às 14:25 horas. LOCAL: Av. Angélica, 
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JORGE ALBERTO GOMES 
MARTINS CONCEIÇÃO APA-
RECIDA MARQUES DA SILVA MARTINS

 CREDOR 
FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 669.621,89 (seiscentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 
176.100,94 (cento e setenta e seis mil, cem reais e noventa e quatro centavos),

COMISSÃO DO 
LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Hor

O mês de janeiro de 

2017 registrou um 

índice de precipitação 

pluviométrica dos mais 

altos

As consequências já 
são conhecidas: ala-
gamentos, desaba-

mentos e trânsito infernal. 
Circunstâncias semelhantes 
ou, até mesmo, exatamente 
as mesmas do início de anos 
anteriores. Depois das fes-
tas, todos se preparam para 
as chuvas. Não se trata de 
uma ocorrência com alguma 
probabilidade. Como dizem 
os estatísticos, tal situação é 
considerada como um evento 
certo. 

Felizmente, no caso da 
economia, embora sem oti-
mismo, pode-se dizer que 
nos afastamos do evento 
certo, ou seja, do dilúvio. Do 
modo como seguíamos, não 
haveria dúvida de que sería-
mos tragados pela correnteza 
produzida pelos desacertos 
da política econômica vigente 
no nosso país. 

No que diz respeito especi-
ficamente ao consumo, ainda 
que as vendas continuem em 
um patamar muito abaixo 
do que já foi apresentado 
tempos atrás, os fatores que 
as condicionam dão sinais 
alvissareiros de uma melhora 
em um horizonte próximo. 

Não será, de modo algum, 
uma recuperação portentosa, 
como a de alguém que supe-
rou as águas que o impeliam 
para trás e, agora, corre veloz 
adiante. Infelizmente, não 
será assim. De 2015 para 
2016, por exemplo, a renda 
das pessoas com ocupação 
caiu, aproximadamente, 7%. 
Também neste mesmo perí-
odo, a população empregada 
nas regiões metropolitanas 
declinou. 

Comparando-se o terceiro 
trimestre de 2014 com o 
mesmo período de 2016, a 
perda do poder aquisitivo, o 
desemprego e a insegurança 
na manutenção dos postos 
de trabalho contribuíram 
na redução de 11% para 5% 
do percentual referente à 
disponibilidade das famílias 
para novas compras. 

Com isso, a capacidade 
competitiva da economia bra-
sileira, já bastante fragilizada, 
ficou ainda mais deteriorada. 
Para 2017, o mercado prevê 
que o Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Am-
plo (IPCA) situe-se abaixo 
de 5% este ano, percentual 
aquém do registrado para 
2016, de 6,4% a.a.. Essa pre-
visão de inflação associada 
à demora da retomada do 
ritmo de atividades levou a 
autoridade monetária, no 
dia 11 de janeiro, a um corte 
de 0,75 ponto percentual na 
taxa Selic, redução acima da 
esperada pela maior parte dos 
especialistas. 

Entretanto, pelas condi-
ções recessivas, o nível de 
emprego ainda continua 
muito baixo. As estimativas 
dão conta de que há mais 
de doze milhões de pessoas 
desocupadas. Assim como 
não se resolve as enchentes 
com barreiras de contenção 
colocadas nas ruas, também 
no contexto do mercado de 
trabalho, se faz necessária a 
implementação urgente de 
medidas estruturais, que, em-
bora realmente efetivas, por 
sua vez, não produzem efeitos 
significativos imediatos. 

De qualquer forma, seja 
porque as vendas têm sido 
muito fracas ou porque, aos 
poucos, a sociedade vai se 
apropriando dos benefícios 
das resoluções editadas 
pelo governo, a verdade é 
que o ânimo dos indivíduos 
para compras vai se reesta-
belecendo ainda que vaga-
rosamente. Frise-se muito 
vagarosamente. 

Trimestralmente, o Institu-
to Brasileiro de Executivos 
de Varejo e Mercado de 
Consumo (IBEVAR) aponta a 
intenção de compra dos indi-
víduos. O referido índice, que 
se baseia primordialmente na 
disposição de bens duráveis, 
situa-se em um patamar 
realmente muito baixo. En-
tretanto, nota-se que, para 
o trimestre que compreende 
os meses de janeiro a março 
de 2017, há uma pequena 
melhora, da ordem de 2%, em 
relação ao último trimestre 
de 2016.

Embora seja muito cedo 
para se falar em recuperação, 
não se pode deixar de ver que 
esta leve tendência traz um 
bom sinal. E esta percepção 
é reforçada pela ideia de que, 
há pouco tempo, seguíamos 
desgovernados e ritmados 
pelas águas turbulentas da 
desordem.

(*) - É presidente do Instituto 
Brasileiro de Executivos de Varejo 

e Mercado de Consumo (IBEVAR) e 
Professor da USP.

Águas de janeiro 
a março

Claudio Felisoni de Angelo (*)

É o que afirma um estudo 
coordenado pela Agência 
Nacional para as Novas 

Tecnologias, e realizado pelo 
Instituto Nacional de Geofísica 
e Vulcanologia, em parceria 
com universidades de Roma, 
Bari, Lecce e Catânia, na Itália, 
Marselha e Paris, na França, e 
Haifa, em Israel.

A pesquisa foi publicada na 
revista científica “Quaternary 
International” e aponta que, nos 
últimos mil anos, o nível do Me-
diterrâneo subiu entre seis e 33 
centímetros, mas as estimativas 
para até 2100 preveem um au-
mento três vezes maior. No Adri-
ático Norte, trecho do mar onde 
fica Veneza, o crescimento pode 
ser de até 140 centímetros.

“Trata-se de uma evidente 
aceleração devida principal-
mente às mudanças climáticas, 
causadas pelo aumento da con-
centração de CO2 na atmosfera, 
que nos últimos quatro anos 
superou de modo consistente 
o valor de 400 partes por mi-
lhão (ppm), um nível jamais 
alcançado na Terra nos últimos 
23 milhões de anos”, explica o 
pesquisador Fabrizio Antonio-

Cidade de Veneza pode ser 
‘engolida’ pelo mar até 2100
A cidade italiana de Veneza e outros municípios da costa do Mediterrâneo podem ser “engolidos” pela 
água até o fim do século devido a uma brusca aceleração no aumento do nível do mar

Além disso, a situação tem se 
agravado por causa da escavação 
de canais profundos para nave-
gação, fazendo com que a água 
marinha entre na lagoa de Veneza 
e aumente sua salinidade. 

O sal é prejudicial para os tijo-
los das casas e corrói os suportes 
metálicos que estabilizam os edi-
fícios. Atualmente, a Prefeitura 
de Veneza constrói o chamado 
sistema Mose, uma rede de bar-
reiras para proteger a cidade de 
inundações (ANSA).

li, do laboratório de modelos 
climáticos.

Para descobrir o quanto o nível 
do Mediterrâneo subiu no último 
milênio, os cientistas estudaram 
13 sítios arqueológicos de países 
da região onde eram extraídas 
pedras utilizadas na maceração 
de azeitonas. O maior aumento 
ocorreu nos arredores de Atenas, 
enquanto o menor foi registrado 
na ilha espanhola de Mallorca. Na 
Itália, outras cidades em risco são 
Trieste, Ravenna, Fiumicino, Ca-

tania e Cagliari. No ano passado, 
a Union of Concerned Scientists 
já havia publicado um relatório 
afirmando que Veneza está amea-
çada “de maneira imediata” pelas 
mudanças climáticas.

O estudo aponta que centenas 
de edifícios e monumentos da joia 
turística da Itália já foram danifi-
cados pelo aumento do nível do 
mar, que já sobe muito além das 
bases de pedra projetadas pelos 
arquitetos dos séculos passados 
para protegerem as construções. 
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Veneza, cidade italiana.

Metalúrgica Aricanduva S.A.
CNPJ/MF. nº 61.340.071/0001-28 - NIRE 353.0001775-7

Convocação - AGO A Ser Realizada em 17/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Metalúrgica Aricanduva S.A. a se reunirem em assembléia geral ordinária, no 
dia 17/04/17, às 09 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º andar, sala 115,  nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.16; 2. 
Eleição da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 03/03/17. Assinatura: Guilherme Azevedo soares Giorgi, Diretor Presidente. (04, 07 e 08/03/17)


