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“Meus fi lhos terão 
computadores, sim, 
mas antes terão livros. 
Sem livros, sem leitura, 
os nossos fi lhos serão 
incapazes de escrever - 
inclusive a sua própria 
história”. 
Bill Gates (1955)
Magnata norte-americano

BOLSAS
O Ibovespa: +0,85% Pontos: 
65.768,91 Máxima de +0,86% 
: 65.775 pontos Mínima de 
-0,34% : 64.990 pontos Volu-
me: 5,77 bilhões Variação em 
2017: 9,2% Variação no mês: 
1,21% Dow Jones: +0,19% Pon-
tos: 20.689,24 Nasdaq: +0,07% 
Pontos: 5.898,61 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão Com-
pra: R$ 3,0958 Venda: R$ 3,0963 
Variação: -0,6% - Dólar Paralelo 
Compra: R$ 3,17 Venda: R$ 3,27 
Variação: -0,61% - Dólar Ptax 
Compra: R$ 3,1225 Venda: R$ 
3,1231 Variação: +0,21% - Dó-
lar Turismo Compra: R$ 3,0570 
Venda: R$ 3,2370 Variação: 
-0,4% - Dólar Futuro (maio) 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,51% ao 
ano. - Capital de giro, 13,27% ao ano. 
- Hot money, 1,72% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.258,40 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +0,35% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 124,800 
Variação: +0,73%.

Cotação: R$ 3,1140 Variação: 
-0,64% - Euro (17h33) Compra: 
US$ 1,0672 Venda: US$ 1,0672 
Variação: +0,04% - Euro comercial 
Compra: R$ 3,3010 Venda: R$ 
3,3030 Variação: -0,66% - Euro 
turismo Compra: R$ 3,2200 Ven-
da: R$ 3,4530 Variação: -0,49%.

Futuro: +0,53% Pontos: 65.905 
Máxima (pontos): 65.950 Míni-
ma (pontos): 65.125. Global 40 
Cotação: 920,019 centavos de 
dólar Variação: +1%.

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, 
disse ontem (4) que 

as medidas que vem sendo to-
madas pelo governo dão mais 
previsibilidade à economia 
brasileira e permitirão um re-
torno dos investimentos, que 
caíram cerca de 30% nos anos 
de 2015 e 2016. Nesse biênio, 
o PIB encolheu cerca de 8%. 
Para Meirelles, a economia 
brasileira já deve registrar 
crescimento no primeiro tri-
mestre de 2017, encerrado em 
março, em relação aos últimos 
três meses de 2016.

“Prevemos um aumento de 
30% nos investimentos nos 
próximos trimestres, recupe-
rando a queda que houve. E 
isso já está ocorrendo”, disse 
o ministro em apresentação a 

     

Medidas tomadas pelo 
Governo permitirão  
retorno dos investimentos

empresários estrangeiros e re-
presentantes do setor de defesa 
de 170 países que participam da 
feira LAAD Defesa e Segurança, 
no Rio de Janeiro. “O país co-
meça claramente a crescer, e a 
nossa previsão é ter um índice 
positivo já no primeiro trimestre 
de 2017”, acrescentou.

Meirelles listou algumas 
ações propostas pelo gover-
no para equilibrar as contas 
públicas, como a reforma da 
Previdência e o teto dos gastos 
públicos. A previsão de safra 
recorde no primeiro trimestre 
e a injeção de R$ 40 bilhões 
das contas inativas do FGTS 
na economia foram destacados 
pelo ministro, que acredita que 
o país entrará em um período 
de crescimento baseado no 
investimento. Ele também co-

mentou o contingenciamento 
anunciado para cumprir a meta 
de défi cit primário previsto no 
Orçamento de 2017. O corte 
pode se tornar menor conforme 
sejam contabilizadas receitas 
que hoje ainda não podem ser 
incluídas no Orçamento, como 
os R$ 8 bilhões que o governo 
espera arrecadar no próximo 
leilão do pré-sal. 

“Devido a uma questão de 
normas do Tribunal de Contas 
da União, são receitas que ainda 
não podem ser contabilizadas, 
porque não ocorreram e não 
há documentação, licitações 
feitas ou decisões judiciais já 
liberando os recursos”, disse 
o ministro a jornalistas na 
saída do evento. “Existe, por 
exemplo, uma disponibilida-
de de precatórios que foram 

Meireles: “Prevemos um aumento de 30% nos investimentos nos próximos trimestres,

recuperando a queda que houve”.

depositados pela União nos 
bancos e que os benefi ciários 
não retiraram de acordo com 
as normas da Justiça. Com 
isso, existe uma disponibili-
dade grande de recursos que 
serão devolvidos aos cofres da 
União, vários bilhões de reais”, 

acrescentou. 
Em sua participação no even-

to, Meirelles disse que já há al-
guns indicadores de retomada 
da economia, como o aumento 
da produção de veículos auto-
motores, a expansão da produ-
ção de embalagens e a melhora 

dos índices de confiança 
dos empresários. “Estamos 
construindo uma trajetória de 
crescimento sólida, ancorada 
nos ganhos de investimentos 
e de produtividade. Será um 
crescimento com sustentabi-
lidade” (ABr).

Bandeira vermelha
O diretor-geral da Aneel, Romeu 

Rufi no, disse ontem (4) que as 
contas de luz continuarão com a ban-
deira vermelha patamar 1 acionada 
até o fi m do período seco, que vai 
até novembro. Por causa da falta de 
chuvas, ela foi acionada e começou a 
valer no início de abril e implica uma 
cobrança extra de R$ 3 para cada 100 
quilowatts-hora (kWh) consumidos. 
Ela é usada quando é preciso acionar 
usinas termelétricas mais caras, por 
causa da falta de chuvas.

Gestão integrada 
ajuda na recuperação 
da Eletrobras

Rio - O presidente da Eletro-
bras, Wilson Ferreira Júnior, res-
saltou ontem (4), em discurso 
de comemoração dos 60 anos 
de Furnas, a transformação no 
modelo de gestão que será con-
cluída até 2018, quando todas 
as empresas do grupo atuarão 
de forma integrada e conectada 
a um centro de serviço. Essa 
transformação de gestão ajuda-
rá a empresa em seu processo 
de recuperação. “Empresas da 
Eletrobras são a maior corpo-
ração de energia na América 
Latina e não tenho dúvida que 
também seremos a melhor”, 
afi rmou Ferreira Júnior.

Também presente ao evento, 
o ministro de Minas e Energia, 
Fernando Coelho Filho, afi rmou 
que a “missão é resgatar o pio-
neirismo do sistema Eletrobras”. 
“Precisamos fazer algumas cor-
reções. Não dá para ver uma 
empresa como essa amargar 
bilhões de prejuízo”, disse o 
ministro, complementando que, 
apesar das ações da empresa 
terem se valorizado nos últimos 
meses, ainda “tem muito para 
ser valorizado” (AE).

Depois de anos de cresci-
mento, os investimentos das 
estatais federais caíram em 
2016 e atingiram o menor valor 
em oito anos. Segundo núme-
ros divulgados ontem (4) pelo 
Ministério do Planejamento, os 
investimentos dessas empresas 
somaram R$ 56,5 bilhões no 
ano passado, o montante mais 
baixo desde 2008 (R$ 53,5 
bilhões). Em relação a 2015, 
quando as estatais controladas 
pela União tinham investido R$ 
80,2 bilhões, a queda chegou 
a 29,6%. 

De acordo com o ministro do 
Planejamento, Dyogo Oliveira, 
a redução dos investimentos 
faz parte de um esforço para 
diminuir o endividamento das 
empresas e deixá-las mais 
rentáveis. “As empresas estão 
fazendo também um enxu-
gamento operacional. Estão 
deixando de fazer negócios que 
não são os negócios principais. 
Reduziram investimento, endi-
vidamento e estão aumentando 
a rentabilidade. As coisas estão 
indo de maneira organizada”, 
afi rmou o ministro.

Ministro do Planejamento, 

Dyogo Oliveira.

O ministro do STF, Edson 
Fachin, homologou ontem (4) 
acordo de delação premiada 
do publicitário João Santana 
e sua mulher, Mônica Moura. 
Responsáveis pelo marketing 
da campanha da ex-presidente 
Dilma Rousseff nas eleições de 
2010 e 2014, o casal assinou a 
delação com a Procuradoria-
Geral da República (PGR).

Santana e Mônica Moura fo-
ram presos na 23ª fase da Ope-
ração Lava Jato, em fevereiro do 
ano passado, por determinação 
do juiz federal Sérgio Moro, 
mas foram soltos após pagarem 
fi ança de R$ 31,4 milhões e 
fi carem proibidos de atuar em 
campanhas eleitorais até uma 
nova decisão sobre o caso.

A assinatura do acordo tra-
mitou em segredo de Justiça, 
mas foi divulgada na manhã de 

ontem (4) pelo vice-procurador 
eleitoral, Nicolao Dino, durante 
o início do julgamento da chapa 
Dilma-Temer no TSE. A infor-
mação foi dada para justifi car 
a inclusão de depoimentos do 
casal de publicitários no pro-
cesso em que o PSDB pede a 
cassação da chapa.

Durante as investigações, 
em depoimento perante o juiz 
Sérgio Moro, Mônica Moura, 
que era responsável pela 
parte fi nanceira da empresa, 
informou que recebeu US$ 
4,5 milhões em uma conta 
off shore na Suíça. O repasse 
era referente a uma dívida 
por serviços prestados ao PT 
durante a campanha de Dilma 
Rousseff à Presidência, em 
2010. A empresa do casal fez o 
trabalho de marketing político 
da campanha (ABr).

A redução da taxa básica de 
juros, a Selic, contribuirá para 
a retomada do crescimento 
econômico do Brasil, afi rmou 
ontem (4) o presidente do 
Banco Central (BC), Ilan Gol-
dfajn, em audiência pública 
no Senado. “Do lado do BC, 
continuaremos a trabalhar 
com persistência e serenida-
de. Estamos certos de que, 
em complementação a outros 
esforços do governo, a fl exibi-
lização da política monetária 
contribuirá para a retomada 
do crescimento. Quanto mais 
perseverarmos nas reformas 
e ajustes, mais rápida será a 
recuperação econômica, com 
geração de emprego e renda 
para os brasileiros”, disse.

Goldfajn afirmou que era 
importante fazer com que 
as projeções para a infl ação 
fi cassem na meta para então 

Presidente do Banco Central, 

Ilan Goldfajn.

O presidente Michel Te-
mer sancionou ontem (4) o 
projeto que cria um sistema 
de garantias para crianças e 
adolescentes que sejam teste-
munhas ou vítimas de violência. 
Temer participou, pela manhã, 
da abertura do 9º Global Child 
Forum on South America, com 
a presença do casal real da Su-
écia, Carlos Gustavo e Sílvia. O 
evento foi realizado na sede da 
Fiesp, na capital paulista.

“Em cada sociedade, as crian-
ças devem ocupar um lugar 
especialíssimo, elas represen-
tam o futuro e a esperança. Ao 
mesmo tempo, são vulneráveis 
e precisam de proteção”, disse 
Temer.

O texto do projeto, de au-
toria da deputada Maria do 
Rosário (PT-RS) e mais 10 
parlamentares, cria o depoi-
mento especial que assegura à 
criança e ao adolescente vítima 
de violência o direito de ser 
ouvido em local apropriado e 
acolhedor, com infraestrutura 
e espaços físicos que garantam 
sua privacidade .

Temer entre o rei da Suécia, Carlos Gustavo, e o governador 

paulista, Geraldo Alckmin, fala após sancionar a lei que 

aumenta proteção às crianças vítimas de violência.
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Caixa libera uso do 
FGTS como garantia 
para empréstimo

A Caixa Econômica Federal 
divulgou ontem (4) as regras 
para uso do FGTS como garantia 
para empréstimos consignados, 
com parcelas descontadas dire-
tamente na folha de pagamento 
dos trabalhadores. A nova 
modalidade de crédito terá 48 
meses de prazo para pagamento 
e taxas de até 3,5% ao mês.

De acordo com a Caixa, os 
valores emprestados pelos ban-
cos dependerão do quanto os 
trabalhadores têm depositado 
na conta vinculada do FGTS. 
Pelas regras, eles podem dar 
como garantia até 10% do saldo 
da conta e a totalidade da multa 
de 40% em caso de demissão 
sem justa causa, valores que po-
dem ser retidos pelo banco no 
momento em que o trabalhador 
perde o vínculo com a empresa 
em que estava quando fez o 
empréstimo consignado.

Os saques do FGTS de con-
tas inativas recomeçam na 
próxima segunda-feira (10). 
A expectativa da Caixa é que 
7,8 milhões de trabalhadores 
nascidos em março, abril e maio 
saquem em torno de R$ 11 bil-
hões. As retiradas poderão ser 
efetuadas até o dia 31 de julho 
e apenas o trabalhador que 
pediu demissão ou foi demitido 
por justa causa até o dia 31 de 
dezembro de 2015 (ABr).

Queda da Selic contribuirá para o 
crescimento da economia, diz Goldfajn

A meta de infl ação é de 4,5%, 
com limite inferior de 3% e su-
perior de 6%. Na audiência, ele 
lembrou que a expectativa do 
mercado para a infl ação ao fi nal 
deste ano está em 4,1%. Para 
2018, a projeção é de 4,5%.

“Com expectativas ancora-
das, o BC iniciou um processo 
de fl exibilização monetária sus-
tentável. E há expectativa, por 
parte dos analistas de mercado, 
de fl exibilização adicional no 
futuro”, acrescentou. Atual-
mente, a Selic está em 12,25% 
ao ano. Goldfajn disse ainda que 
a economia deve se recuperar 
este ano, com expectativa de 
crescimento maior em 2018. 
“Estamos em momento de es-
tabilização com sinais de que o 
pior pode ter fi cado para trás. 
O crescimento em 2018 deve 
ser maior do que de 2017”, 
disse (ABr).

iniciar o corte dos juros. “Essa 
evidência também corrobora 
a necessidade de a política 
monetária primeiro ancorar 
as expectativas de inflação 
para depois iniciar o processo 
de fl exibilização monetária. E 
não tentar o contrário, com re-
sultados duvidosos”, destacou. 

Temer sanciona lei de proteção às 
crianças vítimas de violência

Esses jovens também não 
terão contato, nem mesmo 
visual, com o acusado. 

O objetivo do Global Child 
Forum é atrelar os direitos 
das crianças aos princípios 
corporativos. Em seu discur-
so, o rei Carlos Gustavo disse 
estar satisfeito com o governo 
brasileiro, que colocou os 
direitos das crianças no alto 

de sua pauta. Segundo o rei, 
o evento levantará refl exões 
entre os representantes das 
empresas que atuam no Brasil. 
“Ao realizar negócios, como 
garantir que os direitos das 
crianças sejam respeitados e o 
que as empresas podem fazer 
para integrar esses direitos 
ao cerne das suas operações”, 
disse (ABr).

Ministro homologa delação 
de João e Mônica Moura

Investimento das estatais cai e 
fecha 2016 em R$ 56,5 bilhões

De acordo com Oliveira, a 
redução de gastos nas estatais 
foi necessária para conter o 
endividamento, que passou de 
R$ 397 bilhões em 2014 para R$ 
544 bilhões em 2015, alta de 37%. 
Em setembro do ano passado, 
número mais recente disponível, 
o endividamento havia recuado 
17,6%, para R$ 448 bilhões.

Em relação aos empregos, o 
ministro do Planejamento infor-
mou que o número total de tra-
balhadores nas estatais federais 
caiu de 552 mil, em 2015, para 
530 mil no ano passado, menor 
nível desde 2011 (ABr).
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OPINIÃO
Terceirização: entre 
o sofá e o amante

Muito se tem falado 

sobre a nova Lei da 

Terceirização, que foi 

aprovada pela Câmara 

em março e sancionada 

do presidente Michel 

Temer

Com o tema em pauta, 
a discussão sobre ter-
ceirização deixou de 

abranger somente o aspecto 
técnico para abranger também 
o aspecto fi nanceiro, o da re-
dução de custos. Isso acontece 
por causa da carga tributária 
aviltante que temos no Brasil. 
Um funcionário que ganha hoje 
um salário de 10 mil reais, custa 
para a empresa em torno de 
20 mil reais (incluindo abono 
de férias, 13º, vales refeição e 
alimentação, plano de saúde, 
obrigações patronais e outros 
penduricalhos tributários que 
temos em cada categoria es-
pecífi ca). 

Porém, o pior dentro deste 
cenário, é que esse mesmo 
trabalhador que ganha 10 
mil reais, leva para casa, em 
média, apenas 7 mil reais. Ou 
seja, um funcionário que custa 
20 mil reais para a empresa, 
recebe somente 35% desse 
valor, gerando o absurdo de 
termos dois insatisfeitos: a 
empresa que paga demais e 
o funcionário que recebe de 
menos. Aí o que se cria como 
alternativa? 

Um empregado que sai 
ofi cialmente da empresa, é 
contratado como PJ e passa 
a receber 13 mil reais, por 
exemplo. A empresa passa a 
gastar 35% a menos e ele passa 
a levar mais 6 mil reais para 
casa. Após pagar o imposto 
da PJ, sobrará em torno de 
4,7 mil reais a mais do que 
antes para o profi ssional, o 
que representa um aumento 
de 67%. Considerando que ele 
não teria mais direito a férias 
e 13º, ainda assim podemos 
computar um aumento de 56% 
em relação ao que ele terá para 
pagar as contas.

Já se a alternativa for con-
tratar uma empresa prestadora 
de serviços, a economia será 
menor, pois a contratada terá 
que cumprir algumas obriga-
ções trabalhistas. Como esta 
irá incluir esses custos no 
contrato, teremos um ganho 
menor para empresa contra-
tante. Por outro lado, haverá o 

ganho indireto, o da prestação 
do serviço por uma empresa 
que só faz aquela atividade e 
que, por conta disso, deverá ter 
uma efi ciência maior do que a 
contratante.

Uma indústria especializada 
em fabricar um determinado 
produto, por exemplo, precisa 
ter funcionários de excelência 
na sua produção, mas não deve 
se preocupar com quem faz o 
serviço de limpeza, segurança 
e outras atividades que não 
a principal. Ah dirão, “mas 
estão querendo terceirizar a 
atividade principal também”, 
ou seja, o pessoal da produção. 
Ora, se o empresário encontrar 
uma empresa com pessoas 
preparadas para trabalhar em 
seu parque fabril, isso será 
mais barato para ele do que 
contratar, treinar e arcar com 
os encargos exorbitantes na 
hora da demissão. 

Sim, pois os gênios da legisla-
ção trabalhista não conseguem 
enxergar que quanto mais 
difi culdade eles criam para a 
demissão, mais difícil fi ca a 
contratação. Assim, se ele tiver 
este ganho na sua produção, 
isso pode reduzir a infl ação, 
torná-lo mais competitivo, 
aumentar a exportação e trazer 
mais divisas para o País.

Ou seja, na 1ª hipótese (o 
trabalhador se demitir e ser 
recontratado como uma PJ) ou 
na 2ª (contratar uma empresa 
para executar os serviços que 
poderiam ser feitos por fun-
cionários próprios) o grande 
cerne da questão é o custo tri-
butário que somos submetidos 
diariamente, nos colocando 
na indesejável posição de país 
com a maior carga tributária 
do mundo.

Infelizmente, nossos gover-
nantes e legisladores, que se 
confundem permanentemen-
te, pois o legislador de hoje al-
meja sempre ser o governante 
ou o ministro ou o secretario de 
amanhã, continuam preocupa-
dos com o sofá da sala (no caso, 
a terceirização em si). 

Propositadamente se esque-
cem de olhar a situação do 
amante (a carga tributária sem 
o devido retorno em serviços), 
que nos usa intensamente 
todos os dias com sua volú-
pia, de forma nada prazerosa 
para nós.

(*) - É consultor da GC-5 Soluções 
Corporativas, especialista em gestão 

fi nanceira, palestrante e professor 
da FGV.

Sergio Bessa (*)
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Autor de ataque na 
Rússia tinha 22 anos

O comitê russo que investiga o 
atentado contra o sistema de metrô 
de São Petersburgo divulgou o 
nome do suposto terrorista. Trata-
se de Akbarzhon Jalilov, um jovem 
de 22 anos nascido na ex-república 
soviética do Quirguistão.

Segundo a polícia, o quirguiz dei-
xou uma mochila com um explosivo 
na estação Ploschad Vosstaniya. Em 
seguida, embarcou no terceiro vagão 
de um trem e detonou uma bomba 
entre as paradas Sennaya Ploshchad 
e Tekhnologichesky Institut, matan-
do pelo menos 14 pessoas.

Ainda não se sabe os motivos 
do ataque, mas há muitos nativos 
da Ásia Central combatendo ao 
lado de milícias rebeldes e grupos 
terroristas na Síria, onde a Rússia 
luta ao lado do presidente Bashar 
al Assad (ANSA/COM ANSA).

O Conselho de Segurança 
da ONU fará uma reunião de 
emergência hoje (5), para ana-
lisar o suposto ataque químico 
na cidade de Khan Sheikhoun, 
na província de Idlib, no norte 
da Síria. O anúncio foi feito 
pela presidente rotativa do 
Conselho, a embaixadora dos 
Estados Unidos, Nikki Haley, 
que se mostrou muito preocu-
pada com o episódio. 

A reunião responde a uma 
solicitação da França e do 
Reino Unido, que tinham 
pedido que a questão fosse 
abordada o mais rápido pos-
sível no principal órgão de 
decisão das Nações Unidas. O 
Conselho já tinha uma sessão 
regular sobre o uso de armas 
químicas na Síria prevista, 
mas o suposto ataque à ci-
dade de Khan Sheikhoun, no 
norte do país, fez com que a 
reunião fosse antecipada e 
convertida em uma sessão de 
emergência.

O secretário-geral da ONU, 
António Guterres, lembrou, 
através de seu porta-voz, 
que qualquer uso de armas 
químicas é “extremamente 
alarmante” e representa uma 
“séria violação das leis inter-

A reunião do Conselho de Segurança responde a uma 

solicitação da França e do Reino Unido.

O ministro de Minas e Ener-
gia, Fernando Coelho Filho, 
disse ontem (4) que não há 
risco de desabastecimento no 
país, ao comentar a bandeira 
tarifária vermelha patamar 1, 
que vai vigorar neste mês de 
abril. “Muitas vezes, as pessoas 
fazem uma confusão da cor 
da bandeira com o risco de 
fornecimento energético. Nós 
não temos esse risco. Isso está 
controlado. Mas a gente não 
controla as chuvas que atingem 
as bacias no Nordeste e no Su-
deste. Para poder compensar a 
falta de geração hídrica, a gente 
tem que recorrer à geração tér-
mica”, afi rmou, após participar 
da comemoração dos 60 anos de 
Furnas, na sede da empresa, no 
Rio de Janeiro.

Coelho destacou que a ma-
triz energética brasileira, por 
ser baseada na fonte hídrica, 
depende da regularidade de 
chuvas. “No médio prazo, não 

Ministro de Minas e Energia, 

Fernando Coelho Filho.

O documento ofi cializa as 
mudanças anunciadas 
pela pasta no início de 

março. A partir deste ano, o Enem 
não servirá mais como certifi cado 
de conclusão do ensino médio, e 
os resultados do exame por escola 
deixarão de ser divulgados. A 
portaria substitui a regra anterior, 
vigente desde 2010. 

O exame, que até o ano pas-
sado poderia servir como uma 
espécie de “diploma”do ensi-
no médio, agora será voltado 
principalmente ao acesso ao 
ensino superior. A certifi cação 
da etapa será feita pelo Exame 
Nacional para Certifi cação de 
Competências de Jovens e 
Adultos (Encceja). A nova me-
dida apresenta uma mudança 
em relação à divulgação dos 
dados. A portaria anterior dizia 
que os estudantes, além dos 
resultados individuais, teriam 
acesso aos resultados globais. 

Agora, quem prestar o Enem 
saberá apenas como foi o pró-
prio desempenho. As regras 
anteriores, diziam que os re-
sultados “estarão” disponíveis 
para as instituições de ensino 
superior, secretarias estaduais 

Mundo registra 
recorde de 
produção de 
energias solar e 
eólica 

O ano de 2016 foi recorde 
em termos de adição de capa-
cidade nos setores de energia 
eólica e solar em todo mundo, 
totalizando 166 gigawatts.. O 
anúncio é da agência ONU Meio 
Ambiente, que divulgou ontem 
(3), em Nova York, um relató-
rio sobre energias renováveis. 
Apesar do recorde, graças à 
redução de custos no setor, 
os investimentos em energias 
renováveis foram menores, 
chegando a US$ 242 bilhões. 

Outra notícia positiva no ano 
passado foi a diminuição das 
emissões de gases de efeito 
estufa geradas pelo setor de 
energia, o que foi possível devi-
do aos investimentos da China 
e dos Estados Unidos em fontes 
renováveis. O chefe de Energia 
e Clima da ONU Meio Ambien-
te, Mark Radka, explicou que, 
apesar das difi culdades, existe 
um consenso internacional de 
que a eletricidade renovável 
dominará no futuro. 

Ele falou sobre oportunida-
des e desafi os para que a meta 
seja alcançada até o meio desse 
século 21. O principal, segundo 
Radka, é começar, a partir de 
já, a montar a infraestrutura 
adequada para que o mundo 
dependa apenas de energias 
renováveis. Atualmente, 20% 
da eletricidade consumida no 
mundo já vem de fontes reno-
váveis, benefi ciando cerca de 
100 milhões de pessoas. 

Mas especialistas acreditam 
ser possível chegar a 100% até 
2050 – esta é a opinião de 70% 
dos que foram entrevistados 
para o relatório da ONU Meio 
Ambiente. Segundo o relatório 
da agência, os governos preci-
sam criar políticas e buscar o 
fi nanciamento necessário para 
atingir as metas, uma vez que 
os custos das energias solar e 
eólica já estão bastante compe-
titivos (ONU News).
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MEC publica portaria que 
fi xa novas regras do Enem
O Ministério da Educação (MEC) publicou ontem (4) no Diário Ofi cial da União portaria que fi xa as 
novas regras do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)

de Educação e pesquisadores. 
As novas regras defi nem que os 
dados “poderão” ser disponibili-
zados aos órgãos integrantes da 
estrutura do MEC, para uso dos 
programas governamentais, 
e a pesquisadores. Até o ano 
passado, a pasta divulgava os 
resutados do Enem por escola 
no segundo semestre do ano se-
guinte à aplicação do exame. 

A pasta decidiu não mais 
fazer a divulgação para evitar 

a elaboração de rankings. A 
qualidade do ensino médio 
passa a ser aferida pelo Siste-
ma Nacional de Avaliação da 
Educação Básica (Saeb). De 
acordo com o Inep, o edital do 
Enem 2017 será publicado na 
próxima segunda-feira (10). O 
documento deverá detalhar as 
regras do exame, bem como 
defi nir a taxa que será cobrada 
dos participantes não isentos.

O MEC anunciou que neste 

ano, o Enem será aplicado pela 
primeira vez em dois domingos 
consecutivos, nos dias 5 e 12 de 
novembro. As inscrições estarão 
abertas de 8 a 19 de maio. O re-
sultado do exame será divulgado 
no dia 19 de janeiro de 2018. O 
Enem é usado para seleção de 
vagas no ensino superior públi-
co, pelo Sisu; de bolsas no ensino 
superior privado, pelo ProUni; e, 
para obtenção de fi nanciamento 
pelo Fies (ABr).

Conselho de Segurança analisa 
ataque químico na Síria

nacionais”. O porta-voz, no 
entanto, disse que ainda não 
era possível “verifi car positiva-
mente” o uso de armas químicas 
nesse ataque. A comissão da 
ONU que investiga os crimes 
no confl ito sírio disse que está 
investigando o fato, o que 
também está sendo feito pela 
Organização para a Proibição 
das Armas Químicas (Opaq).

O Conselho de Segurança 
abordou o uso de armas quí-
micas na Síria de forma regular 
durante os últimos anos, mas as 
divisões em seu seio impediram 

que medidas fossem tomadas 
contra os responsáveis. Uma 
investigação conjunta das 
Nações Unidas e da Opaq 
determinou que o regime 
sírio esteve por trás de vários 
ataques com substâncias proi-
bidas em 2014 e 2015 e que o 
Estado Islâmico (EI) também 
usou armas químicas em pelo 
menos uma ocasião. Em fe-
vereiro passado, a Rússia e a 
China vetaram uma resolução 
que tentava impor sanções 
ao governo sírio (Agência 
EFE).

Energia: não há risco de 
desabastecimento no país

de escassez hídrica como este”, 
acrescentou.

O ministro informou que o 
governo pretende anunciar 
a renovação, por 20 anos, da 
vigência do Repetro, regime 
tributário especial que desone-
ra o investimento no setor de 
óleo e gás e que terminaria em 
2019, antes do primeiro leilão 
das áreas do pré-sal, em junho. 
Perguntado se haveria interes-
se de unidades da Federação 
que estão com dificuldades 
nas contas públicas, como o 
Rio de Janeiro, de continuar 
com isenções fi scais para o 
setor do petróleo, o ministro 
disse ser solidário à situação 
dos estados. “Só que não pode 
exagerar a dose em um setor 
que é responsável pela geração 
de muitos empregos no estado 
do Rio, e de divisas por meio 
de royalties e impostos. Essa 
discussão está no Ministério da 
Fazenda”, afi rmou (ABr).

vamos deixar de ser majorita-
riamente hídricos, mas temos 
uma fonte que vem mudando 
ao longo do tempo. A gente 
teve o crescimento das eólicas 
com bastante velocidade e 
outras fontes que estão che-
gando que, no futuro, vão nos 
ajudar a enfrentar momentos 

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0014496-45.2011.8.26.0100 - 311/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima 
Zanetta, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Josefina Joselina da Luz, Espólios de Julieta Xavier 
de Oliveira Santos e de Affonso de Oliveira Santos, rep. pelo inv. Fabio de Oliveira Azevedo, Julio 
Eduardo Patrocinio, CONFINANTE 1 - a ser qualificado, Fábio de Oliveira Azevedo, Célia de Oliveira 
Santos, Julieta de Oliveira Santos Rodrigues, Maria de Lourdes de Oliveira Santos Paschoal, 
Mercedes de Oliveira Santos, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem 
como seus cônjuges e/ou sucessores, que Djanira Simplício Paes ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Jornal do Comercio, 19, 
São Paulo - SP, alegando 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 curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
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O segredo para
obter performances

extraordinárias nas empresas

O que as empresas que 

não atingem as suas 

metas têm em comum? 

Elas vivem em um 

ambiente no qual se 

prolifera a angústia, a 

ansiedade, o estresse, a 

perda de tempo, de foco 

e de improdutividade

Nenhum desses proble-
mas surge do nada. Ao 
contrário, todos come-

çam na forma de confl itos, de 
profi ssionais sem sinergia, 
com ruídos na comunicação 
e com gestores desintegrados 
com os seus times. Esses fa-
tores impactam diretamente 
na falta de resultados e são 
frutos do despreparo dos 
integrantes da companhia 
para gerar relações humanas, 
tanto entre si quanto com os 
clientes. 

Infelizmente, é comum iden-
tifi carmos todas essas adver-
sidades nas instituições - são 
os gargalos das metas que 
deveriam ser atingidas fre-
quentemente. Com a mesma 
frequência, também podemos 
notar que a maioria das organi-
zações tem todas as condições 
para que os resultados sejam 
atingidos, porém apresenta 
um custo operacional que se 
sobrepõe à capacidade de 
entrega. 

Estamos vivendo um cenário 
mundial em que, mais do que 
ter conhecimento técnico, 
tornou-se fundamental ter 
um profundo domínio sobre 
o impacto da comunicação 
em relação às atitudes, às 
motivações e ao desempenho 
das equipes e dos clientes. 
Mas o que pode ser feito para 
que os colaboradores sejam 
convergentes? 

Quando todos compreendem 
o que cada um está buscando, 
o signifi cado da união começa a 
fazer sentido para que, juntos, 
eles possam produzir um resul-
tado que conduza à realização 
geral. É neste momento que o 
“estar junto” é importante, que 
a individualidade deve ser des-
cartada. Entender que, unidos, 
todos são capazes de conquis-
tar as metas e, principalmente, 
os contextos necessários para 
que os sonhos possam se tornar 
realidade é o principal segredo 
para criar equipes de alta per-
formance. 

A Formação Power Profes-
sional foi criada para oferecer 
ao profi ssional todas as solu-
ções que ele necessita para ter 
performances extraordinárias, 
o poder de criar resultados e 
realidades que deseja e me-
rece viver. Ao reunir diversas 
técnicas comprovadas pela 
neurociência para capacitar a 
pessoa com uma comunicação 
poderosa, o curso conduz ao 
empoderamento tanto na vida 
quanto na carreira, com um 
direcionamento preciso do seu 
sucesso profi ssional.

Viver a estratégia do sucesso 
é o segredo para alcançar os 
objetivos e superar as metas que 
estipulamos. Ao experimentar 
essa fórmula irá observar que a 
cada dia, você vai se apropriar 
mais do sucesso que merece. 
Essa é a principal diferença da-
queles que alcançam as metas de 
quem fi ca no quase. Transforme 
os seus potenciais em poderes e 
concretize o que deseja.

(*) - É mestre em neuropsicologia, 
liderança educadora e especialista 

em desenvolvimento das 
competências de liderança 

organizacional e pessoal. É referência 
em ampliar o poder pessoal e a 

autoliderança das pessoas, por meio 
de palestras, coaching, treinamentos 

e livros (www.edushin.com.br).

Eduardo Shinyashiki (*)

A - Bolsas Integrais
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart), 
projeto que escolhe alunos da rede pública de ensino para bolsas de es-
tudos em escolas particulares de excelência, está com inscrições abertas 
e gratuitas para o processo seletivo no site (www.ismart.org.br). Neste 
ano, serão oferecidas cerca de 280 bolsas integrais nas cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São José dos Campos, Cotia e 
Sorocaba. Além de estudar em colégios com resultados de destaque no 
Enem e nos vestibulares mais importantes do País, os bolsistas do Ismart 
são acompanhados de perto por uma equipe de psicólogos e pedagogos, 
que realizam atividades voltadas ao desenvolvimento socioemocional e 
cultural dos alunos. 

B - Musica Clássica no CIEE
Nesta próxima sexta-feira (7), às 19h30, o Teatro CIEE (Rua Tabapuã, 
445 – Itaim Bibi) apresenta recital com o Quarteto de Cordas Britten. 
O repertório contará com composições de Vivaldi, Bach, Mozart e 
Villa-Lobos, entre outros. O Quarteto de Cordas Britten foi formado em 
1998 com o objetivo de levar, de uma maneira didática, música clássica 
a estudantes e ao público em geral, visando formar novas plateias. O 
evento é gratuito e as inscrições devem ser feitas pelo site (www.ciee.
org.br/portal/eventos). Há estacionamento gratuito no local.

C - Lente de Contato
Nos dias 27 e 28 de abril, a Faculdade de Odontologia da Associação 
Paulista de Cirurgiões-Dentistas promove o curso de atualização em 
Laminados – Lentes de Contato Dental, sob coordenação do especialista 
Aônio Vieira – autor dos livros Sorria com Saúde e Sorrir faz Bem. O curso 
é voltado a profi ssionais graduados em Odontologia e conta com 16 horas 
de conteúdo para orientar o cirurgião-dentista na indicação, planejamento, 
preparação, molde e cimentação de um laminado dental. As aulas têm 
suporte audiovisual, apresentando em vídeo alguns casos realizados na 
clínica como apoio às aulas teóricas. Além disso, o coordenador do curso 
também promoverá demonstrações ao vivo, para melhor apreensão do 
conteúdo. Mais informações e inscrições: (http://www.faoa.edu.br/index.
php/curso/57/atualizacao/laminados-lente-de-contato-dental).

D - Situações de Risco
Em meio à crise político-econômica e aumento do desemprego, cresce 
a demanda por profi ssionais que atuem com compliance no País e que 

conheçam a Lei Anticorrupção 12.846/13. Nesse contexto, o combate 
à corrupção e transparência são fatores decisivos para a criação de um 
ambiente mais favorável aos negócios e retomada do crescimento do 
PIB. A Trevisan Escola de Negócios abre as inscrições para o curso de 
aperfeiçoamento profi ssional “Lei Anticorrupção: Da teoria à prática e 
tendências pós Operação Lava Jato”. Ocorre entre os próximos dias 17 
e 20, e tem como premissa mostrar aos alunos mecanismos para gestão 
efi caz dos riscos relacionados à corrupção e seus desdobramentos nas 
esferas administrativa, civil e criminal. Mais informações tel. 3138-5200 
ou (edexecutiva@trevisan.edu.br). 

E - Principais Promoções
Pioneira no mercado promocional, a Bullet lançou uma plataforma 
integradora, o YouIn, que abriga as principais promoções brasileiras 
em vigência em um único lugar. A novidade já nasce com uma base de 
1 milhão de consumidores cadastrados, o quais já participaram de uma 
ação promocional. Com um banco de dados único, que revela o perfi l 
do participante e acompanha sua jornada de consumo, o YouIn traz 
uma série de benefícios ao usuário, uma vez que ele não precisará mais 
fazer um cadastro por ação – tornando possível concorrer a milhares de 
prêmios com apenas um clique. Como um canal de inteligência, o YouIn 
também poderá ativá-los com novas promoções e mensagens, de acordo 
com suas preferências. Saiba mais em: (www.youinpromo.com.br).

F - Tributação Rural
Nos próximos dias 10 e 11, a Miguel Silva & Yamashita Treinamento Profi s-
sional, promove um curso de especialização em “Tributação da Atividade 
Rural” com a coordenação técnica do professor J. Miguel Silva. A atividade 
acontece na sede social da empresa, na rua do Paraíso, nº 148, e se inicia 
às 8h30 com término às 17h30. Serão explicadas as mudanças contidas 
na Instrução Normativa nº 1.700 de 14 de março de 2017, da Receita, bem 
como preparar os profi ssionais para a apuração dos principais tributos 
sobre a atividade rural (IRPJ, IRPF, CSLL, PIS, Cofi ns e INSS sobre a Co-
mercialização de Produção Rural), e também minimizar a carga tributária 
destinada a esse tipo de atividade. Inscrição e informações: tel. 3284-3092 
ou e-mail (msytreinamentos@msytreinamentos.com.br).

G - Olimpíada de Robótica 
Estão abertas as inscrições para um dos maiores eventos de robótica do 
país. É a Olimpíada Brasileira de Robótica - OBR 2017. É uma olimpíada 

científi ca dividida em duas modalidades: prática e teórica. É gratuita e 
podem participar alunos matriculados em escolas de Ensino Fundamental, 
Médio e Técnico. A coordenação nacional desta edição é da UFSCar. Na 
modalidade teórica, os alunos não precisam ter conhecimento específi co 
de robótica; na modalidade prática consiste em um desafi o: considerando 
a simulação de um desastre natural, as equipes de até quatro alunos 
recebem a missão de construir um robô, capaz de navegar por um terreno 
acidentado, localizar vítimas e resgatá-las.  Inscrições até 20 de maio, 
pelo site (www.obr.org.br), onde também está disponível o manual de 
inscrições, que esclarece todos os procedimentos. 

H - Corrida Noturna
Praticar esportes tendo como cenário uma cidade no interior do Rio 
Grande do Sul, com paisagens encantadoras, que cultiva seus costumes 
de origem italiana, e é conhecida nacionalmente como Capital da Uva 
e do Vinho é, sem dúvida, uma das formas mais prazerosas de cuidar 
da saúde e também da mente, conhecendo novos destinos. Com essa 
soma de atrativos, Bento Gonçalves convida atletas – profi ssionais, 
amadores – para participar da quarta edição da corrida noturna de rua 
mais charmosa da Serra gaúcha. A Sparking Night Run 2017, que per-
corre as ruas do município, passando por alguns dos principais pontos 
turísticos, e encerrando no coração da cidade, na praça Via Del Vino. 
Acontece no dia 11 de novembro. Inscrições e mais informações: (www.
sparklingnightrun.com.br). 

I - Cursos Oportunos
A Escola de Pós-Graduação da Faculdades Integradas Hélio Alonso está 
com matrículas abertas para o curso de Comportamento do Consumidor e 
Produção Cultural. O primeiro objetiva passar aos profi ssionais da área os 
conceitos e as formas de aplicação do conhecimento do comportamento 
do consumidor no mundo dos negócios, além de prover ferramentas 
para a reestruturação de empresas; o segundo, tem como fi nalidade 
a formação de profi ssionais dedicados à produção artística e à gestão 
cultural, permitindo a refl exão para a diversidade na área da cultura e a 
elaboração de uma análise crítica da produção artística contemporânea. 
Mais informações em: (http://pos.facha.edu.br/).

J - Programa de Estágio
A Henkel abre seu processo seletivo para o Programa de Estágio. Para 
participar é preciso ter conhecimento intermediário ou avançado de 
inglês e estar cursando o penúltimo ano de graduação dos cursos de 
Administração, Engenharias, Química, Economia, Relações Internacio-
nais, Marketing, Comunicação Social, Comércio Exterior e áreas afi ns. 
Os estudantes selecionados precisam ter disponibilidade para estagiar 
de vinte a trinta horas semanais. As contratações terão início a partir 
de julho. A empresa busca encontrar universitários com competências 
como Iniciativa e determinação para alcançar resultados. Inscrições: 
(www.ciadeestagios.com.br/henkel). As vagas são destinadas para São 
Paulo, Jundiaí, Diadema ou Itapevi.

A - Bolsas Integrais
O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos (Ismart), 

conheçam a Lei Anticorrupção 12.846/13. Nesse contexto, o combate
à corrupção e transparência são fatores decisivos para a criação de um
ambiente mais favorável aos negócios e retomada do crescimento do

O setor de defesa no Brasil 
deve ganhar incentivos gover-
namentais para aumentar a 
competitividade e participação 
no mercado internacional, 
anunciou ontem (4) o ministro 
da Defesa, Raul Jungmann, na 
abertura da Feira Internacional 
de Defesa e Segurança LAAD. 
Aas ações vão incluir uma linha 
de crédito do BNDES para 
fi nanciar países que comprem 
produtos da base industrial de 
defesa brasileira, instrumentos 
de seguro aos fabricantes na-
cionais e também um grupo na 
Camex, que tratará exclusiva-
mente do setor. 

“Precisamos dotar o setor de 
uma política específi ca, com 
instrumentos robustos, que 
confi ram maior efi ciência nas 
nossas relações comerciais”, 
disse o ministro, ao destacar 
que a indústria de defesa 
serviu de base para avan-
ços tecnológicos na história 
como o GPS, o micro-ondas 
e o tefl on e disse acreditar 
que o setor pode contribuir 

Modelo de míssil Aspide 2000, exibido em estande da empresa 

de defesa europeia MBDA na Feira Internacional

de Defesa e Segurança LAAD.

Melhora da indústria 
ainda não representa 
recuperação

O gerente de Análise e 
Estatísticas do IBGE, André 
Macedo, disse ontem (4) que 
a melhora dos indicadores da 
indústria nos primeiros meses 
do ano é positiva, mas ainda não 
caracteriza uma tendência de 
recuperação. Macedo destacou 
que o crescimento de 0,3% da 
atividade industrial em janeiro 
e fevereiro mostra a retomada 
do dinamismo no setor. 

No entanto, sinais negativos 
nos indicadores de produção 
mantém a indústria em alerta. 
“A própria comparação intera-
nual, que no mês anterior havia 
crescido 1,4%, interrompendo 
sequência de 34 meses de taxas 
negativas, voltou a registrar 
queda em fevereiro, com predo-
mínio de resultados negativos 
nesta base de comparação”, 
ponderou. “De uma forma geral, 
há sim uma melhora no nível de 
estoque [de alguns segmentos], 
embora setores importantes, 
como o automobilístico, por 
exemplo, ainda estão com nível 
bem elevado”, acrescentou.

Apesar da cautela na análise, 
Macedo disse que é possível 
comemorar a melhora gradual 
nos indicadores de expectativa, 
tanto de empresários quanto de 
consumidores. “E a indústria 
acaba acompanhando, também 
refl etindo este movimento, daí 
a estabilização e o crescimento 
mais gradual do setor”.

Segundo o analista do IBGE, 
a demora na recuperação da in-
dústria refl ete o cenário de mer-
cado de trabalho ainda bastante 
desfavorável, com aumento da 
taxa de desocupação.

Com a ligeira alta, a 
indústria fechou o pri-
meiro bimestre com alta 

acumulada de 0,3%. Os dados 
foram divulgados ontem (4), no 
Rio de Janeiro, pelo IBGE. Eles 
indicam que, na série sem ajuste 
sazonal, no confronto com igual 
mês do ano anterior, a indús-
tria teve queda de 0,8% em 
fevereiro, após avançar 1,4% 
em janeiro último. Neste caso, 
interrompendo 34 meses conse-
cutivos de resultados negativos 
nesse tipo de comparação.

Com o resultado de feverei-
ro, a taxa anualizada, indicador 
acumulado nos últimos doze 
meses, fechou o mês passado 
com recuo de 4,8% frente aos 
quatro meses imediatamente 
anteriores e manteve a redu-
ção no ritmo de queda iniciada 

A ligeira expansão da indústria traz como destaque o 

crescimento de 7,1% de bens de consumo duráveis

e de 6,5% em bens de capital.
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Produção industrial sobe 0,1% e 
acumula alta de 0,3% no bimestre
A produção industrial brasileira fi cou praticamente estagnada em fevereiro ao crescer 0,1% frente a 
janeiro, na série livre de infl uências sazonais, revertendo uma queda de 0,2% de janeiro

sados pelo IBGE.
A ligeira expansão da indús-

tria brasileira, ao refl etir avan-
ços em três das quatro grandes 
categorias econômicas, traz 
como destaque o expressivo 
crescimento de 7,1% de bens 
de consumo duráveis e de 6,5% 
em bens de capital. No primeiro 
caso, o item bens de consumo 
duráveis elimina um recuo de 
4,8% assinalado em janeiro últi-
mo; ao mesmo tempo, o setor de 
bens de capital recupera parte 
da perda de 7% de dezembro do 
ano passado e janeiro deste ano. 
Outro setor que fechou com 
expansão foi bens intermediá-
rios, com avanço de 0,5% sobre 
janeiro, neste caso a quarta taxa 
positiva consecutiva, acumu-
lando no período expansão de 
3,6% (ABr).

em junho de 2016 (-9,7%). O 
ligeiro aumento verifi cado em 
fevereiro refl ete crescimento 

em três das quatro grandes 
categorias de uso e em 13 dos 
24 ramos da indústria pesqui-

Governo aumenta competitividade 
da indústria de defesa

para que a economia cresça 
com mais força. Ele explicou 
que incentivos são necessários 
porque o mercado de defesa 
é assimétrico entre os países 
concorrentes e não conta com 
as mesmas regras que outros 
setores na Organização Mundial 
do Comércio (OMC).

O ministro da Fazenda, 
Henrique Meirelles, também 
disse que o setor é uma área 
importante e que se benefi cia 

de mudanças estruturais que 
vem ocorrendo na economia 
brasileira. O peso do setor no 
PIB supera os R$ 200 bilhões, 
e Meirelles destaca que, além 
de gerar empregos de renda 
maior que a média brasileira, 
a área benefi cia a indústria 
como um todo. “A indústria da 
defesa é um importante polo 
gerador de tecnologia e de 
produtividade na economia” 
(ABr).

O ministro dos Transportes, Portos e Aviação 
Civil, Maurício Quintella, disse ontem (4) que o 
governo está elaborando um decreto que dará 
mais autonomia às autoridades portuárias. 
“Nós queremos voltar a ter uma autoridade 
portuária autônoma, descentralizada, com o 
poder que lhe foi retirado na última Lei dos 
Portos”, disse ele.

O novo marco regulatório deverá ainda reduzir 
os entrazves burocráticos e facilitar os investimen-
tos privados. “Vamos lançar o decreto com aquilo 
que é consenso. Tem muita coisa que é consenso 
e que vai ajudar a desburocratizar, a dar mais 
velocidade [aos portos, como] na questão da possi-
bilidade dos arrendatários fazerem investimentos 
que seriam públicos”, exemplifi cou (ABr).

O presidente Michel Temer 
participou ontem (4) da abertura 
do Brazil Investiment Fórum, 
em São Paulo. Após falar sobre 
as reformas no país, o presi-
dente pediu aos participantes 
que disseminem a importância 
das reformas para o Brasil. “Os 
senhores são ouvidos que po-
dem repercutir aquilo que aqui 
ouviram e se convenceram, por 
isso quero dizer que nada nos 
destruirá da nossa agenda da 
transformação, nada nos afastará 
da nossa disposição ao diálogo e 
de nosso sentido de responsabili-
dade social e fi scal”.

Sobre a lei que libera a tercei-
rização para todas as atividades 
das empresas, Temer admitiu a 
possibilidade de alterações. “Se 
houver necessidade alguma al-
teração, nós faremos, porque a 
última coisa que o governo quer 
é prejudicar o trabalhador. Ao 
contrário, quando se pensa na 
terceirização, num momento 
com milhões de desempr-
egados, é exatamente para 
incentivar o emprego”. A lei 
divide as opiniões de entidades 
patronais, centrais sindicais 
e representantes da Justiça 
trabalhista (ABr).

Autonomia de autoridades portuárias

Nada destruirá ‘agenda de 
transformação’



www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

netjen@netjen.com.br

TEL: 3106-4171 FAX: 3107-2570

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 05 de abril de 2017

www.netjen.com.br

Um golpe no 
Acordo de Paris

É muito preocupante 

o decreto assinado 

pelo presidente Donald 

Trump, que restabelece 

a possibilidade de 

reconstrução acentuada 

de usinas de carvão 

nos Estados Unidos, 

inclusive em terras 

federais

A medida anula moratória 
que havia sido estabele-
cida por seu antecessor, 

Barack Obama. O documento 
também determina a todas 
as agências governamentais 
que identifi quem regulações, 
regras e políticas que sejam 
obstáculos à indústria de 
energia. 

Além de um fl agrante recuo 
no processo de conversão da 
obsoleta economia do carbono 
para a das energias limpas 
e renováveis, o decreto tem 
efeito colateral bastante da-
noso: na prática, inviabiliza o 
cumprimento, por parte dos 
norte-americanos, do Acordo 
de Paris, o mais avançado 
compromisso até hoje fi rmado 
pelas nações no âmbito da 
meta de conter o aquecimento 
global. 

No documento, Trump não 
abdica da meta assumida por 
seu país, de reduzir, até 2025, 
as emissões de gases de efeito 
estufa em 26%, em relação aos 
níveis de 2005. No entanto, a 
retomada das usinas de car-
vão praticamente sepulta tal 
possibilidade. Considerando 
que os Estados Unidos são os 
segundos maiores emissores 
mundiais, atrás apenas da 
China, é plausível temer que 
o decreto de Trump coloque 
o acordo em risco, o que seria 
péssimo para a humanidade. 

O Brasil também teria bas-
tante a perder, pois, segundo 
nossos compromissos, as 
fontes renováveis, além da 
geração hidráulica, deverão 
aumentar de 28% para 45% até 
2030, exigindo que a pauta seja 
incrementada pelos biocom-
bustíveis e pela energia gerada 
a partir da biomassa (bagaço 
e palha de cana, eucalipto 
e outras fontes), biodiesel, 
bioquerosene, solar e eólica, 
reduzindo a demanda por tér-
micas a diesel e carvão.

Essa fase de transição reque-
rerá transferência tecnológica, 
um dos alicerces do acordo, 
bem como linhas de fi nancia-
mento, para que a indústria de 
transformação seja cada vez 
menos intensiva em carbono 
e mais competitiva. Como 
impulso, o aporte de recursos 
fi nanceiros internacionais do 
Fundo Verde (Green Climate 
Fund) e de outras fontes, in-
ternas e externas, é avaliado 
como essencial pelos setores 
produtivos. 

Além disso, sob a chancela 
de um tratado internacional, 
nosso país precisa reduzir 
muito o desmatamento ilegal, 
priorizar o uso sustentável da 
agricultura e da pecuária, res-
taurar 12 milhões de hectares 
de fl orestas e fomentar a imple-
mentação do Código Florestal, 
com foco na erradicação da 
fome. Esses são compromissos 
ofi ciais que assumimos.

O decreto do presidente 
Trump está na contramão dos 
esforços internacionais em 
favor da sustentabilidade, da 
recuperação de ecossistemas 
e biomas e da reversão do 
aquecimento da Terra. É mais 
uma atitude destoante no pro-
cesso de reconstrução de uma 
base de diálogo, num cenário 
no qual o entendimento e a 
tolerância são essenciais para 
a resolução de vários confl itos 
bélicos, crises econômicas e 
de refugiados, degradação 
ambiental, epidemias, fome 
e miséria.

É preciso, mais do que 
nunca, crer na capacidade 
da presente civilização de 
resolver esses problemas por 
meio da diplomacia e do co-
nhecimento. Dessa maneira, 
é alarmante constatar que o 
chefe da Agência de Proteção 
Ambiental dos Estados Unidos, 
Scott Pruitt, não acredita se-
quer que o dióxido de carbono 
seja um dos causadores do 
aquecimento global. 

Tal descrença é algo assim 
como considerar ser possível, 
por decreto, revogar a lei da 
gravidade...

(*) - Engenheiro (EESC/USP), é 
vice-presidente do Conselho de 

Administração do Grupo São 
Martinho, vice-presidente da FIESP 

e Membro da Academia Nacional de 
Agricultura.

João Guilherme Sabino Ometto (*)

Nova classifi cação 
para carteira de 
habilitação de 
motociclistas

A Comissão de Viação e 
Transportes da Câmara apro-
vou projeto do deputado Ro-
naldo Fonseca (Pros-DF), que 
classifi ca a carteira de habilita-
ção dos motociclistas de acordo 
com a cilindrada da moto. A 
proposta altera o Código de 
Trânsito Brasileiro e recebeu 
parecer favorável do relator, 
deputado Gonzaga Patriota 
(PSB-PE). A nova versão traz 
alguns ajustes no texto original, 
como determinar que a nova 
classifi cação não prejudicará 
os motociclistas já habilitados 
ou em processo de habilitação 
quando a lei entrar em vigor.

A categoria A, de motoci-
clistas, será dividida em três 
subcategorias: A1, categoria 
genérica, para condutor de 
ciclomotor (veículo motorizado 
de duas ou três rodas); A2, para 
condutor de moto de até 300 
cilindradas; e A3, para condutor 
de moto de até 700 cilindradas. 
Independentemente da subca-
tegoria, a formação do condutor 
deverá incluir curso de direção 
em circuito fechado, anterior à 
prática em via pública. Caberá 
ao Contran regulamentar a lei 
e defi nir os exames que serão 
feitos em cada subcategoria.

Patriota disse que a proposta 
tem dois méritos. Primeiro, 
impede que candidatos à 
habilitação façam o teste em 
uma motocicleta de potência 
inferior à que usará no dia a dia. 
Depois, permite dosar o teste de 
habilitação ao veículo que será 
usado pelo condutor. O projeto 
tramita em caráter conclusivo 
e ainda será analisado agora 
na Comissão de Constituição 
e Justiça (Ag.Câmara).

O deputado Betinho Gomes 
(PSDB-PE), relator da propos-
ta da reforma política proto-
colou ontem (4), na Comissão 
de Constituição e Justiça da 
Câmara, parecer pela admis-
sibilidade da proposta, que é 
originária do Senado e trata 
de reforma política. O texto 
estabelece cláusula de desem-
penho para as legendas e veda 
as coligações entre partidos nas 
eleições proporcionais, que são 
para deputado e vereador.

“Instituir no Brasil uma 
cláusula de desempenho e o 
fi m de coligação é essencial 
para ajustarmos nosso siste-
ma político e dar mais solidez 
para que o cidadão, que faz 
a escolha dos seus represen-
tantes, tenha mais confi ança 
neles e nos partidos políticos 
brasileiros”, disse o relator. 
Seu parecer analisa apenas a 

Deputado Betinho Gomes (PSDB-PE).

Ele adiantou que preten-
de instalar, já na próxi-
ma semana, a comissão 

especial que vai analisar a 
proposta aprovada no Senado 
que acaba com as coligações 
nas eleições proporcionais e 
estabelece uma cláusula de 
desempenho partidário.

Dessa maneira, dois colegia-
dos vão analisar o assunto: a 
Comissão da Reforma Política, 
já em andamento na Câmara, 
e a comissão especial que 
analisará a reforma sugerida 
pelos senadores. O relator da 
matéria na Comissão de Cons-
tituição e Justiça, deputado 
Betinho Gomes (PSDB-PE), 
apresentou parecer pela ad-
missibilidade do texto do Se-
nado. Já o relator da Comissão 
Especial da Reforma Política, 
deputado Vicente Candido 
(PT-SP), apresentou asaltera-
ções no sistema eleitoral.

Segundo Maia, a apresenta-

Maia defende amplo diálogo sobre fi nanciamento

de campanhas eleitorais.

O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) adiou ontem (4) 
o julgamento da ação em que 
o PSDB pede a cassação da 
chapa Dilma-Temer, que ven-
ceu a eleição presidencial em 
2014, e concedeu um prazo de 
cinco dias para as alegações 
fi nais. Durante o julgamento, 
o corregedor-geral da Justiça 
Eleitoral, ministro Herman 
Benjamin, relator da ação, 
defendeu a celeridade do 
processo, lembrando que a 
eleição será lembrada como 
a mais longa da história. “Não 
podemos transformar este 
processo em um processo sem 
fi m”, ressaltou.

Acompanhando o relator, a 
maioria dos ministros votou 
a favor da concessão de mais 
prazo para a defesa dos acu-
sados, atendendo o pedido do 
advogado da ex-presidente 
Dilma Rousseff, Flávio Ca-
etano. Com a decisão, o 
julgamento será retomado só 
depois de maio, já que durante 
o mês de abril, o presidente do 
TSE, Gilmar Mendes, fará uma 

Ministro-relator, Herman Benjamin.
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O senador José Medeiros 
(PSD-MT) reconheceu que a 
situação econômica do país ain-
da é complicada, mas o governo 
Temer tem trabalhado para que 
o Brasil volte aos trilhos. Para 
isso, alguns cortes são necessá-
rios, como o fi m do Programa 
Ciência sem Fronteiras, anun-
ciado pelo governo.

Depois de acompanhar a 
audiência com o presidente do 
Banco Central, Ilan Goldfajn, 
realizada ontem (4), na Comis-
são de Assuntos Econômicos 
(CAE), Medeiros afi rmou que 
“traz alento saber que o Bra-
sil constrói um alicerce para 
a retomada do crescimento 

econômico”.
O parlamentar também cri-

ticou a postura do Partido dos 
Trabalhadores, que segundo 
ele, “arrebentou” o país durante 
13 anos, e agora se arma de 
mentiras para atacar Michel 
Temer. Medeiros acusou o ex-
presidente Luis Inácio Lula da 
Silva de usar a emoção para 
enganar a sociedade, especial-
mente os nordestinos. “O Lula, 
que é nordestino, sabe muito 
bem se comunicar na linguagem 
do povo nordestino, e faz aquele 
apelo emocional. Não devia 
brincar com os nordestinos. Ele 
devia respeitar esse bom povo”, 
protestou (Ag.Senado).

Senador José Medeiros (PSD-MT).

A Comissão de Constituição e Justiça realizou 
audiência pública com representantes do Judiciário 
e do Ministério Público sobre o projeto que tipifi ca 
o crime de abuso de autoridade. Os convidados ma-
nifestaram preocupação com os efeitos da proposta 
sobre o trabalho de juízes e procuradores e pediram 
mais discussão sobre o assunto. Na avaliação dos 
convidados, o projeto está tramitando no Senado 
“a toque de caixa” e com um texto vago, sem as 
devidas deliberações sobre as consequências que 
as normas criadas possam ter sobre as órgãos de 
investigação e julgamento.

“O que para nós soa inconcebível é que essa 
legislação seja aprovada sem que a sociedade e 
as instituições sejam ouvidas”, cobrou o subpro-
curador-geral da República Nívio de Freitas Silva 
Filho. O presidente da CCJ, senador Edison Lobão 
(PMDB-MA), rebateu as críticas e negou que haja 
açodamento na condução do projeto. Para ele, 

essa afi rmação é “quase uma fantasia” e não re-
conhece a totalidade do processo legislativo. “Não 
estamos trabalhando ‘a toque de caixa’. Estamos 
fazendo reuniões normais. Quando a CCJ votar o 
parecer do relator, o projeto irá para o Plenário, 
novo prazo se abrirá, e terminado lá ainda vai para 
a Câmara. Onde há pressa?”, disse Lobão.

O senador Cristovam Buarque (PPS-DF) ob-
servou que a audiência foi marcada com poucos 
dias de antecedência e ocorreu em um dia que não 
favoreceu a presença de muitos senadores, uma 
vez que a maioria deles passa a segunda-feira em 
seus estados – o próprio relator, senador Roberto 
Requião (PMDB-PR), não estava na audiência. 
Cristovam disse acreditar que o evento estaria 
servindo de prévia para que o projeto fosse vo-
tado pela CCJ nesta quarta-feiura (5), quando 
a comissão faz sua reunião semanal agendada 
(Ag.Senado).

Reguffe pede isenção 
de impostos para 
medicamentos

O senador Reguffe (sem partido-
DF) considerou inaceitável a 
atitude do governo de autorizar 
um aumento no preço dos medica-
mentos. Em seu ponto de vista, o 
Brasil faria melhor se eliminasse os 
impostos sobre os remédios. Ele ci-
tou Inglaterra, Canadá e Colômbia 
como exemplos de países em que 
não há tributos sobre medicamen-
tos e sugeriu como compensação 
o aumento dos impostos sobre 
produtos supérfl uos.

“Se há problemas de caixa, au-
mentemos em outras áreas, mas 
não com remédio. Não se pode 
cobrar impostos sobre algo que 
ninguém compra porque quer, 
e sim porque precisa para sua 
saúde, e sim porque precisa para 
viver”. O senador pelo Distrito 
Federal lamentou que, do preço do 
medicamento no Brasil, 35% cor-
respondam a impostos, sendo que, 
para remédios de uso veterinário, 
a alíquota é bem inferior. 

Reguffe pediu apoio à proposta 
que torna imunes à tributação os 
medicamentos de uso humano, 
mas sublinhou que o presidente 
Michel Temer pode agilizar esse 
processo cortando os impostos dos 
remédios desde já (Ag.Senado).

Waldemir Barreto/Ag.Senado|

Rodrigo Maia quer votar reforma 
política ainda neste semestre

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, informou ontem (4), ao chegar à Casa que pretende discutir e 
votar a reforma política ainda neste semestre

dez medidas já foi votado”, 
disse referindo-se ao projeto 
aprovado pelos deputados e 
em análise no Senado.

Maia defendeu um amplo 
diálogo sobre o fi nanciamen-
to de campanhas eleitorais. 
Para ele, é importante avaliar 
todas as possibilidades para 
garantir um financiamento 
mínimo para as eleições. “Não 
tem mais o fi nanciamento de 
pessoa jurídica, não há cultura 
da pessoa física; se vai ser 
aprovado ou não, isso é outra 
história”, disse o presidente. 
Sobre a alteração do atual 
sistema proporcional de voto 
aberto, Maia explicou que é 
preciso mudar para um siste-
ma consolidado nas grandes 
democracias do mundo como 
os sistemas distrital puro 
(Estados Unidos), misto (Ale-
manha) ou o proporcional em 
lista preordenada (Espanha) 
- (Ag.Câmara).

ção do relatório de Candido 
com antecedência mostra 
interesse da Câmara em de-
bater o assunto e esclarecer 
à sociedade sobre o que será 
votado. “É importante ter um 
texto para que não se fi que 
com a impressão de que o 

relator quer votar algo no 
afogadilho”, afi rmou o presi-
dente. Maia também é contra 
discutir, na proposta de refor-
ma política, a criminalização 
do caixa dois eleitoral. “Acho 
que esse tema nem tem que 
estar na proposta porque nas 

TSE adia julgamento de ação 
contra chapa Dilma-Temer

série de viagens internacionais. 
Entre 6 e 9 de abril, o ministro 
participará de conferências em 
Boston. Já a partir de 13 até 20 
de abril, ele estará em Portugal 
para cumprir agenda particular. 
Por fi m, entre os dias 22 e 25 
acompanhará as eleições na 
França.

O processo investiga irr-
regularidades nas contas da 
chapa Dilma-Temer durante a 
campanha eleitoral de 2014. Na 
ocasião, as contas da campanha 
da então presidente Dilma 
Rousseff e de seu vice, Michel 

Temer, foram aprovadas com 
ressalvas e por unanimidade 
no TSE. No entanto, o proces-
so foi reaberto porque o PSDB 
questionou a aprovação, por 
entender que há irregularida-
des nas prestações de contas 
apresentadas por Dilma, que 
teria recebido recursos do 
esquema de corrupção inves-
tigado na Lava Jato. Segundo 
entendimento do TSE, a 
prestação contábil da presi-
dente e do vice-presidente é 
julgada em conjunto (ANSA/
COM ANSA).

Relator apresenta parecer pela 
admissibilidade da reforma política

constitucionalidade da PEC. Se 
aprovada a admissibilidade da 
PEC na CCJ, será formada uma 
comissão especial para discutir 
os itens da proposta.

Pela cláusula de barreira, pro-
posta na PEC, os partidos têm que 
alcançar 3% dos votos nacionais 
válidos para ter acesso ao recurso 
do fundo partidário, tempo de 
TV e funcionar como bancada. 

O percentual passaria a valer a 
partir de 2022. Caso a PEC seja 
aprovada até outubro, as regras já 
passam a valer para as eleições de 
2018, com o percentual de 2%. “É 
urgente que o Brasil possa fazer o 
ajuste no seu sistema político, por-
que, no formato que se encontra 
hoje, temos uma verdadeira farra 
da criação de partidos”, disse o 
deputado (ABr).

Para Medeiros, Lula 
ilude os nordestinos

Juízes pedem mais debate sobre
abuso de autoridade
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Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1048673-16.2014.8.26 .0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel
Peixoto Filho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Antonio Cicero Da Silva, RG 35.971.586-2, CPF
866.308.224-04, que nos autos da ação de Sumário, requerida por Momentum Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Citação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
20.942,78, referente ás despesas da taxa de conservação e melhoramentos do lote 01 da Quadra KT,
Loteamento Termas de Santa Bárbara II. Estando o réu, em lugar ignorado, foi deferida sua citação por
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos
como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2017.              (04 e 05)

2ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0040525-72.2010.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - 
Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo André Bueno de Camargo, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER ao JERRY ADRIANI ALVES DOS SANTOS, CPF. 079.306.028-18 e ANA LÚCIA 
DA SILVA, CPF. 020.759.079- 60 que, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 
ajuizou-lhes uma ação de Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada 
procedente, com a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 4.751,39 (Junho/2010) 
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos do acidente automobilístico 
ocorrido em 20/04/2009, e ainda, a condenação dos réus, ao pagamento de custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando os requeridos em lugar ignorado, 
foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra, contestem a 
ação, sob pena de serem aceitos como verdadeiro os fatos alegados na inicial. Não sendo 
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Sto.Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0028173-
72.2016.8.26.0002O(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 ANTONIO 
GONÇALVES DE LIMA, CPF. 332.638.498-08 que, AMC - Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória que foi julgada procedente ora em fase de Cumprimento de Sentença, 
condenando-a ao pagamento de R$ 10.588,62 (Out/2016). Estando o executado em lugar ignorado, 
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias úteis, a fluir após os 20 dias 
supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos arts. 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça 
impugnação. 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 dezembro de 2016.  

41ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1030516-26.2013. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 41ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Regis de Castilho Barbosa Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LOTUS 
IMPORTS LTDA, CNPJ. 05.841.459/0001-31, na pessoa de seu representante legal, MARCOS 
ANTONIO ZINSLY, CPF. 121.696.378- 93, que PAULO DE QUEIROZ ANDREOLI lhe ajuizou uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando a condenação da requerida na obrigação da entrega 
imediata do DUT do veículo: marca BMW Z4, chassi WBALM3100AE353597, ano 2009, cor preta, 
placas, DZD 4114. Encontrando-se os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a 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, os 
requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 21 de fevereiro de 2.017. 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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PRAZO PARA ENTREGA DE JUSTIFICATIVAS E ATESTADOS
Empresa indica no quadro de comunicados que as declarações e jus-
tificativas, devem ser entregues em 48hs após o retorno, entretanto 
alguns funcionários entregam depois do prazo, podemos recusar o 
recebimento, caso a folha tenha sido fechada? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA
Qual o procedimento para alteração da carga horária de trabalho de 
um funcionário poderá ser menor que 44 horas semanais? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

MUDANÇA DE FUNÇÃO
Empresa pode promover ou mudar de função o funcionário sem 
aumento salarial? Saiba mais acessando a íntegra do conteúdo 
no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO DA ENTREGA DO HOLERITE
Qual o prazo para entrega do holerite? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

NÃO EFETUOU O REGISTRO DA EMPREGADA DOMÉSTICA
Empregador doméstico que não efetuou o registro da empregada 
doméstica haverá multa, qual valor, podemos efetuar o registro retro-
ativo? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

ACIDENTE EM CASA
Funcionária sofreu acidente em casa, quando levava a filha para a 
escola e ficará de licença, qual o auxílio correto? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEMITIDA SEM JUSTA CAUSA
Empregada doméstica demitida tem direito a seguro desemprego, 
como proceder para receber, na demissão é preciso emitir alguma 
guia? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  127.649,73 127.703,72
Bancos com  Movimento  69,59 123,58
Imóveis a Venda  127.580,14 127.580,14
Não Circulante  2.627.180,49 2.666.695,49
Realizável a Longo Prazo
Créditos com Pessoas Ligadas  2.074.618,84 2.114.133,84
Investimentos
Investimentos para  Iniciativa Própria  197.319,87 197.319,87
Investimentos de Incentivos Fiscais  3.241,78 3.241,78
Imobilizado
Máquinas e Equipamentos  352.000,00 352.000,00
Total do Ativo  2.754.830,22 2.794.399,21

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  18.509,00 18.509,00
Obrigações Trabalhistas e Sociais  18.509,00 18.509,00
Patrimônio Líquido  2.736.321,22 2.775.890,21
Capital Social  3.583.582,00 3.583.582,00
(-) Prejuízos Acumulados  (847.260,78) (807.691,79)
Total do Passivo  2.754.830,22 2.794.399,21

Demonstração do Resultado em 30 de Junho de 2016
Despesas Operacionais  2016/R$ 2015/R$
Despesas Administrativas  36.333,73 35.149,96
Impostos e Taxas  2.596,62 3.532,93
Despesas Financeiras  638,64 376,00
Prejuizo Operacional  (39.568,99) (39.058,89)
Prejuizo Antes dos Efeitos Fiscais  (39.568,99) (39.058,89)
Prejuizo Líquido do Exercício  (39.568,99) (39.058,89)

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício  (39.568,99) (39.058,89)
3- Prejuizos Acumulados  39.568,99 39.058,89
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades  2016/R$ 2015/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  (39.568,99) (39.058,89)
Lucro Líquido Ajustado  (39.568,99) (39.058,89)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (39.568,99) (39.058,89)
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  39.515,00 39.115,00
Fluxo de caixa nas atividades 
de Investimentos  39.515,00 39.115,00
Fluxo de caixa do exercício  (53,99) 56,11
Saldo no Início do exercício  123,58 67,47
Saldo no final do exercício  69,59 123,58
Fluxo de caixa do exercício  (53,99) 56,11

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

METALÚRGICA ARICANDUVA S.A. - CNPJ: 61.340.071/0001-28
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço 
Patrimonial, a Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2016. Estamos 
à disposição de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria. São Paulo, 01 de Março de 2017.

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acor-
do com a lei 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei 
116381/2007 e Lei 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- O capital So-
cial é de R$ 3.583.592,00 totalmente integralizado e representado por 
2.596.265.383 ações ordinárias sem valor nominal. 4- O imposto de A Diretoria Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro pre-
sumido. 5- A entidade está com as atividades industriais paralizadas, 
desde abril de 1983. 6- As depreciações foram calculadas pelo mé-
todo linear as taxas permitidas pela legislação tributária, sendo que 
neste exercicio não foram realizadas provisões para encargo ou risco.

Nota Controladora Consolidado
explicativa 2016 2015 2016 2015

ATIVO
Circulante 967.454 832.521 1.096.477 879.842
Caixa e equivalentes
de caixa 4 136.526 164.383 136.964 165.657

Contas a receber
de clientes 5 350.149 323.548 379.781 328.028

Estoques 6 374.022 290.445 449.512 323.952
Impostos a recuperar 7 50.775 21.087 53.914 21.717
Outros ativos circulantes 55.982 33.058 76.306 40.488

Não Circulante 124.309 84.372 82.883 68.999
Ativo fiscal diferido 21 5.097 2.197 5.948 2.780
Outros ativos
não circulantes 2.609 1.304 2.609 1.304

Investimentos 8 86.248 50.655 -  -
Imobilizado 9 29.623 29.908 73.594 64.607
Intangível 10 732 308 732 308

Total do Ativo 1.091.763 916.893 1.179.360 948.841

MULTILASER INDUSTRIAL S.A.
CNPJ/MF n° 59.717.553/0001-02 - NIRE 35.3.0041553-1 (Capital Fechado)

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais) Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
Findos em 31.12.2016 e 2015 (Em Milhares de Reais)Nota Controladora Consolidado

explicativa 2016 2015 2016 2015
Passivo
e Patrimônio Líquido

Circulante 422.028 353.430 509.625 385.378
Fornecedores 12 257.639 178.089 335.080 202.184
Empréstimos e financiamentos 11 26.865 95.119 26.865 100.342
Obrigações fiscais,
trabalhistas e sociais 13 70.486 43.864 71.767 44.865

Outras contas a pagar 45.067 21.174 52.137 22.104
Provisões 21.971 15.184 23.776 15.883

Não Circulante 100.729 87.286 100.729 87.286
Empréstimos, financiamentos
e encargos 11 61.096 69.761 61.096 69.761

Provisão para riscos proce-
ssuais, civeis e fiscais 14 27.283 17.525 27.283 17.525

Outras contas a pagar 12.350 - 12.350 -
Patrimônio Líquido 569.006 476.177 569.006 476.177
Capital social 16 216.075 216.075 216.075 216.075
Reserva de lucros 352.931 260.102 352.931 260.102
Total do Passivo
e Patrimônio Líquido 1.091.763 916.893 1.179.360 948.841

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (Em Milhares de Reais)

Nota Controladora Consolidado
explicativa 2016 2015 2016 2015

Fluxo de caixa da ativi-
dade operacional
Lucro antes do Imposto de
renda e contribuição social 186.570 122.929 188.074 124.263

Ajustes para reconciliar o lucro
ou prejuízo ao fluxo de caixa
das atividades operacionais: 223.396 140.198 267.699 166.848
Depreciação e amortização 9, 10 2.917 3.054 6.398 4.887
Resultado de equivalência
patrimonial (37.659) (27.314) - -

Imposto de renda e contri-
buição social diferidos 2.900 7.984 3.168 7.984

Perda na alienação
de imobilizado 645 511 788 511

Perda estimada com crédito
de liquidação duvidosa 5 12.783 6.406 12.894 6.864

Provisão de passivos tribu-
tários, cíveis e trabalhistas 9.758 8.352 9.758 8.352

Provisão para despesas
operacioais 6.787 3.269 7.924 (135)

Perda no valor realizável
do estoque 6 26.038 (5.356) 26.038 (6.241)

Juros e variação cambial sobre
empréstimos e financiamentos 12 12.657 20.363 12.657 20.363

Variação de ativos e passivos:
(Aumento) no contas a receber (39.384) (95.997) (56.268) (105.666)
(Aumento) Redução nos estoques (109.615) 39.974 (151.597) 16.540
(Aumento) nos impostos
a recuperar (29.688) (11.188) (32.197) (11.643)

(Aumento) Redução
nos demais ativos (25.063) 5.965 (38.168) (913)

(Redução) Aumento
em fornecedores 79.550 (50.508) 124.516 (30.823)

Aumento em obrigações
trabalhistas e tributárias 26.622 26.400 39.221 27.197

(Redução) Aumento em outras
contas a pagar 31.181 (3.869) 24.913 (3.417)

Imposto de renda e contri-
buição social pagos (20.352) (3.751) (22.124) (5.085)

Caixa líquido gerado pelas
atividades operacionais 136.647 47.224 155.995 53.038

Fluxo de caixa das atividades
de investimentos
Adições de ativo imobiilzado (3.087) (1.269) (15.983) (16.626)
Aquisição de intangível (614) (2) (614) (2)
Recebimento pela venda de
imobilizado, investimento e íntangíveis - 300 - 300

Investimento em participação societária - (5.443) - -
Caixa líquido das atividades
de investimentos (3.701) (6.414) (16.597) (16.328)

Fluxo de caixa das atividades
de financiamentos
Captação de empréstimos
e financiamentos 12 16.755 121.084 16.755 126.307

Dividendos e juros sobre
o capital próprio pagos (71.226) (1.541) (73.292) (1.706)

Pagamentos de juros de
empréstimos e financiamentos 12 (18.273) (5.235) (18.273) (5.235)

Pagamentos de empréstimos
e financiamentos 12 (88.059) (89.266) (93.281) (89.266)

Caixa líquido das atividades
de financiamentos (160.803) 25.042 (168.091) 30.100

(Redução) Aumento do caixa
e equivalentes de caixa (27.857) 65.852 (28.693) 66.810
Caixa e equivalentes de caixa
no início do exercício 4 164.383 98.531 165.657 98.847

Caixa e equivalentes de caixa
no final do exercício 4 136.526 164.383 136.964 165.657

Aumento líquido de caixa (27.857) 65.852 (28.693) 66.810

Nota Controladora Consolidado
explicativa 2016 2015 2016 2015

Receita líquida de vendas 17 1.113.289 821.6471.166.192 878.797
 Custo dos produtos vendidos 18 (697.234) (512.592)(706.681) (532.681)
Lucro bruto 5 416.055 309.055 459.511 346.110
(Despesas) receitas
operacionais
Gerais e administrativas 18 (52.591) (43.687) (53.683) (44.163)
Com vendas 18 (235.219) (186.239)(241.239) (192.829)
Outras receitas operacionais 19 18.517 11.402 20.067 11.402

Resultado antes do
resultado financeiro 146.762 90.531 184.656 120.520
Receitas financeiras 20 35.489 32.521 35.716 31.557
Despesas financeiras 20 (33.340) (27.437) (32.298) (27.814)

Resultado financeiro 2.149 5.084 3.418 3.743
Resultado com
equivalência patrimonial 8 37.659 27.314 - -

Nota Controladora Consolidado
explicativa 2016 2015 2016 2015

Lucro antes do Imposto de
Renda e Contribuição Social 186.570 122.929 188.074 124.263
Imposto de renda e contri-
buição social correntes 21 (20.352) (3.751) (22.124) (5.085)

Imposto de Renda e
Contribuição Social diferidos 21 2.900 7.984 3.168 7.984

Lucro do exercício 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 169.118 127.162 169.118 127.162

Lucro do exercício 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado por ação:
Resultado por ação -
básico (em R$) 22 0,8223 0,6183 0,8223 0,6183

Resultado por ação -
diluído (em R$) 22 0,7827 0,5885 0,7827 0,5885

Aos Acionistas e Administradores da Multilaser Industrial S/A - São
Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas da Multilaser Industrial S/A (‘Companhia’),
identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício fin-
do nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apre-
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Multilaser Industrial
S/A em 31 de dezembro de 2016, o desempenho individual e consolidado
de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e consolidados
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no 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 contábeis individuais e consolidadas”. Somos inde-
pendentes em relação à Companhia e suas controladas, 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. Res-
ponsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas: A administração é respon-
sável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determi-
nou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada
por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis individu-
ais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da ca-
pacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas con-
troladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela

governança da Companhia e suas controladas são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstra-
ções contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos
são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção re-
levante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela-
tório 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 sem-
pre 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 usuári-
os tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como
parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e inter-
nacionais 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 contábeis
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em res-
posta 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. • Ob-
temos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas 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 au-
ditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas ou incluir modificação
em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-

ALEXANDRE OSTROWIECKI RENATO FEDER FLÁVIO JOSÉ DA SILVA - Contador  - CRC 1SP186937/O-2

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2016 E 2015 (Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Lucro do exercício 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado abragente total 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado atribuído aos
Acionistas controladores 169.118 127.162 169.118 127.162
Resultado abragente total 169.118 127.162 169.118 127.162

Relatório do Auditor Independente sobre às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas

Demonstrações dos resultados Exercícios findos em 31.12.2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

Reserva de lucros
Nota Capital Reserva Reserva de Lucros/prejuízos

explicativa  social  legal  incentivos fiscais acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 216.075 7.777 135.437 - 359.289
Lucro do exercício - -     - - 127.162 127.162
Total de outros resultados abrangentes 216.075 7.777 135.437 127.162 486.451
Dividendos e juros sobre capital próprio 16 - -     - (10.274) (10.274)
Constituição da reserva legal - 6.358     - (6.358) -
Constituição da reserva de incentivos fiscais - - 110.530 (110.530) -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 216.075 14.135 245.967 - 476.177
Lucro do exercício - -     - 169.118 169.118
Total de outros resultados abrangentes 216.075 14.135 245.967 169.118 645.295
Dividendos e juros sobre capital próprio 16 - - - (76.290) (76.290)
Constituição da reserva legal - 8.456 - (8.456) -
Constituição da reserva de incentivos fiscais - - 84.373 (84.373) -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 216.075 22.591 330.340 - 569.007

sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a
Companhia e suas controladas a não mais se manter em continuidade
operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demons-
trações contábeis individuais e consolidadas representam as correspon-
dentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada. • Obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente referente às informações financeiras das entidades ou ativida-
des de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstra-
ções contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervi-
são e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opi-
nião de auditoria. 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, inclusi-
ve as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de março de 2017.
BDO RCS Julian Clemente
Auditores Independentes SS Contador
CRC 2 SP 013846/O-1 CRC 1 SP 197232/O-6

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMPLETAS ENCONTRAM-SE A DISPOSIÇÃO DOS ACIONISTAS E ADMINISTRADORES NA SEDE DA COMPANHIA.

Edital de Intimação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 0806392-22.1997.8. 26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rogério Aguiar Munhoz Soares, na forma
da Lei, etc. Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0806392-22.1997.8.26.0100. O Dr. Rogério Aguiar Munhoz
Soares, Juiz de Direito da 10ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Conjuge do réu executado, Sra.
Luciene Alves De Araújo Almeida , RG 143.70737, CPF Nº 037.809.008-90 que lhes move Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não sabido, foi
determinada sua Intimação, por, edital, da Penhora realizada sobre o imóvel a seguir descrito como
sendo: Um lote de terreno nº 06 da Quadra LF, Loteamento denominado Terras de Santa Cristina IV,
Situado na Zona urbana do distrito e município da Comarca de Avaré, matrícula nº 33314, do Registro de
Imóveis de Avaré/SP. Terras de Santa Cristina III. Estando a ré, em lugar ignorado, foi deferida a
Intimação da penhora realizada, advertindo-se que o prazo para oferecer impugnação é de 15 dias. E,
para que cheque ao conhecimento de todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.                   (05 e 06)

EDITAL DE LEILÃO JUDICIAL. Edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel do Bem Imóvel e para
intimação do requerido SIDAUTO PERES (CPF: 165.767.628-52), bem como seu cônjuge, se casado
for, e demais interessados, expedido na Ação de Alienação Judicial – Processo nº 1001146-
16.2015.8.26.0008, em trâmite na 1ª Vara Cível do Foro Regionaldo Tatuapé/SP, requerida por
ADRIANA CRISTINA DE FRANCO PERES (CPF: 278.233.218-07). Nos termos do Art. 881, § 1º do
NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da
ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que segue:  DESCRIÇÃO DOS
IMÓVEIS: a) O APARTAMENTO nº 53, localizado no 4º andar ou 5º pavimento do Edifício Maria
Celeste, situado à Rua Emilio Mallet, nº 1.893, no Tatuapé, possuindo a área útil de 87,510m², a área
comum de 11,707m², possuindo no térreo uma fração ideal de 2,504%. CONTRIBUINTE:
056.159.0155-1. Matricula nº 44.363 do 9º C.R.I de São Paulo. b) UMA VAGA NA GARAGEM nº
19, localizada no subsolo do Edifício Maria Celeste, situado à Rua Emilio Mallet, nº 1.893, Tatuapé,
possuindo a área útil de 21,930m², a área comum de 2,932m² e a área total construída de 24,862m²,
tendo no terreno uma fração ideal de 0,6268%, correspondente a 1/32 avos, na área total do
condomínio. CONTRIBUINTE: 056.159.0187-1. Matricula nº 44.364 do 9º C.R.I de São Paulo.
1. OBS.: Conforme pesquisa realizada no site da P. M. S. P no dia 15/03/2017, não existem débitos de
Divida Ativa ou IPTU em atraso. 2. AVALIAÇÃO TOTAL (lotes a e b) - R$ 523.997,53 (MARÇO/
2017 – Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais do TJSP). 3. DATAS DAS
PRAÇAS – 1ª Praça começa em 08/05/2017, às 13h00min, e termina em 11/05/2017, às 13h00min
e; 2ª Praça começa em 11/05/2017, às 13h01min, e termina em 31/05/2017, às 13h00min.
CONDIÇÕES DE VENDA E INFORMAÇÃO – edital completo com forma de pagamento, lance
mínimo, comissão do leiloeiro e demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E
ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou no
escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou
ainda, pelo telefone (11)2184-0900 e email: contato@zukerman.com.br. Fica o requerido SIDAUTO
PERES, bem como seu cônjuge, se casado for e demais interessados, INTIMADOS das designações
supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal. Dos autos não consta recursos
ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. São Paulo, 15 de março de 2017.

COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
São convocados 17 (dezessete) de Abril de 2.017, na Rua Francisco Dias Velho, 587,
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:- 1) Leitura do Relatório Anual do Parecer do Conse-
lho Fiscal; exame, discussão e votação do Balanço Geral e das Contas do Exercício
de 2.016 e deliberação quanto ao Resultado do Exercício de 2.016; 2) Renovação da
Diretoria; 3) Renovação do Conselho Fiscal; 4) Assuntos Gerais. Na data em que é
feita esta convocação a COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTENCIA MÉDICA
EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA, conta com 27 associados.

São Paulo, 30 de Março de 2.017.
Dr. Reynaldo Augusto Machado - Dir. Presidente

Serviço de Anestesiologia, Medicina
Perioperatória, Dor e  Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Avenida Pavão, 955, conjunto 68, parte, Moema, na Capital
do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar no dia 27 de abril de 2017, na Rua Machado Bittencourt,
361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira chamada às 18:30h
(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às 19:30h (dezenove horas e
trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte horas e trinta minutos),
para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social, deliberar em sede de
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) presta-
ção de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do Conselho
Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social fiscal
encerrado em 31 de dezembro de 2016, (iii) análise das demonstrações financeiras, (iv)
análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes, (v) planos
de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro líquido do
exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de interesse da
sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrati-
vos da sociedade; (f) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convo-
cação a Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva
S/S Ltda. - SAMMEDI conta com 164 (cento e sessenta e quatro) sócios. São Paulo, 27
de março de 2017. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.      (05, 06 e 07)

Processo Digital nº: 1028882-48.2015.8.26.0577 Classe: Assunto: Procedimento Sumário -
Inadimplemento Requerente: Altos da Boa Vista Empreendimentos e Participações Ltda Requerido:
Patrícia do Prado Moreira e outro Edital de Citação - Prazo de 30 dias. Processo Nº 1028882-
48.2015.8.26.0577 O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro de São José dos Campos, Estado
de São Paulo, Dr. Luís Mauricio Sodré de Oliveira, na forma da Lei, etc. Faz Saber ao Maurilei
Antonio Moreira, CPF 117.942.936-20, RG 12.600.249, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Sumário, convertido em rito ordinário, por parte de Altos da Boa Vista
Empreendimentos e Participações Ltda, alegando em síntese: que em de 04/02/2010 as partes
celebraram Termo de Cessão de Contrato de Compromisso de Compra e Venda, Transferência e
Desistência sobre Imóvel, pelo qual foi cedido e transferido ao Réus todos os direitos e obrigações
relativos à aquisição de um terreno identificado pelo lote nº 0045, da quadra nº 000J, do
empreendimento denominado Loteamento Altos da Vila Paiva, pelo preço de R$35.137,65 divididos em
132 parcelas mensais e consecutivas cujo vencimento da primeira se deu em 11/12/2006, deixando os
réus de honrar com as suas obrigações Contratuais desde 11/02/2015, data de vencimento da parcela
092/132, permanecendo em mora até o presente momento, somando a quantia de R$ 15.282,24,
mesmo valor dado à causa e requereu a procedência da ação, condenando-se os Réus no pagamento
da importância supra devidamente corrigida e atualizada até o efetivo pagamento, sem prejuízo das
parcelas que se vencerem no curso da demanda. 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 José dos Campos, aos 07 de março de 2017.                                                       (04 e 05)

CREDIBEL HOLDING FINANCEIRA S/A - CNPJ 08.761.037/0001-44 - NIRE: 35300340973 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam 
convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária da 
Credibel Holding Financeira S/A, a ser realizada, excepcionalmente, fora da sede social da 
Companhia, mas na mesma cidade, na Rua Achilles Orlando Curtolo, nº 467, Parque 
Industrial Tomas Edson, São Paulo/SP, em segunda convocação, no dia 07.04.2017, às 
10h30min (dez horas e trinta minutos), para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  
(i) alteração do endereço da sede da Companhia, para a Avenida 31 de março, nº 61, sala 
02-A, Bloco “F”, Centro, Cidade de Votorantim, Estado de São Paulo; e sendo aprovado, a 
consequente alteração do artigo 2º do contrato social. (ii) consolidação do Estatuto Social. 

São Paulo, 1º de abril de 2017. ANTONIO ROBERTO BELDI - Diretor

12ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 0165560-68.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). FLAVIA POYARES MIRANDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FERNANDA CRISTINA 
RODRIGUES, CPF. 039.997.829-19, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma 
ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 6.192,14 (Jul/2012), oriundos do Contrato de Prestação 
de Serviços Educacionais, firmado entre as partes e não pago. Estando o requerido em lugar ignorado, 
CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a 
ação, ficando isenta de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato 
inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 
257, III do CPC). Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Citação Prazo 30 dias Proc. 1014637-39.2014.8.26.0004. O Dr. Julio Cesar Silva de Mendonça
Franco, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa - SP, Faz saber a DAY E
KABELLUS COSMÉTICOS LTDA CNPJ Nº 16.798.899/0001-70 que BR BEAUTY COSMÉTICOS,
COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, E EXPORTAÇÃO LTDA ajuizou ação Ordinária em Geral c/c Pedido de
Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas
PLASTICAS DOS FIOS e variações, para assinalar produtos falsificados. Objetiva indenização por
danos materiais e morais pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação da requerida
por edital, para que Conteste a presente ação no prazo supra, sob pena de ser aceito como
verdadeiros os fatos na inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 21 de
Março de 2017.                                                                                                                               (04 e 05)

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0112585-51.2007.8.26.0001 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de
Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Claudia Maria Apolinário
Velho, CPF 114.286.058-27, RG 21.517.785, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por
parte de Sociedade Beneficente São Camilo, alegando em síntese, que a autora prestou atendimento
médico-hospitalar à ré, entre os dias 20 e 21 de julho de 2005, com internação em suas dependências,
gerando despesas no valor de R$ 5.286,25 representadas pelas notas ficais nºs 36754 e 36893, não
quitadas pela ré. Requer a condenação da ré ao pagamento da importância de R$5.286,25, atualizado,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que,
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 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 17 de fevereiro de 2017.                                                                               (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006460-23.2014.8. 26. 0704 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de SP, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Fabio Henrique Vettilo, CPF 288.725.868-01, RG 30648066-9, Solteiro,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor
Pasquale Cascino, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$3.716,95 referente ao contrato de
prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não cumprido. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 06 de março de 2017.                  (04 e 05)

Edital de Citação  Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009787-47.2016.8.26. 0011 A MM. Juíza de Direito
da 5ª VC, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dra. Luciana Bassi de Melo, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a José Carlos Sato, Rua Doutor Queiros Guimaraes, 168, Jardim
Guedala - CEP 05609-000, São Paulo-SP, CPF 153.335.998-90, RG 19.993.919, Solteiro, Brasileiro,
Engenheiro, que lhe foi proposta uma ação de Produção Antecipada de Provas por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários LTDA, alegando em síntese: O Réu firmou com a Autora Contrato de
Compra e Venda do lote 16 da Quadra AJ do empreendimento Terras De Sta Cristina IV, sito no
município de Arandú/SP. Embora tenha quitado integralmente o preço do imóvel, o Réu tornou-se
inadimplente em relação às taxas de conservação no valor de R$.12.159,52. Esgotadas as tentativas
de composição e por tratar-se de documento comum às partes, a Autora interpõe a presente a fim de
que o Réu seja compelido a exibir o instrumento contratual que se encontra em seu poder.
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 03 de março de 2017.                   (04 e 05)

Citação-Prazo 20 dias. Proc.0028766-06.2013.8.26.0003. A Drª. Laura Mota Lima de Oliveira 
Macedo, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Foro Regional III-Jabaquara, Comarca de São Paulo, 
SP, na forma da lei, etc...FAZ SABER a S. E. MÓVEIS PLANEJADOS LTDA ME-(Grupo Family 
Planejados-Empresa Franqueada da EKO ambiente), CNPJ 15.090.169/0001-57, na pessoa de seu 
representante legal e EDER WILLIANS DOS SANTOS, CPF 348.337.328-40, que CLÁUDIO 
YOSHIMITSU TAKAHASHI, ajuizou ação de Rescisão Contratual dos Contratos de Compra e Venda 
de Móveis Planejados, pedido nº 0739, datado de 18/08/2012 e seu substitutivo datado de 
25/08/2012 e contrato de Prestação de Serviços de Fornecimento de Materiais e Mão de Obra, 
datado de 12/01/2013, tendo em vista que o réu não cumpriu os atos; condenando as rés ao 
pagamento de danos materiais no valor de R$ 110.966,36 (cento e dez mil, novecentos e sessenta e 
seis reais e trinta e seis centavos), morais de R$ 13.560,00 (treze mil, quinhentos e sessenta reais) e 
multa totalizando o valor de R$ 22.928,59 (vinte e dois mil, novecentos e vinte e oito reais e 
cinquenta e nove centavos)-(novembro/2013) e demais cominações legais. Encontrando-se o réu 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 e presumirse-ão verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pelo autor. Será o edital publicado na forma da lei. São Paulo, 20 de junho de 2016.   

Ativo  31.12.2016 31.12.2015
 Ativo Circulante                -    3.949,44
 Impostos à Recuperar                -    3.949,44
 Ativo não Circulante                -   38.266,30
 Permanente                -  -
  Imobilizado                -   38.266,30
Total do Ativo                -   42.215,74

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016 (R$) Demonstrativo do Resultado
Receitas/Despesas Operacionais      31.12.2016     31.12.2015
 Despesas Administrativas  (6.401,04)  (25.265,56)
 Depreciações/Amortizações  (38.266,30)  -
 Despesas Tributárias           (174,57)           (28,10)

     (44.841,91)     (25.293,66)
Resultado antes Provisões IRPJ e CSLL      (44.841,91)     (25.293,66)
Resultado Líquido do Exercício      (44.841,91)     (25.293,66)

Passivo e Patrimônio Líquido     31.12.2016     31.12.2015
 Passivo Circulante  -  498,22
  Obrigações Trabalhistas e Tributárias  -  498,22
 Passivo não Circulante    3.440.710,21  3.434.310,67
  Partes Relacionadas   3.440.710,21  3.434.310,67
Patrimônio Líquido  (3.440.710,21) (3.392.593,15)
 Capital Social  3.001.000,00  3.001.000,00
  Prejuízos Acumulados  (6.396.868,30) (6.368.299,49)
  Resultado Líquido do Período     (44.841,91)     (25.293,66)

Pedro Paulo Falleiros dos Santos Diniz - CPF 147.744.788-14 - Diretor
Alvin Gilmar Francischetti - CRC 1SP 124.215/O-6 - CPF 952.632.928-72

Acquapura Ambiental S.A.
C.N.P.J n°. 08.962.873/0001-97

Demonstrações Financeiras - Valores expressos em reais (R$)

Total Patrimônio Líquido + AFAC  (3.440.710,21) (3.392.593,15)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido                     -       42.215,74

Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.
CNPJ/MF 07.432.517/0001-07 - NIRE 35.300.343.239

Extrato da Ata de RCA Realizada em 3/3/17
Em 3/3/17, 14h, na sede da Companhia. Presença: 100% dos Membros do Conselho de Administração.
Mesa: Vittorio Danesi: Presidente; Fernanda Martin Del Campo Furlan: Secretária. Deliberações aprova-
das por unanimidade: Reeleição dos seguintes membros da Diretoria e seus respectivos cargos: (i) Vittorio
Danesi - Diretor-Presidente; Fernando José Coutinho Martins - Diretor Financeiro; Carlos Alberto Pulici Júnior 
- Diretor sem designação especí  ca. Todos com mandato de um ano a partir dessa Assembleia. (ii) Altera-
ção dos endereços das seguintes Filiais: a) Filial Vitória/ES, CNPJ nº 07.432.517/0019-28, que passará a se 
estabelecer na Avenida Jerônimo Monteiro, nº 1.000, Sala 1104, Centro, Vitória/ES. b) Filial Salvador/BA,
CNPJ nº 07.432.517/0013-32, que passará a se estabelecer na Avenida Tancredo Neves, 2.539, Salas: 1.503, 
1.504,1.505, Caminho das Árvores, Salvador/BA. Encerramento: Nada mais. A presente é extrato da ata 
lavrada em Livro Próprio. JUCESP nº 155.064/17-4 em 30/3/17. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Simpress Comércio, Locação e Serviços S.A.
CNPJ/MF 07.432.517/0001-07 - NIRE 35.300.343.239

Extrato da Ata da AGOE Realizada em 2/3/17
Em 2/3/17, 10h, na sede da Companhia. 4. Presença: Acionistas representando a totalidade do ca-
pital social e administradores da Companhia. 6. Mesa: Vittorio Danesi: Presidente; Fernanda Martin 
Del Campo Furlan: Secretária. Deliberações aprovadas por unanimidade: (i) Aprovação da lavra-
tura da ata na forma de sumário; (ii) Aprovação do Balanço, das Contas da Administração e Demais
Demonstrações Financeiras do Exercício de 2016; (iii) Destinação do Lucro Líquido: Tendo a Com-
panhia apresentado prejuízo no exercício de 2016, os acionistas concordaram que tal prejuízo de-
verá ser absorvido pela reserva de lucros existente; a) Prejuízo do exercício encerrado em 31/12/16
de R$8.243.338. Assim, a partir da presente data os números da Companhia passam a ser: Capital 
Social: R$193.934.526; Reserva Capital: R$1.875.223; Reserva Legal: R$861.558; Reserva Lucro: 
R$13.196.489; Patrimônio Líquido: R$171.720.308; (iv) Eleição dos membros do Conselho de Admi-
nistração e Fixação da Remuneração Global Anual da Administração: a) Vittorio Danesi; b) Ill Hwan 
Kim; c) Heesung Yoo. Todos com mandato até a realização da AGO de 2018. Neste ato, é nomeado o
Sr. Ill Hwan Kim como Presidente do Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas, ainda,
acordam em deixar vago um dos cargos remanescentes de membro do Conselho de Administração da 
Companhia. e)  xação da remuneração global dos Administradores, até a próxima AGO, destinada a 
apreciar as demonstrações  nanceiras de 31/12/17, no valor de até R$ 10.000.000,00.  Encerramento: 
Nada mais. A presente é extrato da ata lavrada em Livro Próprio. JUCESP nº 131.148/17-5 em 17/3/17.
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária-Geral.



Especial
São Paulo, quarta-feira, 05 de abril de 2017Página 6

Duas semanas depois, Geisel anunciou um con-
junto de medidas conhecido como Pacote de 
Abril, composto por uma emenda constitucio-

nal e seis decretos, e reabriu o Congresso. O pacote 
completará 40 anos no dia 14.

O objetivo principal do pacote era dar ao partido 
do governo, a Arena, o controle do Legislativo, com 
o aumento das bancadas do Norte e do Nordeste na 
Câmara dos Deputados e a eleição indireta de um ter-
ço dos senadores, a serem escolhidos por um colégio 
eleitoral constituído por deputados das assembleias 
legislativas e por delegados das câmaras municipais.

Quarto presidente mili-
tar dos cinco que o Brasil 
teve após 1964, Geisel 
havia assumido o governo 
em 1974 com a promessa 
de conduzir o país à re-
democratização por meio 
de uma “abertura lenta, 
gradual e segura”. Mas o 
surpreendente resultado 
positivo do partido da opo-
sição, o MDB, nas eleições 
legislativas do mesmo ano 
colocou os militares em 
alerta.

A gota d’água foi a re-
jeição pelo Senado da 
proposta de reforma do 
Judiciário. A iniciativa 
encontrou resistência do 
MDB, e a Arena não tinha 
os dois terços de votos 
necessários para emendar 
a Constituição. "Esse foi 
apenas o pretexto. O pacote foi uma reforma política 
para fornecer condições de sobrevivência ao regime 
militar, que se encontrava em processo de dissolução", 
explica o consultor legislativo e historiador Marcos 
Magalhães.

Cerimônia de posse do presidente Geisel em frente ao Congresso, em 1974:
três anos depois, ele fecharia o Legislativo.

Há 40 anos, 
ditadura 
impunha Pacote 
de Abril e adiava 
abertura política
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No dia 1º de abril de 1977, o Brasil acordou sem 
Congresso Nacional. O presidente da República, general 
Ernesto Geisel, tirou da gaveta o Ato Institucional 5 
(AI-5), que não era usado desde 1969, para colocar o 
Parlamento em recesso

Ele ressalta que, ao assumir, Geisel encontrou um 
contexto desfavorável. Nas Forças Armadas, precisava 
conciliar grupos antagônicos, um deles favorável ao 
endurecimento do regime. Na economia, a situação 
também era delicada. O “milagre econômico”, no qual 
o governo Médici havia garantido sustentação, tinha 
se transformado em recessão, agravada pela crise in-
ternacional do petróleo. Do ponto de vista político, os 
resultados das eleições de 1974 sinalizavam que Geisel 
teria difi culdades no Legislativo. Na Câmara, o MDB 
fi cou com 44% das vagas. No Senado, com 16 das 22 
cadeiras em disputa (um terço das vagas).

Para o professor de 
ciência política da UnB, 
David Fleischer, o prin-
cipal efeito do Pacote 
de Abril foi evitar que 
o MDB fi zesse maioria 
no Senado nas eleições 
seguintes. Na Câmara, o 
aumento do número de 
deputados não resultou 
em diferença signifi cati-
va, apenas quatro vagas 
a mais para a Arena. "Foi 
um passo atrás para a 
redemocratização do 
Brasil, mas, na visão de 
Geisel, necessário ao pro-
cesso de entregar o país 
a civis nos quais os mili-
tares confi assem", avalia 
Fleischer. As medidas 
do pacote começaram 
a cair em 1980, quando 
o Congresso aprovou 
emenda restabelecendo 
as eleições diretas para 

governador e acabando com a escolha indireta de 
senadores.

Resistência
Marcos Magalhães lembra o papel que os senadores 

do MDB tiveram nos dias difíceis que se seguiram ao 
pacote, entre eles Franco Montoro, Itamar Franco, 
Marcos Freire e Paulo Brossard. O MDB montou 
estratégia para ocupar a tribuna do Plenário com 
discursos contra o regime. O primeiro foi Montoro, 
líder do partido: — O MDB protesta em nome da 
consciência nacional contra o grave retrocesso 
político representado pelas medidas tomadas pelo 
Executivo.

Coube ao jurista Paulo Brossard, conhecido por 
sua oratória inflamada, fechar a série. Ele foi o 
autor do discurso contra a reforma do Judiciário o 
qual foi considerado o estopim para que o governo 
fechasse o Congresso. Em maio de 1977, Brossard 
chamou a atenção para a singularidade do regime 
no Brasil, que misturava instrumentos autoritá-
rios com o funcionamento parcial de instituições 
democráticas, modelo único entre as ditaduras 
latino-americanas:

"O regime que pretenderam instituir no nosso país, 
reunindo a um tempo, a suposta legalidade e o puro 
arbítrio, a convivência de duas ordens, uma preten-
samente constitucional, a outra declaradamente 
extralegal, tinha de dar no que deu, pela singela 
razão de que elas são incompatíveis, excluem-se 
reciprocamente, motivo pelo qual, em verdade, as 
duas ordens nem são duas, nem são ordens: a de-
sordem é uma só".

Franco Montoro, senador por São Paulo,
era líder do MDB no Senado.
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Charge publicada em 1977 critica 
o Pacote de Abril, imposto pela 
ditadura militar. 
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Eleito pelo Rio Grande do Sul, Paulo Brossard era 
conhecido pela oratória

Mediação
Por discursos como esses, os senadores do MDB cor-

reram risco de cassação. Foi o que acabou acontecendo 
em junho de 1977 com o deputado federal Alencar 
Furtado. Marcos Magalhães lembra a tarefa assumida 
por representantes da Arena de evitar mais perdas 
de mandato: "Sa-
bemos do papel 
de alguns me-
diadores, como 
o presidente do 
Senado, Petrônio 
Portella, homem 
forte do regime. 
O dispositivo de 
segurança do re-
gime militar con-
tinuava efetivo. 
Geisel se propôs 
a desmontá-lo, 
mas teve grande 
difi culdade".

A ex-secretária-
geral da Mesa do 
Senado, Sarah 
Abrahão, escreveu 
no livro 'Memórias 
do Senado' que 
o pacote poderia 
ter sido ainda mais 
duro não fosse a 
intervenção de Pe-
trônio Portella. Se-
gundo ela, a inten-
ção dos militares 
era “acabar com o 
Congresso Nacio-
nal”. Portella fazia 
parte do grupo que 
elaborou o pacote 
e ficou conheci-
do como Consti-
tuintes do Riacho 
Fundo, referência 
ao nome da gran-
ja onde morava 
o chefe da Casa 
Civil, Golbery do 
Couto e Silva, em 
Brasília, e ao poder 
legislador conce-
dido ao Executivo 
pelo AI-5 (Agência 
Senado).
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EdTech e a revolução
para o setor de educação

Caminhamos para 

um estilo de vida on 

demand. Já podemos 

dizer que somos uma 

nação de nativos da 

era digital, na qual 

as pessoas veem como 

essência da vida a 

relação com o universo 

digital e é possível 

buscar opções de 

serviços quando, como e 

de onde elas quiserem
 

É provável que, no futu-
ro, poucas ofertas não 
sigam esse modelo sob 

demanda. Um setor que tem 
demonstrado um crescimento 
exponencial nesse sentido é o 
mercado de educação e capa-
citação online, por conta do 
rápido avanço das tecnologias 
utilizadas para gerar a melhor 
experiência e interação nos 
cursos, onde o aluno estiver.

Para 2017, podemos esperar 
uma oferta cada vez maior 
de conteúdos que podem ser 
consumidos de forma rápida, 
simples e pessoal por meio de 
EdTech - Education Technolo-
gy (em português, Tecnologia 
para Educação). EdTech é a 
unifi cação das últimas tendên-
cias tecnológicas para criar 
um processo de educação 
online mais dinâmico, atrativo 
e efetivo. 

Entre essas tecnologias te-
mos bons exemplos, que vêm 
ganhando espaço quando se 
pensa em estratégias para a 
educação online:

• Realidade virtual: solução 
inovadora que funciona 
como um convite à imersão 
em um ambiente virtual.

• Realidade aumentada: per-
mite a geração da realidade 
física por meio de dispo-
sitivos que processam e 
exibem as informações.

• Gamifi cation: componente 
importante para garantir o 
engajamento, estimulando 
comportamentos estraté-
gicos e pré-mapeados com 
o objetivo de alcançar re-
sultados em curto e médio 
prazos. 

• Big Data e Learning 
Analytics: quando aliadas, 
podem mapear novos tipos 

de aprendizagem e ajudar 
a identifi car os materiais 
mais adequados às neces-
sidades de capacitação. 

• Internet das Coisas: objetos 
e dispositivos que se conec-
tam para coletar e trocar 
dados pela Internet.

 
Todos os esforços de tecno-

logia voltados para a educação 
poderão revolucionar o setor. 
De acordo com o futurista do 
DaVinci Institute, Thomas 
Frey, até 2030 as maiores 
empresas na Internet serão 
empresas educacionais das 
quais ainda não ouvimos fa-
lar. A visão dele para 2030 é 
de que haverá cursos online 
de forma massiva. Só que, ao 
invés de instrutores humanos, 
eles serão robôs bastante inte-
ligentes, que irão personalizar 
os planos de aula para cada 
aluno. Essa customização das 
aulas permitirá que os alunos 
aprendam de forma muito mais 
rápida do que se tivessem que 
competir com outros 19 alunos 
pela atenção do professor.

Diante desse cenário, é pro-
vável que o uso de tecnologia 
para a educação se torne cada 
vez mais relevante, com mode-
los de treinamento atrativos, 
que gerem engajamento, maior 
desempenho e satisfação. In-
clusive, já é possível prever o 
interesse de empresas privadas 
nessa tecnologia, mas também 
dos governos interessados em 
melhorar os níveis de educação 
em seus países.  

Afi nal, além da absorção do 
conteúdo em si, é possível no-
tar que o bom uso da tecnologia 
na educação e na capacitação 
aumenta a captação de alu-
nos, reduzindo a evasão dos 
cursos online e incrementado 
os índices de satisfação e de 
qualidade das iniciativas. 

Para os próximos anos, pode-
mos aguardar uma verdadeira 
revolução no setor, uma vez 
que muitas instituições já se 
preocupam com o processo 
de ponta a ponta, aplicando 
ao sistema o que há de mais 
moderno em tecnologia. No 
centro dessa revolução, é certo 
que teremos EdTech.

 
(*) É CEO do DOT digital group, grupo 

brasileiro especializado na oferta de 
soluções para EdTech.

Luiz Alberto Ferla (*)

News@TI
Razer lança “Paid to Play”, plano de 
recompensas para gamers

@A Razer, marca líder mundial em estilo de vida para gamers, 
anuncia o “Paid to Play”, programa de recompensas relacionado 

ao zVault, sua recém-lançada carteira virtual que tem um ecossistema 
baseado em uma moeda virtual para pagamentos e microtransferên-
cias. Por meio desse novo programa, os gamers podem ganhar créditos 
zSilver jogando seus games de PC favoritos enquanto usam o Razer 
Cortex, o software gratuito da Razer que oferece aos jogadores uma 
série de ferramentas para melhorar o desempenho do computador e 
para encontrar ofertas de jogos. Os usuários podem utilizar os zSilver 
para resgatar produtos da Razer, cupons de desconto e vantagens 
exclusivas. A Razer ainda planeja expandir em breve as recompensas 
com créditos zSilver e incluir facilidades em cafeterias, cinemas e 
restaurantes. O programa zVault é o primeiro do mundo com esse 
perfi l e foco nos gamers (http://www.razerzone.com/about-razer).

Publicidade digital cresceu 26% em 2016

@O mercado nacional de publicidade digital faturou, em 2016, 
R$ 11,8 bilhões, valor 26% maior do que o registrado no ano 

anterior, segundo a pesquisa “Digital AdSpend 2017”, liderada pelo 
IAB Brasil - Interactive Advertising Bureau, entidade que reúne mais 
de 250 associados entre anunciantes, veículos, agências e empresas 
de tecnologia. Em 2017, a publicidade digital deve atingir R$ 14,8 
bilhões, representando cerca de um terço do total investido no mer-
cado publicitário brasileiro. Realizada pela comScore pelo terceiro 
ano consecutivo, a pesquisa evoluiu como resposta aos avanços das 
novas tecnologias empregadas na publicidade digital e se consolidou 
como número de referência no mercado publicitário. 

Conferência mundial de usuários de BI, 
analytics e mobilidade celebra 20 anos

@Um dos eventos mais esperados do segmento de Business intelli-
gence, o MicroStrategy World, chega à sua 20ª edição, reunindo em 

Washington, EUA, de 18 a 20 de abril, notáveis especialistas em analytics 
e mobilidade. Promovida pela MicroStrategy® Incorporated, um dos 
principais fornecedores mundiais de plataformas de software para em-
presas, a iniciativa é uma chance única para os clientes da companhia, 
globalmente, trocarem experiências e terem acesso às tendências e 
melhores práticas do mercado. Também será apresentada em primeira 
mão, a versão mais recente de sua plataforma analítica, a MicroStrategy 
10.7, que traz uma série de melhorias para análises de Big Data e desen-
volvimento de aplicativos móveis (www.microstrategy.com).

www.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

netjen@netjen.com.br

Apesar da já conhecida 
popularidade e adesão às 
compras online, o frete 
grátis disponibilizado para 
os consumidores  vem dimi-
nuindo gradativamente ano 
a ano. Em 2011, as vendas 
com frete gratuito somavam 
66%,  enquanto que no ano 
passado atingiu o menor 
patamar dos últimos anos, 
caindo  para 39%, de acordo 
com dados do E-bit. E os 
consumidores  começaram a 
assumir os custos de entre-
ga, que varia  de 10% a 15% 
do valor do produto.  Fatores 
como região, peso, operação 
e logística encarece o envio de mercadorias, sendo o frete 
o  segundo maior custo na operação. 

A diminuição do frete grátis no e-commerce impactou 
também nas vendas e contribuiu para o aumento do aban-
dono de carrinhos no varejo online. Segundo levantamento 
da consultoria Econsultancy, um dos principais motivos para 
a desistência de compras na internet é o alto valor do frete, 
que corresponde a 55% da taxa de abandono. 

No atual momento de instabilidade econômica pela qual 
o país atravessa  é imprescindível que os varejistas adotem 
medidas estratégicas para aumentar as vendas. Um desses 

meios justamente é o frete 
grátis, que pode ser usado 
como estratégia de vendas 
para motivar os consumido-
res a comprarem mais.

A solução seria a criação 
de um movimento entre os 
lojistas virtuais para a rea-
lização de uma data sazonal 
de descontos no frete seria 
de extrema importância para 
estimular as vendas. Nos 
Estados Unidos esse tipo 
de evento já é tradicional 
e acontece há nove anos, 
onde é chamado de Free 
Shipping Day. 

O portal Busca Descontos, 
idealizador do Black Friday no Brasil, trouxe o evento Dia 
do Frete Grátis, com o objetivo de popularizar o evento 
no país. A data é uma oportunidade para os consumidores 
conseguiriam economizar valores que podem passar dos 
R$ 500,00 no valor das compras, e isso também ajudaria a 
movimentar a economia. Com a tendência de diminuição 
do Frete Grátis no dia a dia, a data pretende se consolidar 
como um forte atrativo para os consumidores. 

  
(Fonte: Ricardo Bove é diretor geral no Brasil do grupo europeu LeadMedia, 

responsável pelo site Busca Descontos e big dates nacionais, como 
BlackFriday.com.br, Dia do Frete Grátis e Brasil Game Day).

Frete Grátis: despachando a crise

Tempo é dinheiro. Nunca essa afi rmação fez tanto sentindo 
quanto neste momento. Mais do que nunca o sonho das empresas, 
das micro até as de maior porte, é fazer com que os processos 
internos e com fornecedores, clientes e parceiros sejam reali-
zados rapidamente e com efi ciência. Cada segundo vale. Cada 
minuto conta. Mas o que elas estão fazendo para tornar esse 
sonho realidade?

A verdade é que grande parte das empresas adotam rotinas 
burocráticas, acostumam-se com os processos e seguem sem 
pensar no que poderia ser feito para mudar o cenário e conquistar 
um dia a dia mais produtivo e menos custoso. A expressão mu-
dança assusta e muitas vezes assombra os tomadores de decisão, 
porque vem acompanhada de uma outra palavra: custo, quando 
na verdade, o correto seria pensar em investimento. 

Investir em tecnologia é uma boa alternativa às empresas 
que precisam melhorar a eficiência operacional, reduzindo 
ou mantendo o mesmo orçamento. A Certificação Digital, 
por exemplo, não exige investimento alto e permite migrar 
processos físicos para o digital, como o de assinatura de 
documentos. E isso inclui: contratos, aprovações, folha de 
ponto, recibos de férias e qualquer outro arquivo eletrônico 
que exija a comprovação da autenticidade. Isso é possível 
porque a cada uso do Certificado Digital é gerada uma as-
sinatura digital com o mesmo valor jurídico da manuscrita, 
assegurado pela legislação brasileira.

Vamos aos benefícios: processos realizados no meio eletrônico 
são mais ágeis e menos custosos, porque eliminam a necessidade 
do uso do papel e também várias etapas como a de manuseio, 
armazenamento e deslocamentos para a o transporte de docu-
mentos. 

Adotando a Certifi cação Digital, o departamento de compras de 
uma empresa pode ter um pedido aprovado de milhões de reais 

Migrar para o digital signifi ca
reduzir custos

pelo presidente, que está no Japão, por exemplo. Os processos 
não param. O signatário só precisa acessar o portal de assinaturas 
ou o próprio sistema da companhia, que pode estar integrado à 
tecnologia, localizar o documento e assiná-lo usando o Certifi -
cado Digital. Vale dizer que o Certifi cado pode ser armazenado 
em token, computador, cartão criptográfi co ou em dispositivos 
móveis, celular ou tablet, por meio da versão mobileID.

O Certifi cado Digital é um velho conhecido das corporações 
de todos os portes e pode ser usado para outras aplicações, 
além do cumprimento das obrigações com o governo. Trata-se 
de uma excelente ferramenta de gestão, que, se usada com toda 
sua potencialidade, pode transformar empresas.  

(Fonte: Roni de Oliveira Franco é diretor Administrativo da Certisign).

Lisandro Sciutto (*)

Hoje, a complexidade dos processos na indústria impedem 
que os gestores tenham a visão completa do todo, mas a 
nuvem e suas aplicações podem mudar essa realidade. 

No entanto, é preciso confi ar na tecnologia e entendê-la como 
parte da história. Assim como a invenção da energia elétrica, 
semicondutores, micro processadores e da própria internet, a 
nuvem chegou para fi car. E, da mesma forma que o conceito de 
cabear cidades com energia elétrica demorou, mas se popularizou 
na maioria das cidades, a computação em nuvem também terá 
o seu momento. Afi nal, a demanda por agilidade pode fazer até 
os mais céticos acreditarem na sua relevância. 

Uma pesquisa da IDC afi rma que a nuvem, mobilidade e big 
data alavancarão os investimentos em TI nas áreas de fi nanças 
e manufatura. E de acordo com a consultoria, a estimativa é que 
em menos de quatro anos os investimentos em nuvem alcancem 
a marca de US$ 2,7 trilhões. Por isso, o setor industrial deve 
estar atento aos mais recentes desenvolvimentos em nuvem, 
pois a adoção destas tecnologias já está mudando o dia a dia dos 
negócios, aumentando a produtividade, e minimizando erros – 
principalmente no setor de manufatura. 

Veja as cinco principais razões para perder o medo da nuvem:
1. Estratégia digital: ao iniciar uma jornada digital, as soluções 

em nuvem se tornam necessárias, pois são capazes de fazer 
análises preditivas, rastrear dados, conectar coisas por meio 
de sensores e da própria internet. Além da capacidade de 
armazenamento, fl exibilidade na arquitetura e tempo rápido 
de implementação. 

2. Visibibilidade do Supply Chain: para se manter competi-
tivo no mercado global, o segmento industrial precisará 
olhar para além das suas paredes. A nuvem é estratégica 
ao ajudar empresas do setor a criar uma rede inteligente 

Cinco razões para não temer 
a migração para nuvem

Nuvem, big data e internet das coisas. O que essas tecnologias têm em comum? A raiz na 
conectividade. Juntas, elas têm o potencial de permitir que a transformação digital na indústria se 
torne uma realidade. Mas, para isso, a tecnologia precisa ser compreendida como o motor de toda essa 
transformação. E, para que a indústria se torne inteligente e, as fábricas se benefi ciem da agilidade, é 
preciso perder o medo da nuvem

de suprimentos e integrá-las com fornecedores, parceiros 
e empreendedores, e a visibilidade dessa cadeia se torna 
prática e fácil de gerenciar.

3. Experiência de uso: as soluções em nuvem são continua-
mente atualizadas, e a experiência do usuário é, na maioria 
das vezes, levada em consideração pelo provedor. 

4. Baixo custo: em modelo de assinatura, a nuvem tem baixo 
custo total de propriedade, e se torna atrativa para empresas 
que querem migrar e modernizar investindo pouco. 

5. Habilidades: os fabricantes de hoje esbarram no recrutamen-
to e retenção de profi ssionais com habilidades técnicas de TI. 
Mas ao deixar um provedor de cloud gerir hardware, back 
ups, servidores e atualizações, a equipe de tecnologia pode 
para focar em processos mais críticos e estratégicos.

(*) É diretor de produtos da Infor LATAM, fornecedora de aplicações empresariais 
específi cas por mercado e desenvolvidas para a nuvem.
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Profissio-
nal como
Marcelo

Misailidis
Copa (?),
torneio de
seleções
no tênis

Museu da
Imagem e
do Som
(sigla)

Aura de
mistério e
fascínio

Unidade de
contagem
no placar
do vôlei

Toro (?),
equipe

italiana de
Fórmula 1

Recurso es-
sencial à 

câmera do
paparazzi

Praticar 
o esporte 
de César

Cielo

Aparelho
do consul-

tório do
dentista

Dígrafo de
"guelra"
(Gram.)

Liberdade;
confiança

(fig.)

Astro
adorado

pelo faraó
Akhenaton

Forma de
venda de 
medica-
mentos

Índice de
acidez ou
basicida- 
de (Quím.)

(?)-Matre:
auxilia 

gestantes
carentes

Ponto
vulnerável
de Aquiles

(Mit.)

Dar nome aos (?):
revelar os culpados
Os do Espírito Santo

são sete (Catol.)

Local de
rodas de
samba

Libertina

Compo-
nente do

cerol
Piedade

Impávido (?): o Bra-
sil, no Hino Nacional
A licença do software 
como o Linux (Inform.)

À vontade
Lasar

Segall,
pintor

(?) Mari-
no, país
europeu
Decência

Aveia, 
em inglês
Via públi-
ca ampla

 Em tempo
passado
Triste, 

em inglês

Droga, 
em inglês
Noel (?),
sambista

Diversão como o
buraco e a sueca

Amon-(?), músico da
Família Lima

Doutor 
na lei

judaica

A segunda maior cidade potiguar
 "Coração Valente",

"Invencível" e
"Bastardos Inglórios"

CJOM
COREOGRAFO

COLADAVIS
DOMEBLS

MISTICISMO
GSSANER

ZOOMROSSO
AOATED
BARANTES

DEVASSAGU
TRELADRUG

TNDRAGEA
BOISORRD

DONSPRO
CALCANHAR

3/oat — sad. 4/drug — zoom. 5/rosso. 6/drágea. 7/mossoró — sugador. 12/código aberto.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o décimo dia da lunação. A Lua em mau aspecto com Mercúrio tende a deixar a comunicação difícil no 
início da manhã e gerar alguns atrasos e aborrecimentos. No fi nal da manhã e à tarde estaremos mais extrovertidos 
e calorosos. A noite deve ser bastante animada e com muita energia. A Lua em harmonia com o Sol traz clareza e 
vitalidade. Marte forma um aspecto bom com Plutão que aumenta a nossa energia e a vontade de realizar nossos 
desejos com muito foco e determinação. Com o Sol em Áries use a confi ança e o otimismo e faça contato com novos 
ambientes, conheça novas pessoas.
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Um dinheiro ou benefício deve 
chegar inesperadamente se já 
passou seu aniversário. A Lua em 
Leão aconselha a não mudar nada, 
melhor seguir a rotina. A Lua em 
mau aspecto com Mercúrio tende a 
deixar a comunicação difícil no início 
da manhã 81/981 – vermelho.

Muitas obrigações a cumprir podem 
trazer a sensação de cansaço logo 
de manhã.  Com o Sol em Áries 
use a confiança e o otimismo e 
faça contato com novos ambientes, 
conheça novas pessoas. Problemas 
ainda podem perturbar, seja muito 
prático em suas atitudes até seu 
aniversário.77/477 – azul.

Um momento de renovação e es-
peranças renovadas. Prepare os 
projetos para o futuro, mas aguarde 
até o aniversário para realizá-los, se 
tomar atitudes impensadas antes 
pode errar e perder. As atitudes im-
pulsivas e mudanças mal pensadas 
trarão prejuízo inesperado.82/382 
– amarelo.

Faça viagens e divirta-se com amigos 
e familiares que estarão mais próxi-
mos de você. Decisões deverão ser 
tomadas somente depois da metade 
da tarde quando o clima fi ca mais 
suave, relaxado e amigável. A partir 
da metade do dia aumento da energia 
e motivação.70/670 – branco.

O que não está de acordo deve ser 
refeito com cuidado, responsabilida-
de e principalmente a satisfação de 
estar fazendo crescer algo novo. Use 
de seriedade e dedicação e terá bons 
resultados no trabalho que estiver 
executando.23/923 – amarelo.

É bom evitar realizar qualquer negó-
cio decisivo. O momento é o melhor 
para procurar soluções nas questões 
amorosas. A noite deve ser bastante 
animada e com muita energia. A Lua 
em harmonia com o Sol traz clareza e 
vitalidade durante toda esta quarta-
feira. 40/340 – verde.

Marte forma um aspecto bom com 
Plutão que aumenta a nossa energia 
e a vontade de realizar nossos dese-
jos. Melhoram as relações sociais e 
sentimentais através da facilidade 
de comunicação. Com Sol em Áries 
precisa de concentração para o que 
deseja.29/629 – verde.

Precisa usar sua criatividade para 
vencer problemas que podem sur-
gir no trabalho. Os novos contatos 
tanto sociais como profi ssionais 
trarão elevação a sua vida. No fi nal 
da manhã e à tarde estaremos 
mais extrovertidos e calorosos. A 
noite deve ser bastante animada. 
39/239 – Azul.

As demonstrações do afeto por 
alguém serão bem-vindas e devem 
melhorar a vida sentimental. Cuide 
da saúde, recuperando a boa dis-
posição para realizar seus planos. 
Aumenta o poder de concentração 
para conseguir aquilo que vem per-
seguindo até o fi nal do mês.35/435 
– marrom.

O bom aspecto planetário aumen-
ta o interesse pelas novidades. 
Dedique-se mais a sua família e faça 
viagens programadas. No amor um 
momento mágico a dois tornando 
o fi nal de dia ótimo para iniciar um 
relacionamento que promete ser 
duradouro.24/524 – azul.

Marte forma um aspecto bom com 
Plutão que aumenta a sua energia e 
a vontade de realizar os desejos com 
muito foco e determinação. Com o 
Sol na casa três a noite aumenta a 
sua sensualidade fazendo-o chamar 
a atenção de alguém. Se estiver só 
poderá até se apaixonar.28/228 
– cinza.

A Lua em mau aspecto com Mercúrio 
tende a deixar a comunicação difícil 
no início da manhã e gerar alguns 
atrasos e aborrecimentos. Faça 
novos planos e economize dinheiro 
que será necessário mais tarde. O 
senso prático precisa ser usado em 
tudo. 14/514 – Azul.

Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 05 de Abril de 2017. Dia de São Vicente Ferrer, Santa Catarina 
Tomás, e Dia do Anjo Lauviah, cuja virtude é a compreensão. Dia Nacional 

de Luta pela Educação. Hoje aniversaria o cantor Genival Lacerda que 
completa 86 anos, o comentarista Valter Casagrande Junior que nasceu 
em 1963, a atriz Krista Allen que faz 45 anos e a atriz Lisandra Souto que 
nasceu em 1975.

O nativo do dia
O nativo de Áries deste dia e grau tem espírito competitivo, dinamismo, é 
autoconfi ante e ousado. A determinação o faz superar os obstáculos para 
a conquista de suas realizações; sua personalidade forte o leva a ocupar 
posições de liderança, mas precisa evitar ser exigente. Normalmente de-
senvolve talento para a concretização de seus objetivos, embora, quase 
sempre, precisem de muita luta e perseverança, embora determinação é 
o que não lhe falta. O seu sistema nervoso se excita com facilidade, gosta 
de falar e possui uma grande atração pessoal. No lado negativo tende a ser 
exageradamente sentimental.

Dicionário dos sonhos
CIDADE – Se chegar numa grande, deve ter cautela 
com seus inimigos. Sua cidade natal, viagem ou mudança 
próxima. Destruída, más notícias. Inundada, perda de 
posição. O nome da cidade pode indicar avisos. Vejamos, 
São Paulo: ganhos financeiros. Curitiba: vida estável. 
Porto Alegre: alegrias que chegaram. Rio de Janeiro: 
viagem. Fortaleza: saúde. Brasília: mudança de posição 
profissional. Números de sorte: 19, 30, 44, 65 e 79.

Simpatias que funcionam
Para garantir a fartura em sua casa: Um pão francês. 
Compre um pãozinho francês e corte-o em três partes, 
no sentido da largura, enquanto mentaliza o seu pedi-
do. Coloque uma das pontas do pão na lata de açúcar, 
a outra na lata de farinha e a fatia do meio na lata de 
arroz. Depois de três dias, pegue os pedaços de pão e 
enterre-os no jardim, sem que ninguém veja.
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Dança
O espetáculo “Colônia 

Penal” propõe que o 
insólito e o absurdo pos-
sam ser percebidos em 
várias situações: Numa 
detalhada descrição de 
métodos de tortura dos 
regimes antidemocrá-
ticos abrigando e en-
cobertando assassinos; 
na cruel e irônica omis-
são de um observador 
estrangeiro;na estranha 
relação entre o poder 
oficial e o condenado. In-
térpretes: Alex Merino, 
Amanda Santos, Everton 
Ferreira, Laia Mora, 
Mainá Santana e Rafael 
Carrion. Concepção, 
direção e coreografia: 
Sandro Borelli.

Serviço: Kasulo Espaço de Arte e 
Cultura, R. Sousa Lima, 300, Barra 
Funda, tel. 3666-7238. De quinta a 
sábado às 21h e domingos às 19h. 
Ingresso: 1 Kg. de alimento não pere-
cível. Até 23/04.

Refl exõesRefl exõesRefl exões Mescla 
musical

Os grupos musicais Duo 
Entre Latinos (dia 9) e o 
Trio Cumbucado (dia 23) 
apresentam um repertório 
musical que mescla a música 
latina e a brasileira.O Duo 
entre Latinos, composto 
pela fl autista e saxofonista 
brasileira Angela Coltri e 
pelo o violonista colombia-
no José Valencia,  faz um 
percurso pela música latino-
americana através de uma 
mistura de ritmos.O Trio 
Cumbucado, formado por 
Paulla Zeferino, na voz e 
percussão, Kesia Pessoa, no 
clarinete e Gabriel Feriani, 
no acordeom exibem um re-
pertório da música brasileira 
e apresentam composições 
autorais dos integrantes. 

Serviço: CPC-USP-Casa de Dona 
Yayá, R. Major Diogo, 353, Bela Vista, 
tel. 2648-1502. Domingos (9 e 23) 11h. 
Entrada franca.

O primeiro espetáculo deste 
ano será realizado no dia 
9 de abril, junto com a ex-

posição “Yoko Ono: O céu ainda é 
azul, você sabe...”. Para completar 
a experiência dos visitantes, a 
Orquestra Instituto GPA tocará 
músicas da parceria Ono-Lennon. 
Sob a regência do maestro Daniel 

Misiuk e direção artística da pro-
fessora Renata Jaffé, a orquestra 
é formada por 40 alunos, que têm 
entre 12 e 21 anos.Além da exibi-
ção em abril, a série Ver e Ouvir 
engloba mais duas apresentações, 
realizadas durante a exposição 
“Mulheres artistas brasileiras no 
século XX” e na Comemoração 

de Aniversário do Instituto Tomie 
Ohtake. Os próximos concertos 
estão programados para os dias 
18 de junho e 26 de novembro, 
respectivamente.

Serviço: Grande Hall do Instituto Tomie 
Ohtake, R. Coropés, 88, Pinheiros. Orquestra, 
domingo (9) às 17h30, exposição, de terça a 
domingo das 11h às 20h. Entrada franca.

Com o objetivo de proporcionar ao público um evento diferente e inovador ao aliar música a 
exposições visuais, a Orquestra Instituto GPA inicia a série Ver e Ouvir

Cena de “Malefícios do amor - Trilogia Tchekhov”.

Três peças em um único es-
petáculo. Três cenários e três 
fi gurinos. Essa é a proposta 
de “Malefícios do amor - Trilo-
gia Tchekhov”. Os textos são 
considerados pequenas obras 
primas de alto valor dramatúr-
gico, todos “temperados” com 
as marcas típicas da poética 
tchekhoviana: brevidade e li-
geireza dos diálogos, linguagem 
despojada e, principalmente, 
um humor ácido e critico que os 
mantém extremamente atuais 
para o mundo contemporâneo. 

Ágil, divertida e enriquecida pela 
astúcia e sagacidade de um dos 
maiores dramaturgos de todos 
os tempos. Sem dúvida, uma 
montagem para entreter todas 
as idades. São apresentadas as 
histórias “O Urso”, “O Jubileu” 
e “Pedido de Casamento”. Com 
Warney Paulo, Lia Tucci, Fran-
cisco Carvalho e Liza Vieira. 
Direção: José Paulo Rosa.

Serviço: Teatro Jaraguá, R. Martins 
Fontes, 71, tel. 3255-4380. Sexta, às 21h30, 
sábado às 21h e aos domingos às 19h. In-
gressos: R$ 50 e R$ 60. Até 28/05.

Comédia
Divulgação

O MESTRE COMPREENDE: Os discípulos acompanhavam 
o Guru, em silêncio, na direção do monastério. As exigências 
morais eram estritas, severas. Proibiam-se falar em demasia, 
comer em excesso, dormir sem necessidade. Canalizar as forças 
sexuais a benefício do equilíbrio físico, emocional e psíquico 
constituía regra fundamental de comportamento. Não se devia 
tocar, nem permitir-se ser tocado por mulher alguma Todos 
conheciam os seus deveres e o único direito permitido era o 
da obediência. Quando chegaram a pequeno rio, que deveriam 
transpor, uma jovem rogou-lhes auxílio para alcançar a outra 
margem. Sem nada dizerem todos se escusaram. Menos um 
aprendiz que a ergueu nos braços e deixou-a tranqüila no lado 
oposto. Houve um espanto geral sem palavras. Três dias de-
pois, em uma pausa propiciadora para edifi cante conversação, 
os monges indagaram ao Mestre por que este não censurara 
o companheiro desatencioso, após o erro e a desobediência 
cometidos. O sábio fi tou-os sereno e respondeu-lhes: "- Acima 
da ação está o pensamento, apresenta-se a intenção. A mulher, 
que pedia ajuda, não surgiu à mente do infrator como uma ten-
tação para ele, portanto, transferindo-a de lugar, lá deixou-a. 
No entanto, aqueles que o desejam punir, inocente como ele 
se encontra, trouxeram-na, perturbadora, na mente e não a 
abandonaram ainda. A verdadeira pureza é natural; não tem 
subterfúgios; é tranqüila. A formal, no entanto, apresenta-se 
com esmero externo; porém se demora intranqüilizadora, in-
feliz." (De "A um passo da imortalidade", de Divaldo P. Franco, 
pelo Espírito Eros).
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Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Ativo      31.12.2016      31.12.2015
Circulante 103.922,46 253.756,50
Disponibilidades 10.043,50 16.193,72
Títulos de Renda Fixa 93.878,96 237.562,78
Ativo Não Circulante 7.991.670,83 10.261.430,93
Impostos à Compensar 3.007.680,46 2.867.135,17
Contas à Receber 7.043,85 6.526,51
Devedores Diversos - 1.250,00
Imobilizado: Imóveis 380.000,00 380.000,00
Veículos - 230.986,26
Outras Imobilizações 3.201,00 3.201,00
( - ) Depreciações Acumuladas (2.729,71) (228.678,07)
Investimentos
Participação no Capital
  de Sociedades Coligadas 3.979.054,63 7.001.010,06
Participação em Outras Sociedades 617.420,60 -
Total do Ativo 8.095.593,29 10.515.187,43

Passivo       31.12.2016       31.12.2015
Circulante 453.411,23 543.130,20
Obrigações e Contribuições à Recolher 15.335,92 9.796,19
Impostos à Pagar 15.215,68 22.214,01
Provisão para Pagamento de Férias 142.085,87 138.544,56
Contas à Pagar 214.773,76 306.575,44
Compromisso por Compra de Imóveis 25.000,00 25.000,00
Credores Diversos 41.000,00 41.000,00
Não Circulante 7.642.182,06 9.972.057,23
Adiantamento para
  Futuro Aumento de Capital 30.918.215,64 30.918.215,64
Capital Social 2.258.933,20 2.258.933,20
Reservas de Lucros 86.741,29 86.741,29
Resultados Acumulados (25.621.708,07) (23.291.832,90)

Total do Passivo 8.095.593,29 10.515.187,43

Demonstração do Resultado do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

Despesas (Receitas) Operacionais      31.12.2016      31.12.2015
Despesas Administrativas e Encargos Sociais (664.995,87) (623.492,75)
Despesas Financeiras (1.097,48) (145,77)
Despesas Tributárias (978.290,29) (302.173,13)
Outras Despesas (838.359,23) (1.107.256,23)
Despesas Patrimoniais (7.860,74) (41.148,48)
Despesas Eventuais (1.158,18) (389,73)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas (4.534,83) (20.160,47)
Receitas Financeiras 166.421,45 132.551,02
Resultado Antes dos Impostos (2.329.875,17) (1.962.215,54)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas 4.534,83 20.160,47
Resultado Líquido do Exercício (2.325.340,34) (1.942.055,07)

Companhia Rural Agropecuária São Sebastião
CNPJ nº. 04.850.758/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 23 de janeiro de 2017 A Diretoria

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício Encerrado
em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais

     31.12.2016      31.12.2015
Atividades Operacionais (2.322.014,43) (1.921.067,06)
Lucro Líquido do Período (2.329.875,17) (1.962.215,54)
Depreciações (7.860,74) (41.148,48)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 2.261.899,36 2.010.570,47
Impostos à Compensar (140.545,29) (125.842,47)
Despesas Antecipadas (180,24) -
Devedores Diversos 1.250,00 6.705,00
Contas à Receber (337,10) (402,57)
Baixa de Investimentos 2.404.534,83 -
Acréscimo do Imobilizado (6.486,26) (10.049,96)
Baixa do Imobilizado 3.663,42 2.140.160,47
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (89.718,97) 148.813,59
Obrigações e Encargos à Recolher 5.539,73 (5.712,88)
Impostos à Pagar (6.998,33) 14.355,45
Contas à Pagar (91.801,68) 91.801,68
Provisão para Pagamentos à Efetuar 3.541,31 48.369,34
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (149.834,04) 238.317,00
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Início do Exercício 253.756,50 15.439,50
Caixa e Equivalentes de Caixa
  no Fim do Exercício 103.922,46 253.756,50
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes a Caixa (149.834,04) 238.317,00

Investimentos em Coligadas e Controladas - Em Reais
                         Nossa Participação no

 Capital  Patrimônio Resultado do                         Patrimônio Líquido
Empresa          Social         Líquido      Exercício  Porcentagem            Valor
Limeiratec Tecnologia S/A 7.400.000,00 6.134.375,87 (6.991,20) 64,864865% 3.979.054,63

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Capital Adiantamento para Futuro Reservas Resultados
  Líquido          Social          Aumento de Capital    de Lucros     Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2014 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (21.329.617,36) 11.934.272,77
Resultado do Exercício - - - (1.962.215,54) (1.962.215,54)
Saldo em 31.12.2015 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (23.291.832,90) 9.972.057,23
Resultado do Exercício - - - (2.329.875,17) (2.329.875,17)
Saldo em 31.12.2016 2.258.933,20 30.918.215,64 86.741,29 (25.621.708,07) 7.642.182,06

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto Atividades de Apoio
à Pecuária não especificadas anteriormente . 2 - Apresentação das De-
monstrações Contábeis - As Demonstrações contábeis referente ao exer-
cício encerrado em 31 de Dezembro de 2016, foram elaboradas de acordo
com as disposições contidas nas práticas contábeis adotadas no Brasil.
3 - Principais Práticas Contábeis - Os Títulos de Renda Fixa estão repre-
sentados por aplicações de curto prazo, registrados ao custo de aquisi-
ção. O Imobilizado está contabilizado pelo custo de aquisição e a depreci-
ação calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em con-
sideração a vida útil-econômica dos bens, e reconhecida no resultado do
exercício. Os investimentos em sociedades coligadas e controladas, es-
tão avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, e a variação dos
investimentos computados no resultado do exercício. No contas à pagar,

está registrado o saldo à integralizar pela subscrição de ações em outra
sociedade. Credores Diversos são obrigações a serem pagas no próximo
exercício. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. O capital social totalmente subscrito e integralizado, está
representado por 1.577.653 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi-
nal. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário de 2016,
foi o de lucro real. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e Equivalen-
tes de Caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, saldos em
poder de bancos e aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equiva-
lentes de caixa incluídos na demonstração dos fluxos de caixa são:
Caixa e saldos em bancos = 10.043,50; Aplicações financeiras de curto
prazo = 93.878,96; Caixa e equivalentes de caixa = 103.922,46.

São Paulo, 23 de janeiro de 2017

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44.2017. 8.26. 0100. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20,
que nos autos da ação de Cumprimento de sentença, requerida por Momentum Empreendimentos
Imobiliarios Ltda, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
25.536,60, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de fevereiro de 2017.                       (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003377-97.2016.8. 26. 0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Renato de Abreu Perine, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Adriana Oliveira da Silva, RG Nº 24. 851.537-8, CPF Nº 164.900.588-
12 que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, lhes ajuizou ação Monitória para cobrança de
R$ 14.297,06, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. Não localizado o representante legal, citado fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o
prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, Ficando advertido de que Será nomeado curador
especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada
Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de fevereiro de 2017.                               (04 e 05)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002058-59.2015.8. 26.0704/01 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª VC, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia
Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Mariana Fernandes de Faria,CPF
380.690.878-89, RG 477192592, que nos autos da ação Cumprimento de Sentença, requerida por
União Social Camiliana, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor
de R$ 3.320,90 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa de 10% (art. 513, § 2º, IV, do NCPC), podendo
oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de março de 2017.                           (04 e 05)

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0703287-50.2012.8.26. 0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Fernanda Mendes Simões
Colombini, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Geraldo Alves Da Silva Gomes, Padre Mariano Ronchi,
1.071, Vila Pereira Cerca - CEP 02932- 000, São Paulo-SP, CPF 086.810.318-72, RG 1.562.044, Casado,
Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Sumário no valor de R$
6.049,61. referente às da taxa de conservação do lote 05, da Quadra AM, do Empreendimento Terras de
Sta Cristina II. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias,
a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos
alegados na inicial. 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 26 de agosto de 2016.                                   (04 e 05)

3ª VC – Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1021787-80.2014. 
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Anderson Suzuki, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CRISTIANE DER DE OLIVEIRA, 
CPF 386.379.588-18, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituto Presbiteriano 
Mackenzie, alegando em síntese: ser credor da importância total de R$ 7.085,00, decorrente de contrato 
de prestação de serviços educacionais em benefício da requerida. Encontrando-se o réu em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 9.498,99 (JUN/2014), devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou 
apresente embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC. O réu será isento do 
pagamento de custas processuais se cumprir o mandado no prazo. Caso não cumpra o mandado no 
prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial, 
independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2017. 

43ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1017112-05.2013. 
8.26.0100.O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 43ª Vara CÍvel, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Rodolfo César Milano, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GISLENE ZUCOLOTTO, 
CPF 264.120.088-02, RG 280744043, bem como a Top Hill Incorporadora e Construtora Ltda e 
Outros que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento Cumulado Com 
Cobrança por parte de ESPÓLIO DE DAISY DE ALMEIDA MELZER - INVENTARIANTE ANGELA 
FRIEDRICH, objetivando em síntese: a condenação dos requeridos ao pagamento de R$ 29.482,62 
(Abril/2013), que deverá ser atualizado até a data do efetivo pagamento, oriundos dos alugueres e 
demais encargos, do imóvel localizado na Av. Paulista, nº 2001 Cjs. 616/617, nesta Capital, conforme 
contrato de locação, firmado entre as partes. 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 24 de novembro de 2016. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0003817-37.2012.8. 26. 0007 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander Marcondes
França Ramos, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Cátia dos Santos, CPF 103.689.048-14, RG
208440963, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, alegando
em síntese que firmou com a requerente um Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
relativos ao curso de Letras e que a requerida é devedora de 05 mensalidades relativas aos meses de
Fevereiro a Junho de 2007 e que o valor do débito encontra-se em R$ 4.592,24. Diante do exposto
requer a citação da requerida para que pague no prazo de 15 dias o débito acima indicado,
devidamente atualizado e acrescido dos juros de mora até a data do efetivo pagamento, dando-lhe
ciência de que o cumprimento do mandado lhe isentará do pagamento de custas e de honorários
advocatícios. No caso de oferecimento de embargos, requer-se que os mesmos sejam julgados
improcedentes, constituindo-se, assim, o mandado inicial em mandado executivo judicial
prosseguindo-se na forma dos artigos 646 e seguintes do CPC com a eventual penhora e avaliação de
bens da devedora, a qual deverá recair sobre o valor corrigido da dívida, acrescido de multa de 10%,
além das custas, despesas processuais e verba honorária. Dá-se como valor da causa a quantia de
4.592,44. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, 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 SP, 23/01/2017.           (04 e 05)

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0013492-92.2010. 
8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Irma Santos Brito, CPF 
274.176.768-80, RG 35.107.751, Brasileira, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título 
Extrajudicial por parte de Centro de Educação Para Formação de Profissionais Em Saúde Ltda, 
para cobrança de confissão de dívida vencidas antecipadamente em 10/07/2009, totalizando R$ 
7.869,44 (sete mil, oitocentos e sessenta e nove Reais e quarenta e quatro centavo) (em 07/02/2017). 
Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por 
EDITAL, para que em 03 (três) dias pague o débito atualizado ou em 15 (quinze) dias embargue o 
reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive 
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em até 6 (seis) parcelas 
mensais, atualizadas com juros de 1% (um por cento) ao mês, prazos estes que começarão a fluir 
após os 30 dias supra, sob pena de penhora, presumindo-se aceitos os fatos. No caso de pagamento 
no prazo de 3 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, No caso de parcelamento, a falta de 
pagamento implicará o vencimento das parcelas e o seguimento do processo, além da imposição de 
multa de 10% (dez por cento) sobre o saldo em aberto, sendo vedada a oposição de embargos (§ 5º, 
art. 916, CPC). 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 março de 2017. 

1ª RP. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0072232-02.2003.8.26.0100 ( USUC 423 ) O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos 
Santos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de de 
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Acácio Moreira Barbosa, 
herdeiros de Hélio José Pires Oliveira Dias, a saber: Genoveva Cecília Pires Oliveira Dias, José Pires 
Oliveira Dias Neto e s/m Vera Helena Mendonça Pires Oliveira, Regina de Camargo Pires de Oliveira, 
Suzana Maria Pires de Oliveira Dias, Hélio Pires de Oliveira Júnior, Marina Pires Oliveira Dias, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Kelly Gonçalves Mendonça, Alex Gonçalves Mendonça, Ricardo 
Gonçalves Mendonça, Maria de Fátima Sousa e o espólio de Manuel Augusto de Mendonça, 
representado pela inventariante Eurides Gonçalves da Silva, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, 
visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Bento Correia de Figueiredo (antiga 
Rua 3), nº 46, lote 1 da quadra “G” do loteamento Vila Suzana, Jardim Suzana, Subdsitrito Capela do 
Socorro, São Paulo, SP, com área de 253,74 m2, inscrito no cadastro municipal sob o nº 095.249.0013-0, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 
dias, contestem o feito. 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. 
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Construtora Augusto Velloso S/A 
C.N.P.J/M.F. nº 60.853.934/0001-06

Sociedade Anônima de Capital Fechado
Relatório da Diretoria - Exercício encerrado em 31.12.2016

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016 e 2015.         São Paulo, 31 de Março de 2017. 

Balanço Patrimonial (Em reais)

A Diretoria
José Maria Augusto - Contador CRC - 1SP126.202/O-7

Ativo Dezembro/2016 Dezembro/2015
Caixa e equivalentes de caixa  1.757.970,68  255.870,15
Contas a receber  36.024.389,18  32.305.279,62
Estoques  228.042,77  228.042,77
Impostos a recuperar  953.280,26  1.143.794,71
Outros créditos  6.366.857,52  7.289.680,56
Total do Circulante    45.330.540,41    41.222.667,81
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
Contas a receber  4.623.213,89  7.847.311,89
Créditos de controladas e coligadas  20.846.407,45  16.419.946,18
Depósitos judiciais  2.822.367,77  2.782.412,66
Outros créditos  224.218,64  183.286,07
Total do Realizável a Longo Prazo    28.516.207,75    27.232.956,80
Permanente
Investimentos em
  controladas e coligadas  37.879.571,99  38.012.559,17
Imobilizado - custo  5.960.403,79  7.323.133,91
Intangíveis  220.138,21  228.156,65
Total do Permanente    44.060.113,99    45.563.849,73
Total do não Circulante    72.576.321,74    72.796.806,53
Total do Ativo  117.906.862,15  114.019.474,34

Passivo Dezembro/2016 Dezembro/2015
Circulante
Financiamentos  2.887.146,44  1.932.287,88
Fornecedores  15.319.062,00  12.464.753,95
Obrigações trabalhistas  1.207.790,91  3.265.330,18
Obrigações fiscais  5.115.455,63  839.948,22
Outras contas a pagar  734.313,30  985.517,88
Total do Circulante    25.263.768,28    19.487.838,11
Não Circulante
Financiamentos  6.975.610,39  6.975.610,39
Processos judiciais  122.265,06  158.184,27
Fornecedores e retenções contratuais  4.490.906,70  6.923.607,22
Parcelamentos e tributos diferidos  5.307.835,96  6.683.888,62
Outras contas a pagar  5.500.835,79  4.797.201,62
Total do não Circulante    22.397.453,90    25.538.492,12
Patrimônio Líquido 
Capital social  45.000.000,00  45.000.000,00
Reserva legal  2.654.757,92  2.592.133,13
Reserva de lucros  22.590.882,05  21.401.010,98
Total do Patrimônio Líquido    70.245.639,97    68.993.144,11
Total do Passivo e do 
 Patrimônio Líquido 117.906.862,15  114.019.474,34

Demonstração do Resultado dos Exercícios
 Dezembro/2016 Dezembro/2015
Receitas de obras, serviços 
 e incorporações  101.367.072,98  101.776.978,84
(-) Impostos e contribuições
 sobre a receita  (6.741.894,17)  (5.209.144,84)
Receitas Líquidas  94.625.178,81  96.567.834,00
(-) Custo dos serviços
 prestados e incorporações  (83.618.976,38)  (84.488.619,19)
Lucro Bruto     11.006.202,43    12.079.214,81
Despesas administrativas  (5.757.619,31)  (4.054.595,88)
Depreciação e amortização  (2.078.256,34)  (2.050.706,96)
Resultado de equivalência patrimonial  (8.387,18)  2.206.741,06
Outras resultados operacionais  (39.405,58)  709.327,05
Lucro Líquido Antes do 
 Resultado Financeiro  3.122.534,02  8.889.980,08
Receitas financeiras  413.248,02  88.642,42
Despesas financeiras  (3.849.976,68)  (3.863.538,26)
Resultado Financeiro  (3.436.728,66)  (3.774.895,84)
Resultado Antes dos Tributos 
 sobre os Lucros  (314.194,64)  5.115.084,24
IR e CS correntes -  (130.102,09)
Resultado Líquidos das 
 Operações Continuadas    (314.194,64)      4.984.982,15
Resultado das operações descontinuadas  1.566.690,50  -
Resultado Líquido do Período   1.252.495,86      4.984.982,15
Resultado líquido do período por ação                 0,10                     0,42

1) Fluxos de caixa originados
  de atividades operacionais Dezembro/2016 Dezembro/2015
Resultado líquido  1.252.495,86  4.984.982,15
Ajustes para reconciliar o lucro
 líquido ao caixa gerado
 pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização  2.078.256,34  2.050.706,96
Resultado na baixa de 
 ativos permanentes -  21.346,69
Equivalência patrimonial  (8.387,18)  2.206.741,06
Decréscimo (acréscimo) em ativos:
Variação no circulante e não circulante  537.438,25  (2.321.835,75)
Acréscimo (decréscimo) em passivos:
Variação no circulante e não circulante  1.680.033,39  5.584.074,78
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades operacionais  5.539.836,66    12.526.015,89

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Reserva Reserva de 
         realizado               legal              lucros                Total 
Saldo em
 31/12/2014  23.000.000,00  2.453.221,08  38.554.940,88  64.008.161,96
Resultado 
 do exercício  - - 4.984.982,15  4.984.982,15
Aumento 
 de capital 
 29/07/2015  22.000.000,00 -  (22.000.000,00)  -
Reserva legal -  138.912,05  (138.912,05)  -
Saldo em 
31/12/2015  45.000.000,00  2.592.133,13  21.401.010,98  68.993.144,11
Resultado do 
 exercício  - - 1.252.495,86  1.252.495,86
Reserva legal -  62.624,79  (62.624,79)  -
Saldo em
 31/12/2016  45.000.000,00  2.654.757,92  22.590.882,05  70.245.639,97

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes, 
estão à disposição dos Senhores acionistas na sede da Sociedade.

Demonstração do Fluxo de Caixa
2) Fluxos de caixa originados 
 de atividades de investimentos
Variação no permanente  (4.992.594,69)  (9.752.721,32)
Caixa líquida gerada pelas 
 atividades de investimentos (4.992.594,69)  (9.752.721,32)
3) Fluxos de caixa originados 
 de financiamentos
Empréstimos e 
 financiamentos - captações  954.858,56  (2.932.053,23)
Caixa líquida gerada pelas
 atividades de financiamentos      954.858,56  (2.932.053,23)
3) Variação no caixa e
 equivalentes de caixa   1.502.100,53     (158.758,66)
4) Saldos de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa   1.502.100,53     (158.758,66)
No início do exercício  255.870,15  414.628,81
No fim do exercício   1.757.970,68        255.870,15
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Mantega 
prestará 

depoimento 
amanhã (6)
O ex-ministro da Fazenda, 

Guido Mantega, prestará 
depoimento amanhã (6), 
ao Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) no âmbito da 
ação que apura se a chapa 
de Dilma Rousseff e Michel 
Temer cometeu abuso de 
poder político e econômico 
para se reeleger em 2014. 
Na manhã de ontem (4), os 
ministros do TSE decidiram 
reabrir a fase de instrução 
do processo, com a marca-
ção de novos depoimentos e 
a fi xação de um prazo mais 
elástico para as alegações 
fi nais das partes envolvidas 
no processo - cinco dias, 
contados depois da realiza-
ção das oitivas.

O depoimento de Guido 
Mantega, pedido pela defesa 
de Dilma, ocorrerá na sede 
do TRE-SP, às 20h00. O re-
lator da ação, ministro Her-
man Benjamin, havia indefe-
rido o pedido da defesa da 
petista para ouvir Mantega, 
que foi reapresentado como 
questão de ordem durante 
a sessão extraordinária. O 
pedido para que sejam re-
alizadas novas oitivas teve 
como base o depoimento 
do ex-presidente da cons-
trutora Odebrecht, Marcelo 
Odebrecht, que afirmou 
ao TSE que “inventou” a 
campanha de reeleição de 
Dilma em 2014. 

De acordo com o delator, 
Guido Mantega foi o res-
ponsável por solicitar os 
repasses da construtora. 
Em maio de 2014, o em-
presário se encontrou com 
o “Pós-Italiano”, como era 
identifi cado o ex-ministro 
nas planilhas do Setor de 
Operações Estruturadas, o 
departamento da propina. 
Na ocasião, ele foi infor-
mado de que os repasses 
prioritários deveriam ser 
para Dilma.

Os dados acabam de ser divulgados pela Organização 
das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 
(FAO). Segundo a FAO, o problema é causado pela 

difi culdade que determinadas regiões estão tendo para 
produzir ou ter acesso aos alimentos.

As causas principais são impactos de confl itos e guerras 
civis, alta nos preços e eventos extremos do clima, como 
secas prolongadas ou excesso de chuvas. De Roma, o 
diretor-geral da FAO, José Graziano da Silva, disse que é 
possível garantir que a população tenha o sufi ciente para 
comer todos os dias.

“Isso pode ser evitado. Não podemos evitar uma seca, mas 
podemos evitar que uma seca se transforme em fome. O 
Nordeste brasileiro é um bom exemplo disso. Nós sofremos 
com três anos seguidos de seca e não houve fome, graças 
às políticas preventivas adotadas pelos governos. O mais 
assustador hoje é que o que explica grande parte dessas 
situações de insegurança alimentar aguda são confl itos e 
desastres naturais”, afi rmou Graziano.

Sudão do Sul, Somália, Iêmen e Nigéria

podem declarar risco de fome.

Mais de 100 milhões de pessoas 
sofrem de grave insegurança alimentar

O número de pessoas sofrendo de insegurança alimentar severa está aumentando no mundo: já são cerca 108 milhões nesta 
condição, contra 80 milhões em 2015

A
lb

er
t G

on
za

le
z 

Fa
rr

an
/F

A
O Segundo Graziano, quatro países correm hoje risco de 

declarar situação de fome: Sudão do Sul, Somália, Iêmen 
e Nigéria. Neste último, a crise alimentar concentra-se 
na região norte. Ele destacou que há outras nações com 
insegurança alimentar severa devido a guerras e confl i-
tos. “Quando se juntam confl ito e desastres naturais, a 
situação se torna explosiva. 

É o caso da Somália e de algumas regiões da Etiópia, da 
República Centro-Africana e, sobretudo, do Iêmen e da Síria. 
Nesses lugares, a paz é uma pré-condição para se enfrentar 
a questão da fome. Sem paz não há segurança alimentar, 
da mesma maneira que, sem segurança alimentar, não há 
paz duradoura”, afi rmou.

De acordo com o diretor-geral da FAO, os 108 milhões 
de pessoas que sofrem de insegurança alimentar severa 
apresentam índice de desnutrição acima do normal e pouco 
acesso à comida, mesmo com ajuda externa. Sem ações fortes 
para melhorar a situação, essas populações correm o risco de 
passar fome com consequências graves (ONU News).
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O pretendente.: HELOSMAN DE OLIVEIRA MARTINS DE LACERDA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 24/12/1987, profi ssão: supervisor, estado civil: solteiro, residente e do-
miciliado neste distrito, fi lho de: Francisco Martins de Lacerda e de Ana Maria de Oliveira 
Martins de Lacerda. A pretendente.: EDILAINE BEZERRA DO NASCIMENTO, natural 
de São Paulo, SP, nasc.: 30/09/1988, profi ssão: assistente administrativo, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Manoel Bezerra do Nascimento e 
de Maria Cicera Silva do Nascimento. 

O pretendente.: EVERTON ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS, natural de Itaquaque-
cetuba, SP, nasc.: 27/06/1995, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente: 
itaquaquecetuba - SP - . fi lho de: Joaquim de Sousa Santos e de Sandra Cristina de 
Oliveira. A pretendente.: JESSICA FREIRE SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/02/1991, profi ssão: operadora de atendimento, estado civil: divorciada, residente e 
domiciliada neste distrito, fi lha de: Antonio Henrique da Silva Neto e de Rosana de Sou-
za Freire Silva. 

O pretendente.: FILIPE LOPES DA LUZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/07/1990, 
profi ssão: tec.comissionamento, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Helvecio Cristovão da Luz Filho e de Luciana Arminda Lopes da Luz. A pre-
tendente.: NATALIA DE OLIVEIRA PIRES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/04/1992, 
profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: 
Paulo Gilvan Pires e de Nair de Oliveira Pires. 

O pretendente.: GILVAN BATISTA DA SILVA, natural de Itapebi, BA, nasc.: 08/01/1947, 
profi ssão: aposentado, estado civil: viúvo, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: 
João Batista da Silva e de Celina Maria de Jesus. A pretendente.: FRANCISCA LIMA 
DA SILVA, natural de São José da Tapera, AL, nasc.: 26/11/1949, profi ssão: aposen-
tada, estado civil: divorciada, residente e domiciliado em Sumare - SP, fi lha de: Rafael 
Bezerra de Lima e de Maria de Lourdes Filha. 

O pretendente.: HELTON FERNANDES RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/12/1988, profi ssão: consultor negocios, estado civil: solteiro, residente: São Paulo - 
SP - itaim paulista. fi lho de: Olival Nascimento Rodrigues e de Maria Aparecida Fernan-
des. A pretendente.: RENATA CARVALHO TEIXEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/05/1987, profi ssão: analista contabil, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito, fi lha de: Marcelo Teixeira e de Dina Carvalho Teixeira. 

O pretendente.: RENATO ALVES TEIXEIRA, natural de Diadema, SP, nasc.: 26/12/1988, 
profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteiro, residente e domiciliado em Diade-
ma - SP, fi lho de: Grimaldo Lopes Teixeira e de Ilda Alves de Souza. A pretendente.: 
DEBORA SAYURI HIGASHI, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 03/08/1981, profi ssão: 
professora de ensino infantil, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de: Seiti Higashi e de Sandra Regina Teixeira Lima Higashi. 

O pretendente.: LEANDRO ALVES PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
31/08/1983, profi ssão: vigilante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: Elice Alves Pereira. A pretendente.: LUCIANA DE QUEIROZ SILVA, 
natural de Osasco, SP, nasc.: 22/02/1985, profi ssão: costureira, estado civil: divorciada, 
residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Roseli de Queiroz Silva. 

O pretendente.: DENIS NUNES DO NASCIMENTO SANTOS, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 06/09/1992, profi ssão: porteiro, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito, fi lho de: Gilson do Nascimento Santos e de Denise Nunes do 
Nascimento Santos. A pretendente.: ANGELICA GOMES DA SILVA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 16/04/1995, profi ssão: balconista, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito, fi lha de: Antonio Gomes da Silva e de Maria das Dores 
Gomes da Silva. 

O pretendente.: CLAUDEMIR PAULINO DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
18/02/1981, profi ssão: ajudante de motorista, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito, fi lho de: Claudionor Paulino da Silva e de Maria da Silva e Silva. 
A pretendente.: ALINE APARECIDA SILVA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 23/05/1989, profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e do-
miciliada neste distrito, fi lha de: João Lopes dos Santos e de Aparecida da Silva. 

O pretendente.: RAFAEL LOPES ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/09/1994, 
profi ssão: digitador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: 
Erildo Joaquim Alves e de Celia Cristina Lopes Alves. A pretendente.: JULIANA DE 
SOUZA ZAMBONI, natural de Osasco, SP, nasc.: 20/07/1992, profi ssão: aux.adminis-
trativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Wilian Almei-
da Zamboni e de Lucinda Lucio de Souza Zamboni. 

O pretendente.: ERIVALDO DE OLIVEIRA, natural de Varzelandia, MG, nasc.: 
21/02/1982, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Romeu José de Oliveira e de Maria Nazare Martins de Oliveira. A pre-
tendente.: ANA CLAUDIA DE SOUZA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/02/1978, 
profi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito, fi lha de: Erivaldo Rufi no de Souza e de Maria da Penha de Souza. 

O pretendente.: ANDERSON PINHEIRO DE AZEVEDO, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 20/11/1985, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: Rosilda Pinheiro de Azevedo. A pretendente.: FLAVIA ROSA 
RIBEIRO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/09/1985, profi ssão: prendas domésticas, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Eudes Gomes Ribei-
ro e de Maria Celia Rosa de Sousa Ribeiro. 

O pretendente.: RICARDO BARBALHO SILVEIRA, natural de Passagem Franca, MA, 
nasc.: 22/11/1989, profi ssão: operador de maquinas fi xas, estado civil: solteiro, residen-
te e domiciliado neste distrito, fi lho de: João Milton de Sousa Silveira e de Carmeluci 
Silveira Barbalho Sousa. A pretendente.: YSABELE CONCEICAO DOS SANTOS, na-
tural de São Paulo, SP, nasc.: 28/03/1995, profi ssão: auxiliar de escritório, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Evandro Alves dos Santos e de 
Luzineide de Santana Conceição dos Santos. 

O pretendente.: JOSE CLECIVALDO VIEIRA SAMPAIO, natural de Mombaça, CE, 
nasc.: 04/07/1982, profi ssão: pizzaiolo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: José Divaldo de Freitas Sampaio e de Cleice Maria Vieira 
Sampaio. A pretendente.: RENATA OLIVEIRA SALES, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 30/01/1988, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito, fi lha de: João Francisco Sales e de Elizabeth Oliveira 
Sales. 

O pretendente.: MANEL NOEL, natural de Belami, Haiti, nasc.: 11/10/1994, profi ssão: mar-
ceneiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: Renelus Noel e 
de Vernelie Laurent. A pretendente.: ELISAMA DE MOURA DA SILVA, natural de São Pau-
lo, SP, nasc.: 22/11/1980, profi ssão: professora, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito, fi lha de: Narciso Manoel da Silva e de Helena Maria de Moura da Silva. 

O pretendente.: ADMILSON LEHN BATISTA, natural de Doutor Camargo, PR, nasc.: 
12/08/1969, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, 
fi lho de: João de Jesus Batista e de Geny Lehn Batista. A pretendente.: NATALINA ANGE-
LICA, natural de Pitangui, MG, nasc.: 22/12/1970, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Antonio Angelica e de Conceição Xavier. 

O pretendente.: DANILO MOREIRA REIS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 22/01/1985, 
profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho 
de: José Bastos dos Reis e de Sonia Moreira Reis. A pretendente.: CYNDI RAFAELA 
DE OLIVEIRA ROSA, natural de Erechim, RS, nasc.: 31/10/1994, profi ssão: recepcio-
nista, estado civil: solteira, residente e domiciliada no Ipiranga, São Paulo - SP, fi lha de: 
Gerves Nunes Rosa e de Lorecir Fatima Paz de Oliveira. 

O pretendente.: ARNALDO ANDRES OVELAR GONZALEZ, natural de Ita, Paraguai, 
nasc.: 04/02/1991, profi ssão: costureiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: Sixto Ovelar e de Marciana Gonzalez de Ovelar. A pretendente.: 
SORAIA FERREIRA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/11/1987, pro-
fi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de: Cicero Antonio dos Santos e de Maria Geralda Ferreira dos Santos. 

O pretendente.: PATRICK MARCHETTI DE SOUZA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
05/08/1987, profi ssão: ajudante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: Lormino Alves de Souza e de Elizabete Marchetti Dias de Souza. A 
pretendente.: EVELYN ALMEIDA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 28/07/1994, 
profi ssão: auxiliar de processos, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito, fi lha de: Airton Almeida Silva e de Marliete Pereira da Silva. 

O pretendente.: MAURICIO FRANCISCO DA SILVA, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
29/11/1983, profi ssão: analista de faturamento, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito, fi lho de: Amaro Francisco da Silva e de Maria Lins da Sil-
va. A pretendente.: MARCIA PEGORARO BENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
03/02/1983, profi ssão: psicologa, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito, fi lha de: Anderson Mariano Bento e de Ermelinda Pegoraro Bento. 

O pretendente.: JEFFERSON RODRIGO ALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 23/05/1996, profi ssão: cabelereiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: Valdomiro Lino da Silva e de Adriana Alves da Silva. A pretenden-
te.: STEFANY FELIX DE LIMA ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 05/05/1997, 
profi ssão: aux.de vendas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de: Carlos Roberto Alves e de Rosana Felix de Lima. 

O pretendente.: DIEGO SILVA DIAS, natural de Santo Andre, SP, nasc.: 29/05/1990, profi s-
são: supervisor manutenção, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho 
de: Manoel Messias Xavier Dias e de Maria Assunção Silva Dias. A pretendente.: JESSICA 
INGRID FRANCISCA RODRIGUES SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/08/1995, 
profi ssão: assistente comercial, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de: Osvaldo Daniel dos Santos Filho e de Valquiria de Oliveira Rodrigues Santos. 

O pretendente.: RAFAEL FERNANDES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 23/07/1985, 
profi ssão: agente de locação, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, 
fi lho de: Nelson Fernandes Filho e de Marcilia Elenir Fernandes. A pretendente.: TALITA 
DE MELO FELIPE, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/07/1992, profi ssão: recepcio-
nista bilingue, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Jozias 
Felipe de Melo e de Maria Rozimar de Melo Felipe. 

O pretendente.: VANDERLEI FERREIRA DE ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 12/04/1974, profi ssão: porteiro, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: Benedito Anesio de Almeida e de Vilma de Oliveira Almeida. A 
pretendente.: EDILENE MARIA DOS SANTOS, natural de João Pessoa, PB, nasc.: 
01/02/1973, profi ssão: ajudante, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito, fi lha de: Ednaldo Quirino dos Santos e de Janeide Maria do Nascimento. 

O pretendente.: KEVIN ALVES DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/09/1997, 
profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: 
Sidineu Raimundo da Silva e de Claudimeia Alves Silva. A pretendente.: VIVIANE NAS-
CIMENTO LOPES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 13/03/1995, profi ssão: atendente, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Damião Gomes Lo-
pes e de Lucineide Oliveira do Nascimento. 

O pretendente.: RODRIGO DO CARMO CRUZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
27/09/1990, profi ssão: analista de sistemas, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito, fi lho de: Roberto Carlos Cruz e de Vilma do Carmo Cruz. A preten-
dente.: NATHALIA SANTOS PISSIALI, natural de São Paulo, SP, nasc.: 20/09/1992, 
profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha 
de: Fabio Carlos Pissiali e de Marineide Aparecida do Carmo dos Santos. 

O pretendente.: ROBSON BATISTA DE MIRANDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
24/06/1983, profi ssão: operador de máquinas, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito, fi lho de: João Batista de Miranda e de Cicera de Miranda. A preten-
dente.: FABIANA NASCIMENTO DOS SANTOS, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, 
nasc.: 21/12/1981, profi ssão: aux.produção, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito, fi lha de: Lirio Rocha dos Santos e de Vanda Lucia da Silva Nascimento. 

O pretendente.: FABIO SANTOS ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/06/1975, 
profi ssão: ajudante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: 
Fabiano da Paixão Almeida e de Delzita Santos Almeida. A pretendente.: LEILIANE 
SANTOS NOVAES, natural de Mucuri, BA, nasc.: 04/12/1984, profi ssão: prendas do-
mésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Pedro 
Maia de Novaes e de Adocelia Ferreira dos Santos. 

O pretendente.: HENRIQUE FRANCA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/08/1995, 
profi ssão: separador, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho 
de: Antonio Carlos Reis Franca e de Aparecida Franca. A pretendente.: LAIS BEZERRA 
DE FREITAS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 26/07/1996, profi ssão: auxiliar admi-
nistrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Edilson 
Marassato de Freitas e de Patricia Aparecida Gomes Bezerra de Freitas. 

O pretendente.: EZEQUIEL DE JESUS MATOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 
17/05/1983, profi ssão: autonomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, 
fi lho de: Antonio Romulo Cardoso Matos e de Maria da Paz de Jesus Matos. A pretendente.: 
BEATRIZ RODRIGUES MENEZES MUNIZ, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/08/1993, 
profi ssão: assistente de recursos humanos, estado civil: divorciada, residente e domiciliada 
neste distrito, fi lha de: Benjamim Menezes Muniz e de Zehilte Rodrigues de Souza Cunha.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - 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:

27º Subdistrito - Tatuapé
FLAVIO APARECIDO RODRIGUES GUMIERI - 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: VINÍCIUS GIOVANNI BASSI, estado civil solteiro, profi ssão administrador 
de empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 21 de fevereiro de 1988, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Wilson Donizetti Bassi e de Cleonice 
João de Andrade Bassi. A pretendente: FLAVIA MASSETO NASTARI, estado civil 
solteira, profi ssão bailarina, nascida em Jundía - SP, no dia 03 de março de 1986, 
residente e domiciliada em Jundiaí - SP, fi lha de Domingos Nastari Netto e de Maria de 
Fátima Aparecida Masseto Nastari. Obs.: Edital procedente na Unidade de Serviço do 
2º Subdistrito de Jundiaí, SP.

O pretendente: FILYPE MORAES FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, 
nascido em São Paulo (Registrada no Tatuapé) SP, no dia 19 de dezembro de 1989, 
residente e domiciliado na Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, fi lho de Josuel 
Trindade Ferreira e de Marli Moraes Ribeiro Ferreira. A pretendente: GABRIELA 
CRISCI MOREIRA, estado civil solteira, profi ssão consultora de vendas, nascida em 
Guarulhos (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 12 de dezembro de 1988, residente 
e domiciliada na Cidade Mãe do Céu, São Paulo - SP, fi lha de Marcelo dos Reis Moreira 
e de Angela Crisci Moreira.

O pretendente: GUILHERME SOUZA LIMA DE LARA CAMPOS, estado civil divorciado, 
profi ssão fotografo, nascido em São Paulo - SP, no dia 11 de janeiro de 1984, residente 
e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Guimarães de Lara Campos e 
de Marilia Fonseca de Souza Lima. A pretendente: JULIANA SERAFIM FRANCISCO, 
estado civil solteira, profi ssão enfenheira química, nascida em São Paulo (Registrado 
na Penha de França) SP, no dia 25 de abril de 1984, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Ayres Francisco e de Maria dos Anjos  Serafi m de Oliveira.

O pretendente: ANDERSON TADACHI HIROMOTO, estado civil solteiro, profi ssão 
assessor de casamentos, nascido em São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 
24 de agosto de 1988, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho 
de Airton Tsuyoshi Hiromoto e de Sandra Satiko Miyahira Hiromoto. A pretendente: 
ROSANA FARIAS DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão assessora de casamento, 
nascida em Dourados - MS, no dia 24 de maio de 1979, residente e domiciliada na Vila 
Carrão, São Paulo - SP, fi lha de José Luiz de Souza e de Geraldina Farias de Souza.

O pretendente: JHONATAN BAPTISTELLA RODRIGUES DA SILVA, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) 
SP, no dia 08 de janeiro de 1990, residente e domiciliado na Vila Fernandes, São Paulo 
- SP, fi lho de Carlos Rodrigues da Silva e de Maria de Fatima Baptistella. A pretendente: 
FERNANDA ALEXANDRE SIPRIANO, estado civil solteira, profi ssão secretária, 
nascida em São Paulo (Registrada na Mooca) SP, no dia 20 de setembro de 1992, 
residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Luiz Otavio Sipriano e 
de Raquel Alexandre Sipriano.

O pretendente: BRUNO GARDINI LANZO, estado civil solteiro, profi ssão radialista, 
nascido em São Paulo (Registrado na Saúde) SP, no dia 07 de novembro de 1987, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Jose Luiz Lanzo e de Teresa 
Cristina Gardini Lanzo. A pretendente: PAULA NICIOLI DE NADAI, estado civil solteira, 
profi ssão radialista, nascida em São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 03 
de abril de 1990, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Claudeir 
Roberto de Nadai e de Maria Elisa Nicioli de Nadai.

O pretendente: RODRIGO HIDEO HONDA SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
autônomo, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 21 de novembro 
de 1983, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Miguel Trindade 
Santos e de Alice Harumi Honda Santos. A pretendente: CLAUDIA EMY UEHARA, 
estado civil solteira, profi ssão funcinária pública, nascida em São Paulo (Registrada no 
Tatuapé) SP, no dia 19 de junho de 1980, residente e domiciliada na Vila Carrão, São 
Paulo - SP, fi lha de Fernando Yeiji Uehara e de Inês Miyoko Uehara.

O pretendente: MARCO AURELIO SIECOLA, estado civil solteiro, profi ssão advogado, 
nascido em São Paulo (Registrado em Santana) SP, no dia 20 de fevereiro de 1990, 
residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Donizeti Siecola 
e de Kelly Cristina Martins Siecola. A pretendente: THAÍSLA SALGUEIRO, estado civil 
solteira, profi ssão analista de sinistro, nascida em São Paulo (Registrada no Jardim 
Paulista) SP, no dia 03 de novembro de 1989, residente e domiciliada na Vila Carrão, 
São Paulo - SP, fi lha de Edson Salgueiro e de Lourdes Sanchez Jardim.

O pretendente: LEONARDO VIZIOLLI SEVERINO, estado civil solteiro, profi ssão 
empresário, nascido em São Paulo (Registrado em Bela Vista) SP, no dia 12 de agosto 
de 1991, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lho de Sergio 
Severino e de Roseli Viziolli Severino. A pretendente: TATIANE MORAES MIRANDA, 
estado civil solteira, profi ssão arquiteta e urbanista, nascida em São Paulo (Registrada 
na Vila Formosa) SP, no dia 15 de novembro de 1991, residente e domiciliada na 
Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de José de Barros Miranda e de Edineusa 
Aparecida de Moraes Miranda.

O pretendente: VINÍCIUS DE OLIVEIRA SOUZA FRANÇA, estado civil solteiro, 
profi ssão gerenciador, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 
09 de fevereiro de 1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Mauro Souza de França e de Ivone de Oliveira França. A pretendente: JULIANA DA 
COSTA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida em São Paulo 
(Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 08 de janeiro de 1991, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Avelino de Almeida Ferreira e de Simone Angelica 
da Costa Ferreira.

O pretendente: MARCIO LUIZ SCALLABRINE, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de sistemas, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Formosa) SP, no 
dia 28 de agosto de 1984, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, 
fi lho de Marco Antonio Scallabrine e de Marina Conceição Nadim Scallabrine. A 
pretendente: TARINI CRISTINA COSTA, estado civil divorciada, profi ssão médica 
veterinária, nascida em São Paulo - SP, no dia 15 de julho de 1984, residente e 
domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Carlos Roberto Costa e de Elaine 
Cristina Alves Costa.

O pretendente: JOSÉ ORLANDO BERNARDO DA SILVA, estado civil divorciado, 
profissão monobrista, nascido em Panelas - PE, no dia 26 de abril de 1982, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, filho de Joaquim Bernardo 
da Silva Filho e de Hilda Barbosa da Silva. A pretendente: LUANA DE SOUSA 
FERREIRA, estado civil solteira, profissão recepcionista, nascida em Santo 
André (Registrada no 1º Subdistrito) SP, no dia 07 de janeiro de 1995, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, filha de Antonio Luis Ferreira e de Lia 
Raquel de Sousa Ferreira.

O pretendente: ALEX FERREIRA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão diretor de 
logistica, nascido em São Paulo (Registrado na Mooca) SP, no dia 18 de setembro de 
1985, residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Antonio 
Geraldo de Souza e de Edna Ferreira de Souza. A pretendente: PÂMELA NUNES 
CORREA, estado civil solteira, profi ssão técnica de enfermagem, nascida em São Paulo 
(Registrada no Cambuci) SP, no dia 13 de setembro de 1989, residente e domiciliada 
no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lha de Robson Lopes Correa e de Marisa 
Cerqueira Nunes.

O pretendente: DANIEL POLLARINI MARQUES DE SOUZA, estado civil solteiro, 
profi ssão advogado, nascido em Guarulhos (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no dia 20 
de fevereiro de 1983, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, 
fi lho de Ronaldo Marques de Souza e de Silvia Irene Pollarini Marques de Souza. A 
pretendente: CAMILLA VIVEIROS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão advogada, 
nascida em São Paulo (Registrada na Vila Mariana) SP, no dia 19 de junho de 1987, 
residente e domiciliada na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, fi lha de Odilon Venancio 
Pereira e de Sonia Maria Ferreira Pereira.

O pretendente: CARLOS ALEXANDRE BATISTA SIQUEIRA, estado civil 
solteiro, profissão técnico em segurança do trabalho, nascido em Jacarezinho - 
PR (Registrado em Itaquera, São Paulo - SP), no dia 10 de fevereiro de 1982, 
residente e domiciliado no Jardim Vila Formosa, São Paulo - SP, filho de Sebastião 
Valentin Siqueira e de Odete Maria Batista Siqueira. A pretendente: DANIELA 
CUNHA LEITE, estado civil solteira, profissão tradutora e intéprete, nascida em 
Jacarezinho - PR, no dia 10 de julho de 1982, residente e domiciliada no Jardim 
Vila Formosa, São Paulo - SP, filha de José Rogerio Halembeck Leite e de Rosa 
Cunha Halembeck Leite.

O pretendente: ROBSON DAVID, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 11 de junho de 1979, residente e domiciliado no Parque São 
Jorge, São Paulo - SP, fi lho de Aparecido David e de Luzia Angela David. A pretendente: 
MAIQUELI LOPES, estado civil solteira, profi ssão empresária, nascida em Constantina 
- RS, no dia 17 de outubro de 1991, residente e domiciliada no Parque São Jorge, São 
Paulo - SP, fi lha de Elenir Lurdes Lopes.

O pretendente: FERNANDO RODRIGUES NOVA MORA, estado civil divorciado, 
profissão administrador, nascido em Guarulhos - SP, no dia 09 de fevereiro de 
1981, residente e domiciliado na Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP, filho de Raul 
Ricardo Nova Mora e de Madalena Rodrigues Nova. A pretendente: ANA PAULA 
ABDIAS SILVA, estado civil divorciada, profissão analista de sistemas, nascida 
em Diadema - SP, no dia 22 de dezembro de 1986, residente e domiciliada na Vila 
Gomes Cardim, São Paulo - SP, filha de Paulo Rogerio da Silva e de Roselene 
Abdias Silva.

O pretendente: GUILHERME DOS SANTOS GASPAR, estado civil solteiro, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 13 de 
junho de 1990, residente e domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Marcio 
Martins Gaspar e de Aldenice dos Santos Gaspar. A pretendente: GABRIELA PESTANA 
CHAPARIN, estado civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em São 
Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, no dia 30 de março de 1990, residente e 
domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de Jose Pedro Chaparin e de Maria 
Guida Correia Pestena Chaparin.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: WALTER CODO, estado civil divorciado, profi ssão administrador de 
empresas aposentado, nascido em São Paulo - SP, no dia 16 de outubro de 1954, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Codo e de 
Agostinha Sanches Codo. A convivente: MARIA REGINA DE CAMPOS, estado civil 
solteira, profi ssão aditora, nascida em Osasco (Registrado no 1º Subdistrito) SP, no 
dia 27 de setembro de 1963, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de José Chagas de Campos e de Cacilda Alcarde de Campos. Obs.: Faço saber que 
pretendem converter sua união estável em casamento e apresentaram os documentos 
exigidos pelo art. 1525, I, III, IV e V do código civil brasileiro.

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: SAMUEL MOREIRA, estado civil solteiro, profi ssão analista de contro-
ladoria, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/12/1986, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Rosana Vizicato Moreira. A pretendente: CAROLI-
NA PIRES, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, nascida em Goiana - GO, no dia 
09/05/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Kátia 
Míriam Pires de Sousa.

O pretendente: RENA MARTINS LIMA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 18/07/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Edi Noda Lima e de Rosangela Aparecida Bacchiega Martins Lima. A 
pretendente: ANDRESSA SCHADECK, estado civil solteira, profi ssão psicóloga, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 13/07/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Reno de Lima Schadeck e de Cristina Teixeira Miranda.

O pretendente: EDSON NUNES, estado civil solteiro, profi ssão analista de TI, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 11/04/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lho de José Edson Nunes e de Maria Madalena Nunes. A pretendente: CAMILY 
PAES PEZZATTO, estado civil solteira, profi ssão analista de RH, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 01/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha 
de Wanderley Pezzatto e de Bernardete de Assunção Paes Jassinto Pezzatto.

O pretendente: ANDRÉ NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão geógrafo, 
nascido em Guarulhos - SP, no dia 25/09/1984, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Claudio Roque da Silva e de Veranice da Silva Nascimento. A 
pretendente: DANIELLE FERRAZ ALVES, estado civil solteira, profi ssão publicitária, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 06/02/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Wilson José Alves e de Vanice de Souza Ferraz Alves.

O pretendente: AUGUSTO TROMBINI YOSHIDA, estado civil solteiro, profi ssão enge-
nheiro eletricista, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/12/1990, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Osmar Takeo Yoshida e de Teresa Cristina 
Trombini Yoshida. A pretendente: MICHELLE ARAUJO GOULART, estado civil solteira, 
profi ssão publicitária, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/05/1991, residente e domi-
ciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Diniz Goulart e de Stefania 
Oliveira de Araujo Goulart.

O pretendente: SAMUEL VITORIANO PINTO, estado civil divorciado, profi ssão vendedor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Luiz Pinto e de Regina Marta de Jesus Vitoriano. A pretendente: 
MARIANA REGINA VETTORAZZO, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 19/11/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Jose Fernando de Moura Vettorazzo e de Ana Maria da Silva.

O pretendente: ROBERTO TZU SHIUAN SUN, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 13/12/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sun Chou To e de Wang Chin Juan. A pretendente: ANA PAULA 
PAOLINI COLA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 15/08/1995, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Paulo Rogerio Cola e de Claudia Regina Paolini.

O pretendente: ROGÉRIO MANFRINI, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido 
em São Paulo - SP, no dia 11/03/1972, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Antonio Manfrini e de Maria Lucile Manfrini. A pretendente: SANDRA 
DOS SANTOS SILVA, estado civil solteira, profi ssão comerciaria, nascida em Serra Dou-
rada - BA, no dia 04/05/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de José Antonio da Silva e de Maria dos Santos Silva.

33º Subdistrito - Alto da Mooca
ILZETE VERDERAMO MARQUES - 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: GUILHERME MONTOURO PINHEIRO, estado civil solteiro, profi ssão desenvol-
vedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/04/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Nilton dos Santos Pinheiro e de Tânia Regina Montouro Pinheiro. A 
pretendente: CAMILA CASMINHOTO BUENO, estado civil solteira, profi ssão secretária, nascida 
em São Caetano do Sul - SP, no dia 05/02/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Paulo Sergio Ramon Bueno e de Nanci Caminhoto Bueno.

O pretendente: THIAGO SALTON MORELLI, estado civil solteiro, profi ssão auditor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 11/01/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Valdir Morelli e de Valeria Salton Morelli. A pretendente: INGRID 
NATACHA BARROS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão anaista comercial, nascida 
em Teresina - PI, no dia 29/10/1991, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de José Alberto Mateus de Sousa e de Leandra Barros de Lima Sousa.

O pretendente: RAFAEL DE OLIVEIRA RODRIGES, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/07/1988, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Jose Almeida Rodrigues e de Marilene de Oliveira Almeida. A pretendente: 
FERNANDA APARECIDA DA SILVA SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, 
nascida em Mauá - SP, no dia 06/12/1989, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Augusto Santos e de Maria Aparecida da Silva Santos.

O pretendente: THÁSSIO FERNANDO SANTOS ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão autô-
nomo, nascido em Itapitanga - BA, no dia 10/06/1991, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Carlos Fernando de Santana Almeida e de Lindiomar da Silva Santos. 
A pretendente: KEILA CARLOS DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em Itapitanga - BA, no dia 25/05/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de José Carlos dos Santos e de Leila Carcia Santana dos Santos.

O pretendente: MAURICIO BAGALHO ESTEVAM, estado civil divorciado, profi ssão funcio-
nário público, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/08/1974, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de João Tomaz Estevam e de Schirlei Bagalho Estevam. 
A pretendente: VANESSA VAIANO MAUAD, estado civil divorciada, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 02/05/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Welington Mauad e de Maria da Graça Vaiano Mauad.

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: FELIPE BARBOSA MUNIZ, estado civil solteiro, profi ssão encarregado ex-
pedição, nascido nesta Capital, Jabaquara - SP, no dia (18/04/1989), residente e domiciliado 
nesta Capital - SP, fi lho de Silvio José Muniz e de Solange Barros Barbosa. A pretendente: 
DEBORA LOPES CAVALCANTI, estado civil solteira, profi ssão telefonista, nascida nesta 
Capital, Cangaíba - SP, no dia (09/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha 
de Jorge Lopes Cavalcanti e de Marinalva Oliveira Lopes Cavalcanti. Obs.: Bem como cópia 
enviada a Unidade de Serviço desta Capital, onde o pretendente é residente e domciliado.

O pretendente: BRUNO VISCONTI, estado civil solteiro, profi ssão estoquista, nascido 
nesta Capital, Penha de França - SP, no dia (17/11/1989), residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, fi lho de Donato Bertoni Visconti e de Marlene Americo da Silva Visconti. 
A pretendente: RENATA ROCHA SILVA GUEDES, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Osasco (1º Subdistrito) SP, no dia (11/05/1989), residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, fi lha de Francisco Guedes e de Élia da Rocha Silva Guedes.

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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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

Continua

        

Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

INÁCIO LUÍS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em Simões, Estado 
do Piauí (CN:LV.A/009.FLS.110-1º OFÍCIO DE SIMÕES/PI), Simões, PI no dia vinte de 
abril de mil novecentos e sessenta e dois (20/04/1962), residente e domiciliado Avenida 
Doutor Francisco Munhoz Filho, 214, B, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Luís José da Silva e de Maria Raimunda da Silva. MARIA PEREIRA DA SIL-
VA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Jerumenha, Estado do Piauí 
(CN:LV.A/012.FLS.161-LANDRI SALES/PI), Jerumenha, PI no dia dezoito de junho de 
mil novecentos e cinquenta e oito (18/06/1958), residente e domiciliada Avenida Doutor 
Francisco Munhoz Filho, 214, B, casa 04, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Raimundo Pereira da Silva e de Josefa Pereira Lima. 

NICKSON PEREIRA GOMES, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido em Mauá, 
neste Estado (CN:LV.A/089.FLS.232-RIBEIRÃO PIRES/SP), Mauá, SP no dia dez de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e um (10/02/1991), residente e domiciliado Rua 
Topázio, 176, Pouso Alegre, Ribeirão Pires, neste Estado, Ribeirão Pires, SP, fi lho de João 
Batista Gomes e de Arlete Aparecida Pereira. CAROLINE MONTENEGRO JOSÉ, estado 
civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em Subdistrito Mooca, nesta 
Capital (CN:LV.A/056.FLS.140-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia onze de janeiro de mil 
novecentos e noventa (11/01/1990), residente e domiciliada Estrada Itaquera-Guaianazes, 
527, bloco 09, apartamento 51, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Geraldo Agostinho José e de Regina de Fatima Montenegro José. 

JOSE SABINO DE SOUSA, estado civil divorciado, profi ssão autônomo, nascido em 
Estado do Maranhão, Maranhão, MA no dia dezessete de novembro de mil novecentos 
e sessenta e um (17/11/1961), residente e domiciliado Rua São Gonçalo do Piauí, 417, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lazaro Sabino de Sousa e de Maria dos Anjos de 
Sousa. ELZA GONÇALVES VIEIRA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida 
em Moreilândia, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/014.278 CARIRIMIRIM/PE), Moreilân-
dia, PE no dia trinta e um de janeiro de mil novecentos e setenta e cinco (31/01/1975), 
residente e domiciliada Rua São Gonçalo do Piauí, 417, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Pedro Gonçalves e de Maria de Jesus. 

CLAYTON DE ASSIS CONCEIÇÃO, estado civil divorciado, profi ssão assistente de al-
moxarifado, nascido em São Miguel Paulista, nesta Capital, SÃO PAULO, SP no dia vinte 
e sete de março de mil novecentos e oitenta e oito (27/03/1988), residente e domiciliado 
Rua Encontros e Despedidas, 20, casa 02-F, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Roberto Francisco Conceição e de Lourdes Aparecida 
Coutinho Conceição. ÉRICA MARIA DOS SANTOS, estado civil divorciada, profi ssão do 
lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte de maio 
de mil novecentos e oitenta e três (20/05/1983), residente e domiciliada Rua Gita, 48, 
casa 02-F, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
José Eleutério dos Santos e de Maria Irinéa dos Santos. 

DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São 
Paulo - Capital (CN:LV-A-300,FLS.17V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no dia trinta 
de janeiro de mil novecentos e oitenta e sete (30/01/1987), residente e domiciliado Rua 
Floriano de Toledo, 84, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Railda Pereira da Silva. ALESSANDRA DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV-A-04,FLS.104-TATUAPÉ/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de agosto de mil novecentos e setenta e seis (12/08/1976), 
residente e domiciliada Rua Floriano de Toledo, 84, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Maria Vanda de Lima. 

ODMIR DE OLIVEIRA TRUDES, estado civil solteiro, profi ssão guarda civil metropolitano, 
nascido em Iguape, neste Estado (CN:LV-A 07,FLS.97-IGUAPE/SP), Iguape, SP no dia 
vinte e quatro de junho de mil novecentos e oitenta e nove (24/06/1989), residente e do-
miciliado Rua Cristóvão Salamanca, 307, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Odmir Arlindo Trudes e de Maria 
Justina de Oliveira Trudes. CRISTINA DA SILVA NEVES, estado civil solteira, profi ssão 
escriturária administrativo, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-
49,fl s.231-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecentos 
e oitenta e nove (11/09/1989), residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 307, 
bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Marcos Neves e de Nazare Alves Neves. 

MESSIAS MARTINS RODRIGUES, estado civil solteiro, profi ssão instalador de acessó-
rios, nascido em neste Distrito (CN:LV.A/146.FLS.253V ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e três de julho de mil novecentos e noventa e um (23/07/1991), residente 
e domiciliado Rua Lourenço Veloso, 104, Jardim Santa Terezinha, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de Moises Fulgencio Rodrigues e de Roseli Martins de Oliveira Rodrigues. 
KAROLINA NEVES DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, 
nascida em neste Distrito (CN:LV.A/198.FLS.294-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
sete de março de mil novecentos e noventa e quatro (07/03/1994), residente e domiciliada 
Rua Goiatá, 722, casa 03, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Ricardo Bernardo de Carvalho e de Monica Neves de Souza. 

PAULO ROBERTO SILVA DE QUEIROZ, estado civil solteiro, profi ssão moto frete, 
nascido em Subdistrito Bela Vista, nesta Capital (CN:LV-A 165,FLS.201-BELA VISTA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e nove de abril de mil novecentos e oitenta e oito 
(29/04/1988), residente e domiciliado Rua Fascinação, 07, Conjunto Residencial José 
Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Edson de Queiroz e de Ana 
Lucia da Silva. BÁRBARA HELLEN INACIO RIBEIRO, estado civil solteira, profi ssão 
estudante, nascida em Subdistrito Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV-A 226,FLS.185V-
VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia sete de julho de mil novecentos e noventa 
e sete (07/07/1997), residente e domiciliada Rua Fascinação, 07, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Wagner Ribeiro e de Fábia 
Inacio dos Santos Ribeiro. 

SANDRO CAPUTO ZAPIA, estado civil divorciado, profi ssão empresário, nascido em 
Americana, neste Estado, Americana, SP no dia doze de novembro de mil novecentos e 
sessenta e seis (12/11/1966), residente e domiciliado Rua Carolina Fonseca, 315, bloco 
01, apartamento 51, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Fortunato Zapia 
e de Neide Caputo Zapia. MARIA IMACULADA OLIVEIRA DE SOUSA, estado civil sol-
teira, profi ssão do lar, nascida em Águas Vermelhas, Estado de Minas Gerais, (CN:LV-A 
14,FLS.131-ÁGUAS VERMELHAS/MG), Águas Vermelhas, MG no dia vinte de outubro 
de mil novecentos e setenta e três (20/10/1973), residente e domiciliada Rua Carolina 
Fonseca, 315, bloco 01, apartamento 51, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Juscelino Gonçalves de Oliveira e de Maria de Sousa. 

EDSON JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico de manuten-
ção, nascido em Santos, neste Estado, Santos, SP no dia vinte e oito de agosto de mil 
novecentos e noventa e um (28/08/1991), residente e domiciliado Rua Antônio Zanetti, 
97, Jardim Las Vegas, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lho de Edilson José 
da Silva e de Cleusa Leal de Oliveira Silva. JAQUELINE THAÍS DA ROCHA, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de recursos humanos, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia nove de maio de mil novecentos e noventa e quatro (09/05/1994), 
residente e domiciliada Rua Noite Verde, 62, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jorge Aparecido da Rocha e de Marisete da Rocha. Obs.: Cópia enviada 
pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais do 1º Subdistrito de Santo André, 
neste Estado. 

VANDEMILSON ANTONIO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão comerciante, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de setembro de mil novecen-
tos e sessenta e nove (11/09/1969), residente e domiciliado Rua Hipólito de Souza, 10, 
Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Manoel Antonio 
da Silva e de Rachel Tomaz da Silva. DANIELA APARECIDA DOS SANTOS SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-44-
,FLS.31V CONSOLAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia onze de outubro de mil novecentos 
e oitenta e seis (11/10/1986), residente e domiciliada Rua Hipólito de Souza, 10, Jardim 
Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdenir Aparecido da 
Silva e de Izilda Aparecida dos Santos. 

FERNANDO MOURA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido 
em neste Distrito (CN:LV.A/129.FLS.155-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
julho de mil novecentos e noventa (13/07/1990), residente e domiciliado Travessa Poço 
das Trincheiras, 38, B, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Silvio Cordeiro dos 
Santos e de Marli de Moura Cordeiro dos Santos. CLEIDE MARINA CAETANO CORREA, 
estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - Capital, São Paulo, 
SP no dia vinte e nove de setembro de mil novecentos e oitenta e oito (29/09/1988), 
residente e domiciliada Travessa Poço das Trincheiras, 38, B, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Jose Carlos Correa e de Sonia Maria Caetano. 

KAIQUE MARTINS DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão operador, nascido em Subdis-
trito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/0236.FLS.090V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, 
SP no dia quinze de julho de mil novecentos e noventa e dois (15/07/1992), residente e 
domiciliado Rua Iososuke Okaue, 948, Jardim Helian, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Tarcisio Araujo de Lima e de Monica dos Santos Martins de Lima. NADIELI SILVA 
SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em Subdistrito 
Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/068.FLS.024-MOÓCA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e 
sete de outubro de mil novecentos e noventa e três (27/10/1993), residente e domiciliada 
Rua Trevo de Santa Maria, 677, casa 02, Jardim das Camélias, nesta Capital, São Paulo, 
SP, fi lha de Laudemir José dos Santos e de Ivete Aparecida Silva. 

SILVANO FERREIRA MARQUES, estado civil solteiro, profi ssão porteito, nascido em 
Teófi lo Otoni, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/008.FLS.233 NOVO ORIENTE DE 
MINAS/MG), Teófi lo Otoni, MG no dia vinte e cinco de junho de mil novecentos e oitenta 
e um (25/06/1981), residente e domiciliado Rua Gonçalo Temudo, 144, casa 03, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Ferreira de Sousa e de Tereza Pereira 
Marques. ROSÂNGELA IVANILDA DA CONCEIÇÃO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/055.FLS.259V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de agosto de mil novecentos e oitenta e um (27/08/1981), residente e 
domiciliada Rua Gonçalo Temudo, 144, casa 03, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Ivanilda Josefa da Conceição. 

THIAGO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, nascido em Gua-
rulhos, neste Estado (CN:LV-A-244,FLS.222V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), Guarulhos, SP 
no dia vinte de março de mil novecentos e oitenta e oito (20/03/1988), residente e domiciliado 
Rua Rangel de Sousa, 225, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edigar Lima 
da Silva. ALYNE SANTOS CLARINDO, estado civil divorciada, profi ssão vendedora, nascida 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia treze de julho de mil novecentos e 
oitenta e nove (13/07/1989), residente e domiciliada Rua Rangel de Sousa, 225, Cidade Líder, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Sebastião Clarindo e de Ana Oliveira Santos. 

WILLIAN CARDOSO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/049.FLS.062V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia 
quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (14/12/1987), residente e domiciliado 
Rua Alto Beni, 458, Vila Cosmopolita, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Arnaldo Cardoso 
dos Santos. ANDRÉIA LETÍCIA DE SOUZA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/230.FLS.233V-INDIANÓPOLIS/
SP), São Paulo, SP no dia nove de dezembro de mil novecentos e noventa e um (09/12/1991), 
residente e domiciliada Rua Paina, 45, bloco 03, apartamento 13-A, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Aureliano dos Santos e de Lilian Claudia de Souza. 

ELVYS FERNANDO DE SOUZA MUSSULIN, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de 
farmácia, nascido em Santa Felicidade, Município de Tapira, Estado do Paraná (CN:LV-
A-12,FLS.66V-NOVA OLIMPIA/PR), Tapira, PR no dia vinte e seis de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (26/12/1984), residente e domiciliado Rua Barbasco, 34, 
A, casa 01, Vila Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josué Mussulin e de Edna 
Mara de Souza Mussulin. ELAINE APARECIDA MARQUES LOBATO, estado civil solteira, 
profi ssão técnico de enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A 160,FLS.272-
VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de setembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (01/09/1989), residente e domiciliada Rua Barbasco, 34, A, casa 01, Vila 
Verde, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Valdívia Marques Lobato. 

ALESSANDRO FERREIRA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante de eletricista, nascido em 
Pedro Canário, Estado do Espírito Santo (CN:LV.A/022.FLS.272-PEDRO CANÁRIO/ES), Pedro 
Canário, ES no dia vinte e oito de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (28/01/1985), 
residente e domiciliado Rua Cana de Açúcar, 250, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Nilza Ferreira. JANAINA NASCIMENTO DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão 
ajudante de cabeleireira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/214.FLS.071-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa e quatro (14/10/1994), 
residente e domiciliada Rua Cana de Açúcar, 250, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Jose Nildo Soares Santos e de Luciene Nascimento dos Santos Soares. 

JULIO FERREIRA DA SILVA NETO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/395.FLS.097V-1º SUBDISTRITO DE 
GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta e 
sete (08/08/1987), residente e domiciliado Rua Inácio Donati, 74, bloco C, apartamento 
14, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aloisio 
Ferreira da Silva e de Vauceni Felismino da Silva. ALINE DE CAMARGO LIMA, estado civil 
solteira, profi ssão promotora de vendas, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital 
(CN:LV.A/041.FLS.063-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia primeiro de fevereiro de 
mil novecentos e oitenta e sete (01/02/1987), residente e domiciliada Rua Inácio Donati, 
74, bloco C, apartamento 74, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Vital de Souza Lima e de Silvia Dallastella de Camargo Lima. 

CARLOS EDUARDO LACERDA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de câmera, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia doze de janeiro de 
mil novecentos e noventa e cinco (12/01/1995), residente e domiciliado Rua Carolina 
Fonseca, 356, Vila Santana, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Edemilson da Silva 
e de Maria Eliane Lacerda da Silva. ANNA CAROLINE COSTA BIZINHA, estado civil 
solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia 
cinco de março de mil novecentos e noventa e dois (05/03/1992), residente e domiciliada 
Rua Itália, 17, Jardim Europa, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, SP, fi lha 
de Arnaldo Bizinha Neto e de Renata Menossi Costa Bizinha. Obs.: Cópia enviada pelo 
Ofi cial de Registro Civil das Pessoas Naturais de Itaquaquecetuba, neste Estado. 

JEFFERSON DIEGO SMANIOTO ROQUE, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nas-
cido em Subdistrito Aclimação, nesta Capital (CN:LV.A/038.FLS.054-ACLIMAÇÃO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (24/08/1986), 
residente e domiciliado Rua Murmúrios da Tarde, 220, bloco D, apartamento 21, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Pedro Roque Filho e de 
Ivone Smanioto. VANESSA MACEDO SANTOS, estado civil solteira, profi ssão técnica em 
radiologia, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.030-SAÚDE/SP), 
São Paulo, SP no dia doze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e quatro (12/02/1984), 
residente e domiciliada Rua Wilma Flor, 213, casa 04, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha 
de Jailson dos Santos e de Valdelice de Macedo Simas dos Santos. 

FERNANDO NASCIMENTO SANTOS, estado civil divorciado, profi ssão gráfi co, nascido 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte de agosto de mil novecentos e setenta e nove 
(20/08/1979), residente e domiciliado Rua Arceburgo, 75, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Arivaldo Sena Santos e de Maria Jaciára Nascimento Santos. 
VIVIANE SOUZA CAVALCANTE, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/065.FLS.040-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de setembro de mil novecentos e oitenta e cinco (21/09/1985), residente 
e domiciliada Rua Avaremotemo, 94, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Rubens Ferreira Cavalcante e de Maria Enoe Souza Cavalcante. 

FILIPE HENRIQUE SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de inventariante, 
nascido em Recife, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/095.FLS.019V-2ª ZONA JUDICIA-
RIA DE RECIFE/PE), Recife, PE no dia trinta de setembro de mil novecentos e noventa 
e dois (30/09/1992), residente e domiciliado Rua Noventa e Sete, 356, Jardim Aurora, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sandra Helena Santos. ANDRESSA DE QUEI-
ROZ GOMES, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Subdistrito Santo 
Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/538.FLS.018V-SANTO AMARO/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e nove de maio de mil novecentos e noventa e quatro (29/05/1994), residente 
e domiciliada Rua Beira Rio, 03, casa 03, Jardim Prainha, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lha de Gilberto Elias Gomes e de Maria Isabel Gomes. 

TIAGO DE OLIVEIRA ARAÚJO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em 
Iramaia, Estado da Bahia (CN:LV.A/021.FLS.088-MARACÁS/BA, Iramaia, BA no dia quatro 
de março de mil novecentos e noventa e um (04/03/1991), residente e domiciliado Rua 
Cinco, 329, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Jorge Borges de Araujo e de Maria Rozalia Bispo de Oliveira Araujo. ALINE DE 
OLIVEIRA MARTINS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Lagarto, Estado 
de Sergipe (CN:LV.A/036.FLS.076 LAGARTO/SE), Lagarto, SE no dia quatorze de janeiro 
de mil novecentos e noventa e três (14/01/1993), residente e domiciliada Rua Cinco, 329, 
casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João 
Martins Filho e de Gilvanete Dias de Oliveira. 

JOSMAR DUARTE DIAS, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em 
Cruz Alta, Estado do Rio Grande do Sul (CN:LV.A/074.FLS.147-CRUZ ALTA/RS), Cruz Alta, 
RS no dia vinte e cinco de dezembro de mil novecentos e noventa e quatro (25/12/1994), 
residente e domiciliado Rua Giovanni Battista Pirelli, 1463, bloco A, apartamento 81, Vila 
Homero Thon, Santo André, neste Estado, Santo André, SP, fi lho de Jolmar Silveira Dias e 
de Ariadne Duarte Dias. AMANDA DE LIMA GOMES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
administrativo, nascida em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/052.FLS.140 ITAQUAQUECETUBA/
SP), Arujá, SP no dia vinte e sete de julho de mil novecentos e noventa e três (27/07/1993), 
residente e domiciliada Rua Alfredo Catalani, 73, casa A, Jardim Cibele, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Alberto Luis de Lima Gomes e de Lucineide Bulhões dos Santos. 

GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/172.FLS.272-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de novembro de mil novecentos e noventa e dois (25/11/1992), residente e 
domiciliado Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 01, apartamento 21, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Edinaldo Rodrigues de Oliveira e de Sandra Aparecida Oliveira. 
DUCILÉIA MENDES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Caculé, Estado da Bahia (CN:LV.A/006.FLS.039-MORTUGABA/BA), Caculé, 
BA no dia dezenove de outubro de mil novecentos e noventa e um (19/10/1991), residente e 
domiciliada Rua Agrimensor Sugaya, 1203, bloco 01, apartamento 21, Colônia, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio José de Souza e de Maria Ilza Mendes de Souza. 

ALEXANDRE MARCELINO DA SILVA ROSA, estado civil divorciado, profi ssão operador 
de ponte, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia quinze de janeiro de mil 
novecentos e oitenta e um (15/01/1981), residente e domiciliado Rua Doutor João Otaviano 
Pereira, 671, casa 02, Jardim São Paulo, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Sebastião Rosa 
e de Geralda Maria da Silva Rosa. DIANA SOUZA ASSUNÇÃO, estado civil solteira, profi ssão 
manicure, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-274,FLS.018-SÃO MIGUEL PAULISTA/
SP), São Paulo, SP no dia nove de fevereiro de mil novecentos e noventa (09/02/1990), re-
sidente e domiciliada Rua Gonçalo Brandão, 57, casa 01, Jardim Helian, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Salvador Matos Assunção e de Ileia Souza dos Santos. 

DIEGO PAIVA DA SILVEIRA, estado civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV-A-105,FLS.131 BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia três de agosto de mil novecentos e noventa e um (03/08/1991), residente e 
domiciliado Rua Marim, 150, bloco 05, apartamento 34, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Marcos Gabriel Martins da Silveira e de Silvana Paiva de Andrade. IONE DA 
SILVA PAULINO, estado civil solteira, profi ssão tesoureira, nascida em Guarulhos, neste 
Estado (CN:LV-A-400,FLS.226-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP 
no dia vinte e seis de setembro de mil novecentos e oitenta e sete (26/09/1987), residente 
e domiciliada Rua Marim, 150, bloco 05, apartamento 34, Colônia, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Gezildo Paulino e de Ivone Aparecida da Silva Paulino. 

DIOGO GONÇALVES LEITE, estado civil solteiro, profi ssão impressor, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/078.FLS.052V BELENZINHO/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e três de agosto de mil novecentos e oitenta e seis (23/08/1986), residente 
e domiciliado Rua Arroio Sarandi, 286, bloco C, apartamento 31, Conjunto Habitacional 
Santa Etelvina III, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de José Maria Leite e de Firmina 
Gonçalves Duda Leite. MARIANA RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
estagiária em marketing, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/188.FLS.249-ITAQUERA/SP), 
São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa e três (03/09/1993), 
residente e domiciliada Rua Professor Leonídio Allegreti, 650, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Carlos Alberto da Silva e de Lea Rodrigues da Silva. 

JANDERSON MARIANO, estado civil solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em 
Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/166.FLS.022V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de novembro de mil novecentos e setenta e quatro (25/11/1974), 
residente e domiciliado Avenida Doutor Francisco Munhoz Filho, 2055, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Joviano Mariano e de Josefa da Silva Mariano. FATIMA 
TACORONTE, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida em São Paulo - Capital, 
São Paulo, SP no dia dois de novembro de mil novecentos e setenta e três (02/11/1973), 
residente e domiciliada Rua Dante Marteletti, 512, Jardim Maringá, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Alberto Tacoronte Toledo e de Valentina Cadette Tacoronte. 

DANILO SOUZA NUNES, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em São Miguel 
Paulista, nesta Capital (CN:LV-A-309,FLS.236-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e noventa e um (08/12/1991), residente e 
domiciliado Rua Gervásio Alves Pereira, 417, casa 02, Vila Nova Curuçá, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lho de João Celino Guardiano Nunes e de Arleide Souza Nunes. MARGARETE 
MATOS DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão esteticista, nascida em Subdistrito 
Vila Mariana, nesta Capital (CN:LV A-94,FLS.60V-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP 
no dia primeiro de dezembro de mil novecentos e oitenta e oito (01/12/1988), residente 
e domiciliada Rua Tenente-Coronel Luiz Grant, 14, Parque Guarani, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Gercino Miranda de Oliveira e de Maria José de Matos Almeida. 

FELIPE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em Olinda, 
Estado de Pernambuco (CN:LV.A-60,FLS.68-OLINDA/PE), Olinda, PE no dia três de setembro 
de mil novecentos e noventa e um (03/09/1991), residente e domiciliado Avenida Caititu, 343, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Severino 
Francisco da Silva e de Luciana Rodrigues da Silva. ELAINE RODRIGUES DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão protética, nascida em Subdistrito Penha de França, nesta 
Capital (CN:LV.A 236,FLS.070V-PENHA DE FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete 
de dezembro de mil novecentos e noventa e um (17/12/1991), residente e domiciliada Rua 
Rock Estrela, 72, Conjunto Habitacional Águia de Haia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Antonio Apolinario da Silva e de Cleilde Rodrigues dos Santos. 

HUGO CESAR JOSÉ PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Ouro Verde de Minas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/025.FLS.206-OURO VERDE DE 
MINAS/MG), Ouro Verde de Minas, MG no dia oito de agosto de mil novecentos e oitenta 
e seis (08/08/1986), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 34, apartamento 
61, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Maria José Pereira. DANIELE 
MARIA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Palmares, Estado do 
Pernambuco (CN:LV.A-62,FLS.38-1º DISTRITO DE RIBEIRÃO-PE), Palmares, PE no dia 
dezenove de fevereiro de mil novecentos e noventa (19/02/1990), residente e domiciliada 
Rua São Félix do Piauí, 34, apartamento 61, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Amaro Luiz da Silva e de Amara Geronimo da Silva. 

VICTOR HUGO LORENA RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar adminis-
trativo, nascido em São Bernardo do Campo, neste Estado (CN:LV A-412,FLS.05-1º 
SUBDISTRITO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO/SP), São Bernardo do Campo, SP 
no dia onze de setembro de mil novecentos e noventa e três (11/09/1993), residente e 
domiciliado Rua Arno Nadel, 30, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Vagnaldo Ribeiro e de Janice Lorena Leal. CAMILA CRISTINA 
LEITE ANTONIO, estado civil solteira, profi ssão turismóloga, nascida em neste Distrito 
(CN:LV-A-211,FLS.127 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro 
de mil novecentos e noventa e quatro (27/09/1994), residente e domiciliada Rua Giúlio 
Ferro, 67, bloco A, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Marcelo Donizeti Antonio e de Andreia Patricia Leite Brito. 

RONALDO VITORINO, estado civil solteiro, profi ssão cortador de artefatos, nascido em 
Cristina, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/026.FLS.036-CRISTINA/MG), Cristina, MG no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e setenta e um (24/11/1971), residente 
e domiciliado Rua Sebastião Pedro de Carvalho, 66, Centro, Cristina, Estado de Minas 
Gerais, Cristina, MG, fi lho de Mario Vitorino e de Maria Aparecida Vitorino. NOILMA SAN-
TOS DE SOUSA, estado civil solteira, profi ssão costureira, nascida em Itaiá, Município de 
Firmino Alves, Estado da Bahia (CN:LV.A/004.FLS.083-ITAIÁ-MUNICÍPIO DE FIRMINO 
ALVES/BA), Firmino Alves, BA no dia trinta e um de maio de mil novecentos e setenta e 
cinco (31/05/1975), residente e domiciliada Rua Jequitirana, Travessa das Alagoas, 90, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Domingos 
Ramos Pereira de Sousa e de Maria de Lourdes Santos de Sousa. 

WILLIAM DOS SANTOS WADA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A 78,FLS.219-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de abril de mil novecentos e oitenta e nove (19/04/1989), 
residente e domiciliado Rua Bernardo Leon, 155, apartamento 51-A, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Celso Tadashi Wada e de Suzilene 
Pereira dos Santos. SARA DOS SANTOS SOARES GOMES DE OLIVEIRA, estado 
civil solteira, profi ssão professora, nascida em Distrito de Guaianases, nesta Capital 
(CN:LV.A-58,FLS.16-GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de fevereiro 
de mil novecentos e oitenta e nove (27/02/1989), residente e domiciliada Rua Bernardo 
Leon, 155, apartamento 51-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Ataides Gomes de Oliveira e de Maria dos Santos Soares. 

CRISTOVÃO COSTA DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, nascido em Itabuna, 
Estado da Bahia (CN;LV-A-47,FLS.91-BUERAREMA/BA), Itabuna, BA no dia nove de abril de mil 
novecentos e oitenta e quatro (09/04/1984), residente e domiciliado Rua Cristóvão Salamanca, 
415, bloco A, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Cosme Cabral da Silva e de Maria Lúcia Costa. SIMONE DOHOCZKI, estado 
civil divorciada, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Pirituba, nesta 
Capital, São Paulo, SP no dia trinta de abril de mil novecentos e setenta e dois (30/04/1972), 
residente e domiciliada Rua Cristóvão Salamanca, 415, bloco A, apartamento 52, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Ana Dohoczki. 

LEONARDO FRANCISCO SANTOS DE BARROS, estado civil solteiro, profi ssão cobrador, 
nascido em João Alfredo, Estado de Pernambuco (CN:LV.A/010.FLS.013-VERTENTE DO LÉRIO/
PE), João Alfredo, PE no dia doze de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (12/06/1984), 
residente e domiciliado Rua Pedro de Labatut, 99, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de José Francisco de Barros Irmão e de Maria Ana da Conceição. MARIA DAS GRAÇAS 
ALENCAR DA SILVA, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em Araripina, Estado 
de Pernambuco, Ararupuna, PE no dia seis de agosto de mil novecentos e sessenta e dois 
(06/08/1962), residente e domiciliada Rua Pedro de Labatut, 99, Cidade Líder, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Geraldo Facundo da Silva e de Maria Emilia de Alencar Silva. 

MARCOS FRANCISCO, estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Atalaia, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A-06,FLS.85-UTINGA-RIO LARGO-AL), Atalaia, AL no dia 
quatro de julho de mil novecentos e oitenta e cinco (04/07/1985), residente e domiciliado 
Rua Choei Kasai, 40, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Francisco e 
de Antonia Maria da Conceição. LUCITÂNIA BATISTA FERREIRA, estado civil soltei-
ra, profi ssão doméstica, nascida em São José da Laje, Estado de Alagoas (CN:LV.A 
13,FLS.24V-2ºDISTRITO DE SERRA GRANDE-SÃO JOSÉ DA LAJE-AL), São José da 
Laje, AL no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e dois (21/01/1992), 
residente e domiciliada Rua Choei Kasai, 40, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Valdemiro Ferreira da Silva e de Veralucia Batista da Silva. 

ANTÔNIO FRANCISCO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em 
Campina Grande, Estado da Paraíba (CN:LV.A 38,FLS.343-CAMPINA GRANDE/PB), Campina 
Grande, PB no dia seis de novembro de mil novecentos e sessenta e nove (06/11/1969), 
residente e domiciliado Rua Renzo Baldini, 353, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Severino Francisco da Silva e de Josefa dos Santos Silva. CÍCERA RO-
DRIGUES COSTA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em Campina 
Grande Estado da Paraíba (CN:LV.A 44,FLS.360-CAMPINA GRANDE/PB), Campina Grande, 
PB no dia vinte e um de agosto de mil novecentos e setenta e um (21/08/1971), residente 
e domiciliada Rua Renzo Baldini, 353, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de José Rodrigues da Costa e de Rita Rodrigues da Costa. 

DEMILSON APARECIDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão ven-
dedor, nascido em Subdistrito Moóca, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dez de junho 
de mil novecentos e sessenta e seis (10/06/1966), residente e domiciliado Avenida Lara 
Campos, 990, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Jesus Candido 
de Oliveira e de Joselhia Ribeiro de Oliveira. LETICIA SUELEN RAMOS BORGES, estado 
civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-226,FLS.225 
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte de julho de mil novecentos e noventa e dois 
(20/07/1992), residente e domiciliada Avenida Lara Campos, 990, casa 02, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Mauro Borges e de Joelma de Sousa Ramos. 

NILTON SHOJI KURIOKA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Londrina, Estado do Paraná (CN:LV.A/084.FLS.141 LONDRINA/PR), Londrina, PR no 
dia vinte e dois de abril de mil novecentos e sessenta (22/04/1960), residente e domi-
ciliado Rua Joaquim Meira de Siqueira, 1020, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Junji Kurioka e de Shizuko Kurioka. MARIA JOSÉ DA 
CONCEIÇÃO BARROS, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Inhapi, 
Estado de Alagoas (CN:LV.A/013.FLS.134V MATA GRANDE/AL), Inhapi, AL no dia doze 
de setembro de mil novecentos e sessenta e nove (12/09/1969), residente e domiciliada 
Rua Joaquim Meira de Siqueira, 1020, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Miguel Flor de Barros e de Cicera Maria de Barros. 

JAILTON LACERDA DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido 
em Distrito de São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A 183,FLS.05-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e setenta e 
quatro (17/07/1974), residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 391, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Josue Alves de Souza e de Ieda Leite de Lacerda. 
KATIA DA SILVA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A-57,FLS.283 INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte de setembro de mil novecentos e setenta e nove (20/09/1979), residente e 
domiciliada Rua São Félix do Piauí, 391, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Helio Rabelo dos Santos e de Nidalva Camilo da Silva dos Santos. 

MARCIO DOS SANTOS ZAMBONINI, estado civil divorciado, profi ssão encanador hidráulico, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia treze de outubro de mil novecentos e 
setenta e oito (13/10/1978), residente e domiciliado Rua Puraquê, 339, Vila Campanela, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Lair Zambonini e de Maria de Lourdes dos Santos Zambonini. 
LUCIANA DOS SANTOS NASCIMENTO, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida 
em neste Distrito, São Paulo, SP no dia dez de março de mil novecentos e setenta e cinco 
(10/03/1975), residente e domiciliada Rua Puraquê, 339, Vila Campanela, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Norberto dos Santos Nascimento e de Nair Fernandes Nascimento. 

DEIVID MACARIO DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em Subdistrito 
Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A 540,FLS.180V-SANTO AMARO-SP), São Paulo, SP no 
dia dezoito de junho de mil novecentos e noventa e quatro (18/06/1994), residente e domici-
liado Rua Calabura, 12, casa 03, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Dilmar 
Rodrigues de Jesus e de Maria Macario de Jesus. JANNAYNA DE SOUZA DOS REIS, estado 
civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em neste Distrito (CN:LV.A-196,FLS.209-
V-ITAQUERA SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e noventa e 
quatro (21/01/1994), residente e domiciliada Rua Calabura, 12, casa 03, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gerson Nunes dos Reis e de Raquel de Souza Vidal. 

RAFAEL DE PAULA MARTINS, estado civil solteiro, profi ssão metalurgico, nascido em Sub-
distrito Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.198 BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia oito de março de mil novecentos e oitenta e nove (08/03/1989), residente e domiciliado 
Rua Freguesia de Poiares, 376, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcelo 
Roberto Martins e de Solange Maria de Paula. LIANA SIMÃO FREIRE, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/312.FLS.057V ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia treze de junho de mil novecentos e noventa e oito (13/06/1998), 
residente e domiciliada Rua Adélia Maria Felícia de Souza, 21, Vila Carmosina, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edson Manuel Freire e de Marcia Simão da Gama. 

FELIPE DE SOUZA MATSUMOTO, estado civil solteiro, profi ssão arquivista, nascido em Guarulhos, 
neste Estado (CN:LV.A/515.FLS.187V 1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP 
no dia dezesseis de julho de mil novecentos e noventa e um (16/07/1991), residente e domiciliado 
Rua Leonard Euler, 108, Jardim Coimbra, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de Rui Nobusuke 
Matsumoto e de Jaqueline de Souza Matsumoto. THALITA DE ALMEIDA DA COSTA, estado 
civil solteira, profi ssão assistente administrativo, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/197.FLS.33V-
ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia seis de fevereiro de mil novecentos e noventa e quatro 
(06/02/1994), residente e domiciliada Rua Serrana, 636, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Luiz Carlos da Costa e de Neide Maria de Almeida da Costa. 

FLÁVIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão sondador, nascido em Santo Antonio, Estado 
do Rio Grande do Norte (CN:LV-A-11,FLS.162 VÁRZEA/RN), Santo Antonio, RN no dia dois de 
abril de mil novecentos e noventa e um (02/04/1991), residente e domiciliado Rua Jequitirana - 
Travessa Rua Convenção, 100, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Severino Ribeiro da Silva e de Maria Mardilene. MARIA APARECIDA 
TEIXEIRA MENEZES, estado civil solteira, profi ssão berçarista, nascida em São Miguel Pau-
lista, nesta Capital (CN:LV-A 152,FLS.233V-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de abril de mil novecentos e oitenta e três (08/04/1983), residente e domiciliada Rua 
Jequitirana, 100, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Moises Carlos de Menezes e de Marizete Maria Teixeira de Menezes. 

RONIVELTON SANTOS DE JESUS, estado civil solteiro, profi ssão operador de super-
mercado, nascido em Queimadas, Estado da Bahia (CN:LV.A/060.FLS.530-QUEIMADAS/
BA, Queimadas, BA no dia vinte e dois de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco 
(22/10/1985), residente e domiciliado Rua Corveta Jequitinhonha, 474, Vila Progresso, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Nelson de Jesus e de Candida Antonia Santos 
de Jesus. LUANA PEREIRA NASCIMENTO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, 
nascida em Itaim Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/016.FLS.562-ITAIM PAULISTA/SP), 
São Paulo, SP no dia dezessete de julho de mil novecentos e oitenta e oito (17/07/1988), 
residente e domiciliada Rua Corveta Jequitinhonha, 474, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Edvaldo Henrique Nascimento e de Maria Ivone Pereira de Sá. 

WELLINGTON ALEXANDRE DE SOUZA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão atendente, 
nascido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital, São Paulo, SP no dia vinte e quatro 
de outubro de mil novecentos e oitenta e um (24/10/1981), residente e domiciliado Rua 
Alderico Alves de Freitas, 19, casa 04, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Ubaman Severino da Silva e de Maria Aparecida de Souza. SONIA REGINA FERRAZ 
VIANA, estado civil divorciada, profi ssão hostess, nascida em São Paulo - Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e três de novembro de mil novecentos e oitenta e três (23/11/1983), 
residente e domiciliada Rua Alderico Alves de Freitas, 19, casa 04, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Eugenio Pereira Viana e de Ivani Nunes Ferraz Viana. 
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Distrito - Itaquera
Francisco Marcio Ribas - 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:

CLEBER WESLEY BRAGA DE JESUS, estado civil divorciado, profissão aten-
dente, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil 
novecentos e oitenta e um (15/08/1981), residente e domiciliado Rua Narciso 
das Neves, 19, Parada XV de Novembro, neste Distrito, São Paulo, SP, filho de 
Crismeio Bento de Jesus e de Odete Maria dos Anjos. CAROLLYNE DE SOUZA 
SANTOS, estado civil solteira, profissão estudante, nascida em Subdistrito Jaba-
quara, nesta Capital (CN:LV.A/260.FLS.105V JABAQUARA/SP), São Paulo, SP no 
dia oito de março de mil novecentos e noventa e quatro (08/03/1994), residente 
e domiciliada Rua Maria Baumann Mendonça, 1058, bloco 17-B, apartamento 31, 
neste Distrito, São Paulo, SP, filha de John Kennedy dos Santos e de Rosangela 
Maria de Souza Santos. 

KLEBER JACOB BARNABÉ, estado civil solteiro, profi ssão empacotador, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/186.FLS.159-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis 
de junho de mil novecentos e noventa e três (26/06/1993), residente e domiciliado Rua 
Isaías Coelho, 22, Vila Brasil, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio de Paes 
Barnabé e de Angela Jacob Barnabé. GABRIELLA SALES SANTANA, estado civil sol-
teira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Santo André, neste Estado (CN:LV.A/244.
FLS.296 ITAQUERA/SP), Santo André, SP no dia dezessete de fevereiro de mil nove-
centos e noventa e seis (17/02/1996), residente e domiciliada Rua Erva Lanar, 30, casa 
01, Vila Raquel, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Roberto Brito de Santana e de 
Sandra Maria de Sales. 

RICARDO GERALDINI, estado civil solteiro, profi ssão dirigente de operações, nascido em 
Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/049.FLS.105V-MOOCA/SP), São Paulo, SP no 
dia vinte e quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (24/11/1987), residente 
e domiciliado Rua Sílvio Barbini, 454, bloco B, apartamento 51, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wladimir Geraldini e de Maria Edula 
de Souza Geraldini. DANIELE MAGALHÃES DE MELLO, estado civil solteira, profi ssão 
designer de interiores, nascida em Três Corações, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/069.
FLS.175-TRÊS CORAÇÕES/MG), Três Corações, MG no dia doze de dezembro de mil 
novecentos e oitenta e seis (12/12/1986), residente e domiciliada Rua Margarida Ricon, 
123, apartamento 22, Ponte de Campinas, Jundiaí, neste Estado, Jundiaí, SP, fi lha de 
Marco Antonio Floriano de Mello e de Cirlene Magalhães de Mello. 

RENATO ALVES TEIXEIRA, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Subdis-
trito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV-A-03,FLS.96V VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP 
no dia quatorze de agosto de mil novecentos e setenta e seis (14/08/1976), residente e 
domiciliado Rua Clóvis Graciano, 20, Fazenda Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Walter Domingos Teixeira e de Teresinha Alves Teixeira. DANIELA APARECIDA DE 
MORAES, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-
A-29,FLS.30-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia dez de outubro de mil novecentos 
e setenta e nove (10/10/1979), residente e domiciliada Rua Clóvis Graciano, 20, Fazenda 
Aricanduva, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Marli Aparecida de Moraes. 

VINICIO MOREIRA DE CASTRO, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em neste 
Distrito (CN:LV.A/246.FLS.055V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia dois de abril de mil nove-
centos e noventa e seis (02/04/1996), residente e domiciliado Rua Águas de Março, 16, casa 02, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Rita de Cassia Moreira 
de Castro. BEATRIZ MIRANDA TEIXEIRA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em 
Morro do Chapéu, Estado da Bahia (CN:LV.A/026.FLS.074 RIACHÃO DE UTINGA/BA, Morro do 
Chapéu, BA no dia oito de novembro de mil novecentos e noventa e sete (08/11/1997), residente e 
domiciliada Rua Águas de Março, 16, casa 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Carlos Teixeira e de Regiane Barauna de Miranda. 

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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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: RENAN MARCIO MARCELINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão bombeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/04/1997, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Milton Lourenço da Silva 
e de Marlene Marcelino da Silva. A pretendente: MICHELE NASCIMENTO BARBOSA 
MENEZES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 11/12/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Misael Menezes da Silva e de Nivia Nascimento Barbosa.

O pretendente: HERBERT SANTIAGO FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão chapeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/03/1988, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Alves Ferreira e de Vanderleia 
Barbosa Santiago Ferreira. O pretendente: FERNANDO DOS SANTOS SILVA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão operador de telemarketing, nascido em 
São Paulo - SP, no dia 27/06/1987, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lho Edivaldo Ferreira da Silva e de Marinalva dos Santos Silva.

O pretendente: ELIMAR JOSE DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão encarregado de obras, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/12/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bernardino José da Silva e de Maria 
das Neves Alves da Silva. A pretendente: DEBORA DUTRA DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 
24/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Daniel Dutra da 
Silva e de Irani da Silva.

O pretendente: JURACI CONCEIÇÃO SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão encanador, nascido em Piatã - BA, no dia 29/03/1972, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Conceição Santos e de Umbelina 
Macedo Santos. A pretendente: DANIELA BEZERRA DOS SANTOS, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 11/01/1993, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Aurelino Jose dos Santos Filho 
e de Maria Lucineide Bezerra Souza dos Santos.

O pretendente: DANIEL DOS SANTOS CAMPOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 23/04/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Osvaldo Campos e de Gracinete 
Rodrigues dos Santos Campos. A pretendente: LEOMIM DE SOUZA ALMEIDA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 20/08/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Donizeti de 
Almeida e de Leia de Souza.

O pretendente: ROGÉRIO SIMÕES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, pro-
fi ssão operador de maquinas, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/12/1985, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Simões Neto e de Rosilda 
Guimarães Simões. A pretendente: JULIANA SIMÃO DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar adminitrativo, nascida em Cajazeiras - PB, no dia 
11/04/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Manoel Simão 
da Silva e de Maria Pereira da Silva.

O pretendente: ORLEI PAULINO DA COSTA, nacionalidade brasileira, estado civil di-
vorciado, profi ssão montador de móveis, nascido em São Bernardo do Campo - SP, no 
dia 20/04/1976, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Horlando 
Rodrigues da Costa e de Maria Paulina de Jesus da Costa. A pretendente: QUÉSIA DE 
SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão agente de organização 
escolar, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/01/1975, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Luiz Martinho de Souza e de Maria de Fátima Souza.

O pretendente: SANDRO DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Mauá - SP, no dia 25/11/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Temoteo dos Santos e de 
Maria Joana da Silva Santos. A pretendente: ELIANE BARTOLOMEU, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
11/08/1979, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Luiz Bartolomeu 
e de Francisca Neves da Silva.

O pretendente: ROBERT GOMES ESPINDULA AVELAR, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/08/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jean Espindula Avelar e 
de Regina Celia Gomes Ribeiro. A pretendente: ROSANGELA ROZENDO RODRIGUES, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 12/03/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Carlos 
Roberto Rozendo Rodrigues e de Maria de Lourdes da Silva.

O pretendente: MARCELO APARECIDO BARTHOLOMEU DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 24/12/1989, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Lorivaldo 
Dias de Souza e de Sueli Aparecida Bartholomeu. A pretendente: SHIRLEY DA SILVA 
RODRIGUES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
operadora de caixa, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/07/1994, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Jackson Rodrigues Santos e de Edilene Santos 
da Silva Rodrigues.

O pretendente: MARLON DAVID FARIAS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/07/1996, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo José da Silva e de 
Ednês Farias da Silva. A pretendente: THALIA PEREIRA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 31/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Pedro Targino 
dos Santos e de Marlene Pereira de Assis.

O pretendente: MARCOS FERREIRA NEVES, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Ibiassucê - BA, no dia 28/06/1974, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdir Neves de Jesus e de Clarice 
Ferreira de Almeida. A pretendente: FERNANDA SANCHEZ, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Itaquecetuba - SP, no 
dia 04/08/1980, residente e domiciliada em Itaquecetuba - SP, fi lha Moizes Sanches e de 
Cleuza da Silva Sanchez. Obs.: O presente Edital de Proclamas tem origem do registro 
civil de Itaquecetuba - SP, local de residência da pretendente.

O pretendente: JEFERSON DA SILVA PINTO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/03/1988, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Pinto e de Marcia 
Ribeiro da Silva. A pretendente: JACQUELINE MIRANDA DE OLIVEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em São Pau-
lo - SP, no dia 26/10/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Ronaldo Silva de Oliveira e de Eliana Ribeiro de Miranda.

O pretendente: WILLIAN ISIDORO BIZERRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 06/07/1994, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Laercio José Bizerra e de Monica 
Rodrigues Piola. A pretendente: JULIANA ALMEIDA DE AZEVEDO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em Mogi das Cruzes - SP, 
no dia 01/06/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Osmar 
Rodrigues de Azevedo e de Tânia Regina de Almeida.

O pretendente: LUCAS SOARES GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 15/04/1996, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Quintela Gomes e de Laurice 
Dias Soares Gomes. A pretendente: ELIANE DOS SANTOS LIMA, nacionalidade brasi-
leira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 20/02/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Eduardo 
Cruz Lima e de Jacilene dos Santos Genuino.

O pretendente: ANDERSON LUIS CORREA DE PAULA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão chapeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/10/1972, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luiz Correa de Paula e de Vilma Aparecida 
Correa de Paula. A pretendente: RICARDA DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Campo Formoso - BA, no dia 19/03/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Corina da Silva Souza.

O pretendente: JOSÉ ALBERÍS ALVES DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão analista fi nanceiro, nascido em Guarulhos - SP, no dia 28/09/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Alberís Alves da Silva 
e de Rosa Maria Ribeiro da Silva. A pretendente: AMANDA CAROLINE FERNANDES 
DO NASCIMENTO MATOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 30/07/1987, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha José Pereira Matos e de Mirian Fernandes do Nascimento.

O pretendente: VÍTOR FUKASE SANTANA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão ajudante geral, nascido em Santo André - SP, no dia 24/10/1996, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ataide Alves Santana e de Claudia 
Fukase Santana. A pretendente: MAYARA LAENY LEMOS BORGES DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de 
Vasconcelos - SP, no dia 05/07/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - 
SP, fi lha Luciano Jose de Oliviera e de Iara Lemos Borges.

O pretendente: DANIEL LEITE FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão téncio em FTTX, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/05/1989, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adão Ferreira e de Rosangela Leite da 
Silva. A pretendente: KATHLLEN GIOVANA SANTOS SOARES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 09/05/1995, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marcelo Cosme Soares e de 
Magda dos Santos Martins.

O pretendente: MANOEL OLIVEIRA CAMPOS JUNIOR, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/09/1977, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Oliveira Campos e 
de Neide Maria de Mendonça Campos. A pretendente: KAMILA CORREIA DE BRITO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 27/08/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Assicio 
Correia de Brito e de Maria Aparecida Nogueira Alves.

O pretendente: WILSON ROBERTO DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão agente de saneamento, nascido em São Paulo - SP, no dia 
20/05/1960, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Ferreira 
do Nascimento. A pretendente: ELINA RODRIGUES DE SOUZA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 29/03/1972, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Osair Rodrigues de Souza e 
de Marieta Maria de Jesus Souza.

O pretendente: WESLLEY NATAN NUNES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão técnico de construção civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 
14/06/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Anderson 
Constantino da Silva e de Veronica Ferreira Nunes. A pretendente: THAINA ALVES 
DURÃES DE BARROS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 14/05/1997, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Genesio de Barros e de Marly Alves Durães de Barros.

O pretendente: ISAQUE NILTON DE JESUS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico de celular, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/07/1992, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Nilton Jose de Jesus e de Rute Santos 
Araujo de Jesus. A pretendente: PAMELA ALVARENGA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itaquecetuba - SP, no dia 20/06/1996, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Katlin Alvarenga.

O pretendente: ANTONIO DONIZETE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil viúvo, profi ssão eletricista encanador, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/11/1959, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Martinho Justo dos Santos 
e de Raimunda Maria dos Santos. A pretendente: JACIRA DE OLIVEIRA, nacionali-
dade brasileira, estado civil viúva, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
23/09/1951, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Osvaldo José e 
de Maria Nogueira.

O pretendente: ALEX NUNES DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divor-
ciado, profi ssão operador de maquinas, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/06/1991, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Elias Nunes de Oliveira 
e de Maria da Conceição da Silva Nunes de Oliveira. A pretendente: VITÓRIA REGINA 
SILVA CORREA DE PAULA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/02/1996, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha Anderson Luis Correa de Paula e de Ricarda da Silva Souza.

O pretendente: ALEXANDRE DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 11/06/1973, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Honorato dos Santos e de Neusa Ligeiro 
dos Santos. A pretendente: LUCIENE DA SILVA INACIO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - SP, no dia 26/12/1976, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Antonio Firmino Inacio e de 
Lusinete da Silva Inacio.

O pretendente: JOSEILSON SOUSA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de metalurgico, nascido em Turoia - MA, no dia 17/01/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bernardo Pereira dos San-
tos e de Maria do Rosario Sousa dos Santos. A pretendente: ALINE OLIVEIRA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo 
- SP, no dia 16/06/1999, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Jorge 
Anderson da Silva e de Patricia Silva de Oliveira.

O pretendente: FABIANO NOGUEIRA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de expedição, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1983, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adriano Paulino de Oliveira e 
de Fatima Nogueira de Oliveira. A pretendente: AMALIA MARIA MARÇAL, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 28/03/1981, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marineide Marçal.

O pretendente: KELVIN DE FARIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/06/1995, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Paulo de Farias e de Rosangela de Farias. 
A pretendente: GABRIELA BATISTA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/06/1998, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Sizenando Alves da Silva e de Arionete 
Batista dos Santos Souza.

O pretendente: DIEGO CORTESANI DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de lojistica, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/06/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valter Pereira dos Santos 
e de Regla Cortesani dos Santos. A pretendente: DAYANE SANTOS DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão chefe administrativa, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 19/10/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Djalma João da Silva Filho e de Rosária de Fátima Santos.

O pretendente: RENAN DE BENEDICTIS MESSIAS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/04/1990, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Benedito Messias e de Maria José 
Ferreira Messias. A pretendente: ARIANE DE FIGUEIREDO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/01/1990, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Arimar de Figueiredo.

O pretendente: JOSÉ GIIVALDO GRIGORIO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão técnico eletrônico, nascido em São Paulo - SP, no dia 
09/05/1975, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Rufi no 
dos Santos e de Gilda Grigorio dos Santos. A pretendente: LÍLIAN DA SILVA CARVALHO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 23/09/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Almerindo José de Carvalho e de Nilça Lina da Silva.

O pretendente: RENAN LEVY SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão atendente, nascido em Campina Grande - PB, no dia 08/06/1998, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rinaldo Santos Silva e de 
Maria Cicera Silva Santos. A pretendente: THALLITA MATIAS PALMEIRA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente, nascida em São Paulo - SP, no dia 
29/10/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Adriano Palmeira 
e de Ilma Matias Neto.

O pretendente: ARSENE JUNIOR FONGYA, nacionalidade camorones, estado civil solteiro, 
profi ssão estudante, nascido em Douala, Republica dos Camaroes, no dia 16/04/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Arsene Moussoungedi e 
de Nana Ndoya. A pretendente: ELISANGELA GOMES DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Ferraz de Vasconcelos - SP, 
no dia 17/03/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Raimundo 
Gomes dos Santos e de Catarina Francisca Torres dos Santos.

O pretendente: EDER LICO MASETTI, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/03/1997, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de David Lico Masetti e de Isabel Aparecida Masetti. 
A pretendente: LARISSA MOREIRA MODELLI, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 21/07/1997, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Osvaldo Modelli e de Marcia Rocha 
Moreira Modelli.

O pretendente: TIAGO SILVESTRE BISPO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de maquinas, nascido em Ibicaraí - BA, no dia 10/05/1993, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Egnaldo Oliveira Bispo e de Joelma de 
Sousa Silvestre. A pretendente: GESSIELE ALVES BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Bom Jesus da 
Lapa - BA, no dia 05/05/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Manoel Alves Barbosa e de Antônia Maria da Conceição Barbosa.

O pretendente: JEAN TEIXEIRA NUNES, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão promotor, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/05/1991, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Hilario Nunes e de Irene Teixeira 
dos Santos Nunes. A pretendente: KARINA BIANCA SANTOS RIBEIRO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
15/08/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Robson Ribeiro 
e de Edjane Jacinta dos Santos.

O pretendente: LEANDRO ARRAZ DOS SANTOS ROCHA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em Guarulhos - SP, no dia 
14/05/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Humberto dos 
Santos Rocha e de Edilene Arraz de Souza. A pretendente: MONIELE SANTOS DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão atendente de balcão, nascida em 
Gandu - BA, no dia 26/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha José Carlos Gomes da Silva e de Neilza Hilario Viveiros dos Santos.

O pretendente: NWACHUKWU CHRISTIAN CHINYEREUGO, nacionalidade nigeriano, 
estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em Umunam, Pais da Nigeria, no 
dia 22/12/1985, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Cyprain 
Nwachukwu e de Josephine Nwachukwu. A pretendente: ROSA MARIA RANGEL DOS 
SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, 
nascida em Ortigueira - PR, no dia 20/05/1978, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Agenor dos Santos e de Luzia Rangel dos Santos.

O pretendente: CARLOS ALBERTO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de compra, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/02/1961, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ireland Silva e de 
Laura Maria dos Santos. A pretendente: CLEIDE COSTA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/04/1971, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Manoel Costa e de Izabel 
Mariano Costa.

O pretendente: SIDNEI SILVA LOPREATO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/05/1992, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Marcelo Aparecido Lopreato e de Zilda Santiago 
da Silva. A pretendente: JESSICA DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão jovem aprendiz, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/01/1998, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Valmir de Souza Pereira e de 
Elaine Pereira da Silva.

O pretendente: HEITOR DUARTE DE MORGADO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante de cozinha, nascido em Suzano - SP, no dia 30/01/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Carlos de Morgado e 
de Tereza Duarte da Silva Morgado. A pretendente: DANIELE FRANCISCA DE SOUSA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em Mogi das 
Cruzes - SP, no dia 23/09/1997, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Lourival de Sousa e de Marcia Francisca dos Santos.

O pretendente: LUIS RODRIGUES DOURADO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/07/1982, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Rodrigues Dourado 
e de Leonor de Barros. A pretendente: GISELE ALVES BRASILEIRO, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 21/09/1983, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Aldo 
Alves Brasileiro e de Vanilda da Cunha Brasileiro.

O pretendente: VALMIR DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profissão feirante, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/10/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, filho de Joaquim da Silva e de Rosan-
gela Meire de Souza. A pretendente: RENATA DA SILVA BAURI, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profissão copeira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 12/11/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, filha Claudio 
Bauri e de Francisca da Silva Alkimim.

O pretendente: ROGERIO VAGNER DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão assistente de manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 09/05/1974, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio da Silva e de 
Raimunda Francisca da Silva. A pretendente: CLAUDIA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão costureira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 23/07/1970, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Gilberto dos 
Santos e de Angela Geralda de Oliveira.

O pretendente: DAVID DE BRITO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão lider de pintura, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/02/1987, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio de Brito Silva e de Silvia 
Helena Silva. A pretendente: FERNANDA DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 15/05/1994, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Jose Dionisio dos Santos e 
de Claudiana Maria da Silva.

O pretendente: EDILSON SEVERINO DIAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão porteiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/06/1988, residente e domicilia-
do neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Jose Dias e de Tania Maria da Silva 
Dias. A pretendente: CIBELE DA CRUZ BLONDET, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/03/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Roberto de Souza Blondet e 
de Elizete da Cruz Blondet.

O pretendente: MARCIANO ALVES PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido em Acopiara - CE, no dia 03/04/1981, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Carlos Pereira e de Maria 
Alves Pereira. A pretendente: MARIA IRLENE DE ARAÚJO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Acopiara - CE, no dia 23/10/1987, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Antonio Tomé Vital de Araújo 
e de Maria Irene Maceno de Araújo.

O pretendente: RICARDO DA SILVA SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão porteiro, nascido em Jundiaí - SP, no dia 15/07/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jair de Souza e de Cotilde da Silva 
Souza. A pretendente: SHIRLEI APARECIDA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão educadora socio educativo, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 20/05/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Manoel 
Roberto dos Santos e de Maria Nizete Claudino dos Santos.

O pretendente: CLECIANO PAULINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão promotor de vendas, nascido em Mamanguape - PB, no dia 29/10/1985, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paulino da Silva e 
de Rosa Malena da Silva. A pretendente: THAÍS CRISTINA MIRANDA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/07/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Salvador Miranda 
e de Marcia Aparecida Ribeiro Miranda.

O pretendente: ISAIAS CRUZ PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão agente de organização escolar, nascido em Mandaguari - PR, no dia 03/05/1960, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Zeferino Pereira 
e de Conceição Vieira Pereira. A pretendente: BEATRIZ MOREIRA GOMES DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão merendeira, nascida em Barra do 
Pirai - RJ, no dia 16/01/1978, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Nilo Dante Gomes Dante da Silva e de Rosana Moreira da Silva.

O pretendente: INÁCIO CARNEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão porteiro, nascido em Timbauba - PE, no dia 08/12/1968, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Severino Carneiro da Silva e de Analia 
Pereira da Conceição. A pretendente: VANDA DO AMARAL, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão camareira hospitalar, nascida em Ribeirão Pires - SP, no 
dia 10/10/1967, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Vicente 
do Amaral e de Maria Angela do Amaral.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual SPeiro e desejam se casar:

O pretendente: MATEUS LOIOLA SOARES, profi ssão: administrador, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Belo Horizonte - MG, data-nascimento: 02/02/1988, residente e domiciliado 
no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Soares dos Santos e de Jânia Maria 
Loiola Santos. A pretendente: NATALIA ROQUE HYPOLITO, profi ssão: publicitária, es-
tado civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 26/12/1991, residente 
e domiciliada no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de Fabio Alexandre Hypolito e de 
Eliana da Silva Roque Hypolito. 

O pretendente: PEDRO FEITOSA DE LUCENA, profi ssão: economista, estado civil: 
solteiro, naturalidade: Brasília - DF, data-nascimento: 15/10/1990, residente e domici-
liado em São Paulo - SP, fi lho de Gamaliel de Lucena Galvão Batista e de Francisca 
Deuziete Feitosa. A pretendente: MONIQUE SILVA RODRIGUES, profi ssão: jorna-
lista, estado civil: solteira, naturalidade: Brasília - DF, data-nascimento: 09/11/1990, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Reginaldo Antonio Rodrigues e 
de Heloina Silva Rodrigues. 

O pretendente: MAURO MANDIL, profi ssão: empresário, estado civil: solteiro, naturalidade: 
São Paulo - SP, data-nascimento: 05/08/1988, residente e domiciliado no Sumarezinho, 
São Paulo - SP, fi lho de Ezra David Mandil e de Mônica Beatrice Henrietta de Fischmann 
Mandil. A pretendente: PATRÍCIA EL-ID KANHOUCHE, profi ssão: psicóloga, estado 
civil: solteira, naturalidade: São Paulo - SP, data-nascimento: 30/09/1989, residente e 
domiciliado no Sumarezinho, São Paulo - SP, fi lha de Chafi k Kanhouche e de Cristina 
Pedro El-Id Kanhouche.


