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“Verdades há que 
amargam como 
fel e mentiras que 
têm o sabor do 
mel”.
Marquês de Maricá (1773/1848)
Escritor e político brasileiro

BOLSAS
O Ibovespa: -0,45% Pontos: 
64.359,79 Máxima de +0,34% 
: 64.872 pontos Mínima de 
-2,01% : 63.351 pontos Volu-
me: 8,02 bilhões Variação em 
2017: 6,86% Variação no mês: 
-0,96% Dow Jones: -0,03% Pon-
tos: 20.651,30 Nasdaq: -0,24% 
Pontos: 5.866,77 Ibovespa 

CÂMBIO
Dólar comercial no balcão 
Compra: R$ 3,1416 Venda: 
R$ 3,1421 Variação: +0,18% 
- Dólar Paralelo Compra: R$ 
3,22 Venda: R$ 3,32 Variação: 
+0,4% - Dólar Ptax Compra: R$ 
3,1418 Venda: R$ 3,1424 Va-
riação: +0,05% - Dólar Turismo 
Compra: R$ 3,1070 Venda: R$ 
3,2900 Variação: +0,3% - Dólar 

JUROS
CDB prefi xado de 30 dias, 11,21% ao 
ano. - Capital de giro, 13,09% ao ano. 
- Hot money, 1,77% ao mês. - CDI, 
12,13% ao ano. - Over a 12,15%.

OURO
Ouro Cotação: US$ 1.274,20 a onça-
troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 
gramas) Variação: +1,62% - Ouro 
BM&F (à vista) Cotação: 127,500 
Variação: +1,19%.

Futuro (maio) Cotação: R$ 3,1545 
Variação: +0,3% - Euro (17h30) 
Compra: US$ 1,0606 Venda: US$ 
1,0606 Variação: +0,08% - Euro 
comercial Compra: R$ 3,3300 
Venda: R$ 3,3320 Variação: 
+0,33% - Euro turismo Compra: 
R$ 3,2400 Venda: R$ 3,4970 
Variação: +0,58%.

Futuro: +0,03% Pontos: 64.620 
Máxima (pontos): 64.915 Míni-
ma (pontos): 63.350. Global 40 
Cotação: 913,012 centavos de 
dólar Variação: -0,02%.

A retração do Produto In-
terno Bruto (PIB) por 
dois anos sucessivos 

causou prejuízo de R$ 466 bi-
lhões à economia brasileira. O 
cálculo foi feito pelo ministro 
Augusto Nardes, do Tribunal 
de Contas da União (TCU), 
a partir dos dados de 2015 e 
2016, quando o conjunto dos 
bens e riquezas produzidas 
no país encolheram 3,8% e 
3,6%, respectivamente. “A 
desgovernança causou um 
enorme prejuízo para o Brasil, 
que perdeu R$ 466 bilhões 
devido à perda de confi ança e, 
consequentemente, de inves-
timentos na nação”, afi rmou 

     

Brasil perdeu R$ 466 
bilhões com retração 
do PIB em dois anos

o ministro, associando a falta 
de crescimento ao descumpri-
mento da legislação.

“Todos perdemos com essa 
crise, que aconteceu em de-
corrência da falta de cumpri-
mento das leis, especialmente 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal”, disse Nardes, durante 
cerimônia de abertura do 3º 
Encontro Brasileiro das Cida-
des Históricas, Turísticas e Pa-
trimônio Mundial, organizado 
pela Confederação Nacional de 
Municípios, em Brasília. Para 
o ministro, a recuperação dos 
prejuízos e a retomada do cres-
cimento vai demorar e exigirá 
reformas políticas.

“É difícil prever o futuro, 
mas é claro que teremos 
difi culdades pelos próximos 
cinco, seis anos. Com as 
recentes perdas, voltamos 
a uma situação econômica 
próxima a do fi nal da década 
passada. Recuperar isso será 
um processo muito lento e de-
penderá de algumas reformas 
de que o país precisa e sem as 
quais não teremos como arcar 
com o chamado custo Brasil, 
que é muito alto”, disse, ao 
defender a necessidade de 
órgãos de Estado trabalha-
rem de forma coordenada e o 
TCU aferir as contas públicas. 
Ele criticou ainda a falta de 

“A desgovernança causou um enorme prejuízo para o Brasil”, segundo o ministro

Augusto Nardes, do Tribunal de Contas da União.

planejamento na elaboração 
de políticas e construção de 
obras públicas.

“Gasta-se muito dinheiro de 
forma irregular no país, por 
não termos um planejamento 
adequado”, ressaltou, citando 

a ausência de políticas, ou 
diretrizes especifi cas para os 
municípios, que abrigam patri-
mônios da humanidade. “Não 
há priorização, nem uma coor-
denação. É nisso que queremos 
auxiliar o Iphan: fazer uma au-

ditoria gratuita para quem vai 
tomar decisão. O trabalho do 
TCU visa orientar a quem quer 
que esteja no governo. O TCU 
tem que mostrar aonde estão 
os gargalos da administração 
pública” (ABr).

O governo não pretende 
abrir mão do ponto da reforma 
trabalhista, encaminhada ao 
Congresso, que garante que as 
negociações fi rmadas em acor-
dos coletivos entre trabalhado-
res e empregadores devem ter 
força de lei. Segundo o ministro 
do Trabalho, Ronaldo Noguei-
ra, o objetivo é dar segurança 
jurídica aos contratos e evitar 
futuros processos judiciais.

“Nós pretendemos que aquilo 
que a convenção coletiva delibe-
re nos termos da lei tenha força 
de lei. Para que o bom empre-
gador não fi que com medo de 
contratar, e que o acordo coleti-
vo realizado com a participação 
do sindicato seja respeitado”, 
explicou. Segundo ele, o gover-
no quer preservar ao máximo o 
texto da reforma trabalhista que 
foi encaminhado ao Congresso. 
“Principalmente aquelas colu-
nas fundamentais que motiva-
ram o governo a apresentar a 
reforma, depois de um diálogo 
amplo com movimento sindical 
dos trabalhadores e com insti-
tuições de empregadores, para 
proporcionar a modernização 

Ministro do Trabalho,

Ronaldo Nogueira.

Estrangeiros poderão 
comprar 100% de 
aéreas nacionais

O Ministério do Turismo 
anunciou ontem (11), que as 
companhias aéreas nacionais 
poderão abrir 100% seu capital 
ao investimento externo. Atual-
mente, só podem participar em 
até 20% de uma companhia 
brasileira. A nova permissão se 
dará através de uma mudança 
do Código Brasileiro de Aero-
náutica, que deverá ser feita por 
uma medida provisória assinada 
pelo presidente Michel Temer. 
Em comunicado divulgado 
pelo Ministério, “para atender a 
demanda de um país com dimen-
sões continentais e dinamizar o 
setor aéreo, o governo adotará 
medidas que permitirão a aber-
tura do capital de companhias 
aéreas nacionais a entrada de 
empresas 100% estrangeiras no 
Brasil”. “O objetivo é aumentar 
a competitividade, o número de 
voos e de turistas viajando dentro 
do país (ANSA/COM ANSA).

52 milhões ainda 
têm dívidas

O volume de dívidas em atraso 
de pessoas físicas caiu 4,42% em 
março sobre o mesmo perío do de 
2016, na menor variação da série 
histórica da pesquisa iniciada em 
2010 pelo SPC Brasil e Confe-
deração Nacional de Dirigentes 

O relator da reforma da 
Previdência, deputado Arthur 
Maia (PPS-BA), disse ontem 
(11) que seu parecer sobre a 
proposta não terá idade mínima 
para transição para as novas 
regras da aposentadoria. Na 
proposta original do governo, 
homens com pelo menos 50 
anos e mulheres com pelo 
menos 45 anos teriam um pe-
dágio de 50% sobre o tempo 
que falta para a aposentadoria 
pelas atuais regras para obter 
o benefício após a reforma. O 
relatório vai manter a idade 
mínima de 65 anos e pelo 25 
anos de contribuição para ter 
direito à aposentadoria.

No parecer, Maia vai sugerir 
que todos possam aderir à tran-
sição, independente da idade 
atual. “Não teremos mais limite 
para a pessoa entrar na regra 
de transição, mas continuará 

Relator, deputado Arthur Maia 

(PPS-BA).

São Paulo - O deputado Paulo 
Pereira da Silva (SDD-SP), o 
Paulinho da Força, presidente 
da Força Sindical, disse, em 
nota, que o presidente Michel 
Temer se comprometeu na se-
gunda-feira (10), a excluir o fi m 
do imposto sindical da proposta 
de reforma trabalhista. Segun-
do Paulinho, o compromisso 
do presidente vale tanto para 
as entidades sindicais quanto 
para as patronais, que também 
se benefi ciam do imposto. 

Paulinho e outros dirigen-
tes da central estiveram com 
Temer. No encontro, segundo 
fontes, deixaram claro que a 
extinção do imposto sindical vai 
difi cultar as negociações para 
aprovação no Congresso da 
reforma trabalhista. De acordo 
com pessoas que participaram 
do encontro, Temer disse que 
representantes do empresa-
riado também se posicionaram 
contrariamente à extinção do 
imposto sindical. 

Em entrevista ao jornal O 
Estado de S. Paulo, o presi-
dente do Tribunal Superior do 
Trabalho (TST), Ives Gandra 
Filho, defendeu o fi m do im-
posto sindical compulsório da 

Deputado Paulo Pereira da 

Silva, o Paulinho da Força.
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Atividade turística
Em evento no qual lançou o plano 

‘Brasil + Turismo’, o ministro do 
Turismo, Marx Beltrão, detalhou 
as medidas que o governo pretende 
tomar para alavancar o setor. Entre 
as iniciativas está a efetivação dos 
“vistos eletrônicos”, que deverão 
atender inicialmente os turistas dos 
Estados Unidos, Canadá, Austrália 
e Japão. A expectativa é eliminar 
a necessidade de o turista ter de ir 
aos consulados e embaixadas.

Não haverá idade mínima para 
transição na reforma da Previdência

te da comissão, Carlos Marun 
(PMDB-MS), deixou a reunião 
prevendo aprovação com folga 
do relatório no colegiado. De-
pois, a reforma tem que passar 
pelo plenário da Câmara, onde 
são necessários 308 votos para 
aprovação. “Aprovaremos 
com um número robusto de 
parlamentares. Falavam em 
330 votos. Eu confi o de que 
será um número acima de 350 
votos”, disse.

Segundo o relator, haverá 
diferenciação na idade mínima 
para aposentadoria de homens 
e mulheres no começo da vi-
gência das novas regras, mas 
com uma equalização gradual. 
“Haverá diferenciação no co-
meço. Mas isso vai evoluir com 
o tempo. Começa com uma 
diferença e, com o tempo, vai 
se igualando até fi car 65 anos 
para os dois” (ABr).

havendo um pedágio a ser 
cobrado para que se consiga 
o benefício”, disse o relator 
após reunião com o presiden-
te Michel Temer, ministros e 
deputados da base aliada que 
integram a Comissão Especial 
na Câmara.

Em tom otimista, o presiden-

Paulinho: Temer vai 
manter imposto sindical

forma como é hoje. A questão 
é polêmica e os sindicatos 
acreditam que vão perder força 
na representação dos trabalha-
dores. Criado na década de 40, 
durante o governo de Getúlio 
Vargas, a contribuição sindical 
obrigatória desconta um dia de 
salário de cada trabalhador, 
seja ele sindicalizado ou não, 
para fi nanciar os sindicatos, fe-
derações, confederações e cen-
trais sindicais. No ano passado, 
o montante de recursos chegou 
a R$ 3,5 bilhões (AE).

Senadores, deputados e mi-
nistros manifestaram-se ontem 
(11), sobre os 76 inquéritos 
abertos pelo ministro do STF, 
Edson Fachin, para investigar 
políticos com foro privilegiado 
citados nas delações de ex-
executivos da Odebrecht, no 
âmbito da Operação Lava Jato. 
O Supremo ainda não divulgou 
a lista ofi cial com os nomes 
dos investigados. Porém, mais 
cedo, o jornal O Estado de S. 
Paulo divulgou os nomes que 
seriam da lista. Conforme o 
jornal, nove ministros, 29 sena-
dores e 42 deputados, estariam 
entre os investigados.

O senador Romero Jucá 
(PMDB-RR) disse em nota que 
sempre estará à disposição da 
Justiça para prestar qualquer 
informação. Já o presidente 
do PSDB, senador Aécio Neves 
(MG), afi rmou que considera 
importante o fi m do sigilo sobre 
o conteúdo das delações, pois 
“assim será possível desmas-
carar as mentiras”. O líder 

Políticos se manifestam sobre 
abertura de inquérito por Fachin

(DEM-RN) disse que se coloca 
“à disposição da Justiça para co-
laborar com as investigações”. 
A defesa do senador Fernando 
Bezerra Coelho (PSB-PE) afi r-
mou que não foi ofi cialmente 
comunicada e tampouco teve 
acesso à investigação. A senado-
ra Vanessa Grazziotin (PCdoB-
AM) disse que as doações feitas 
para suas campanhas “foram 
ofi ciais, declaradas e posterior-
mente aprovadas pela Justiça 
Eleitoral”. 

O ministro Moreira Franco, da 
Secretaria-Geral da Presidência 
da República, disse que não 
comentará as informações divul-
gadas. Já o ministro da Indústria, 
Comércio Exterior e Serviços, 
Marcos Pereira, disse que está 
à disposição da Justiça para 
prestar todos os esclarecimentos 
necessários. O ministro da Agri-
cultura, Blairo Maggi, informou 
que também não irá se manifestar 
e que há “zero possibilidade de 
ter envolvimento com qualquer  
irregularidade” (ABr).

do PMDB no Senados, Renan 
Calheiros (PMDB-AL), disse 
que a abertura dos inquéri-
tos permitirá que ele possa 
“exercer meu direito de defesa 
sem que seja apenas baseado 
em vazamentos seletivos de 
delações”. O senador petista 
Lindbergh Farias (RJ) disse 
confi ar que as investigações 
irão esclarecer os fatos. 

O senador José Agripino Maia 

Ministro do STF, Edson Fachin
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Acordos coletivos devem 
prevalescer na reforma trabalhista

trabalhista”, diz.
No Congresso, a proposta 

recebeu 844 emendas e o texto 
fi nal deve ser apresentado hoje 
(12) pelo relator, deputado 
Rogério Marinho (PSDB-RN). 
“A nossa preocupação é de que 
alguma dessas emendas não 
desconfi gure a proposta original 
encaminhada pelo governo”, 
diz o ministro. Nogueira disse 
também que já há um acordo 
com o relator da proposta para 
que a nova legislação estabeleça 
proteções aos trabalhadores 
terceirizados (ABr).

Lojistas. O maior recuo ocor-
reu no setor de comunicação 
(-18,10%), seguido do comércio 
(-6,11%), serviços de água e luz 
(-1,53%) e bancos (-0,05%). No 
entanto, a grande concentração 
de inadimplência está no seg-
mento onde a retração foi mais 
inexpressiva: os bancos. 

Quase a metade das dívidas 

(48,9%) é de pendências com 
as instituições bancárias. No 
comércio, estão 20,5% dos dé-
bitos não quitados e, na área de 
comunicação, 13,9%. Apesar de 
ter caído o volume de dívidas, o 
total de inadimplentes cresceu no 
primeiro trimestre, somando 59,2 
milhões ante 58,7 milhões em 
igual período de 2016 (ABr).

Safra deve ser 
25,1% maior

A estimativa de março para a 
safra de grãos de 2017 é ainda 
maior que a de 2016, e a produ-
ção total deverá ter expansão 
de 25,1%. Em fevereiro, os 
cálculos apontavam para uma 
produção maior: 2,7% no vo-
lume da produção (a maior da 
história) e 0,6% na área a ser 
colhida. Os dados fazem parte 
do Levantamento Sistemático 
da Produção Agrícola de mar-
ço, divulgado ontem (11) pelo 
IBGE no Rio de Janeiro. 

A terceira estimativa para a 
safra nacional de cereais, legu-
minosas e oleaginosas indica 
que a produção total este ano 
será de 230,3 milhões de tone-
ladas, contra as 184 milhões de 
toneladas produzidas na safra 
de 2016. Também houve cres-
cimento de 6,3% na estimativa 
da área a ser colhida, que deve 
atingir 60,7 milhões de hec-
tares, contra 57,1 milhões de 
hectares do ano passado.

O arroz, o milho e a soja con-
tinuam sendo os três principais 
produtos da safra, representan-
do 93,5% do total da produção 
e 87,7% da área a ser colhida. 
Em relação ao ano anterior, 
houve acréscimo de 2,5% na 
área da soja, de 14,8% na área 
do milho e de 3,9% na área de 
arroz. Quanto à produção, hou-
ve acréscimos de 15,9% para a 
soja, 13,9% para o arroz e 45,8% 
para o milho (ABr).



OPINIÃO
Uber: nenhuma 

articulação política 
acabará com a 

economia colaborativa  

Nenhuma marca, 

projeto, classe ou 

empresa é maior do que 

o mercado

O transporte remunerado 
individual de passagei-
ros aberto ao público é 

atividade privativa do profi s-
sional taxista, inclusive quando 
a conexão entre usuários e 
motoristas ocorrer por meio 
de plataformas digitais”. Esse 
texto que remete a um verda-
deiro retrocesso, fazer parte 
de uma proposta alternativa 
que visa deixar a legalização do 
Uber, somente para as esferas 
municipais.

Porém, deixando de lado o 
que pode ou o que não pode, 
ou o que é ou não direito de 
uma determinada classe, que-
ro fazer um convite para um 
tópico que transcende essa 
questão, que é a necessidade 
do consumo, ou seja, o que as 
pessoas querem. Em minhas 
aulas que ministro na ESPM, 
afi rmo que nenhuma marca, 
projeto, classe ou empresa é 
maior do que o mercado.

O Uber pode até acabar no 
Brasil, mas a ideia, formato 
e a necessidade por serviços 
bons e que atenda a todos os 
bolsos, não acabarão. Surgirão 
outros serviços provenientes 
da economia colaborativa 
para atender as mais novas 
necessidades de consumo. 
Infelizmente, políticos estão 
mostrando total miopia ao 
mercado e ao comportamento 
do consumidor contemporâ-
neo, literalmente estão tam-
pando o sol com a peneira. 
Em meio a este cenário, cabe 
uma refl exão: Por qual razão 
nenhuma articulação política 
acabará com a economia co-
laborativa?

A tendência veio para fi car, 
especialmente porque é regida 
por três grandes forças: social 
(as pessoas compartilham 
mais, por exemplo), econô-

mica (escassez de recursos) e 
tecnológica (ascensão de uma 
geração que cresceu com a in-
ternet e se conecta com outras 
pessoas em proporções muito 
maiores do que antes).

Os taxistas ainda não per-
ceberam que o aplicativo não 
deve ser considerado um ini-
migo. E, sim, um bom exemplo 
desta revolução do consumo. 
Em resposta ao rápido e feroz 
crescimento do aplicativo Air-
bnb, maior plataforma de alu-
guel de casas, apartamentos, 
sem ter um imóvel se quer, a 
rede de hotéis Marriot, embo-
ra presente em um mercado 
completamente distinto, deve 
servir como exemplo.

Ao invés de lutar contra o 
fenômeno, a marca agiu de 
forma inteligente. Ela cre-
denciou com o selo Mariott 
casas de pessoas que alugavam 
um quarto e indicou clientes 
provenientes do programa de 
lealdade que a rede cultiva. No 
fi nal de tudo, a rede negociou 
algo em entre 10% e 20% de 
participação no revenue do 
locatário do quarto.

Um mercado está surgindo. 
A ruptura continua. Empresas 
e profi ssionais ainda podem 
escolher em qual lado da 
história querem estar. E aí 
se incluem os taxistas. Fazer 
parte dessa revolução repen-
sando modelos de negócios e 
fomentando essas iniciativas 
(encontrando uma denomi-
nador comum para o tipo de 
retorno que espera) ou assistir 
de camarote e provavelmente 
serem guilhotinados? 

É um caminho sem vol-
ta. A briga está apenas 
começando .

(*) - Palestrante profi ssional em 
marketing, estrategista especializado 

na construção e no gerenciamento 
de marcas e reputação e diretor-

fundador da Gabriel Rossi 
Consultoria, com passagens por 

instituições como Syracuse/Aberje, 
Madia Marketing School, University of 

London e Bell School.

Gabriel Rossi (*)
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O fi lme sobre a “Operação 
Lava Jato”, que denunciou o 
maior escândalo de corrupção 
da história do Brasil, estreará 
no próximo dia 7 de setembro 
em todo o país. O longa “Polícia 
Federal - A Lei é Para Todos”, 
dirigido por Marcelo Antunez, 
promete contar os bastidores 
da ação da Polícia Federal (PF) 
até mesmo a condução coer-
citiva do ex-presidente Lula 
para depor. O fi lme foi orçado 
em mais de R$10 milhões pelo 
Ministério da Cultura. 

No entanto, a produção 
abriu mão de recursos da Lei 
Rouanet para trabalhar com 
patrocinadores “privados”, 
mantidos sob sigilo. Até o 
momento estipulam-se que 
o custo é de US$5 milhões. 
Os fi nanciadores do fi lme vão 
manter suas identidades em 
segredo “porque têm medo de 
sofrer perseguição política”, 
informou o jornal “O Globo”. 
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O Alto Comissário das Na-
ções Unidas para os Direitos 
Humanos pediu  ao governo 
da Venezuela que respeite o 
direito à manifestação pacífi -
ca e à liberdade de expressão 
de seus cidadãos e fez um 
apelo “a todas as partes” 
a renunciarem à violência. 
“Estamos preocupados com 
os relatórios sobre violência 
durante os protestos. Faze-
mos uma pedido ao governo 
da Venezuela para garantir 
que seja respeitado o direito 
à manifestação pacífi ca e à li-
berdade de opinião”, afi rmou 
a porta-voz do alto comissa-
riado, Elizabeth Throssell, em 
comunicado.

Elizabeth também falou 
sobre a inabilitação do líder 
opositor Henrique Capriles 
para exercer qualquer cargo 
público durante 15 anos e 
lembrou que Capriles foi “es-
colhido democraticamente” 
e foi um líder político durante 
mais de duas décadas. A 
oposição venezuelana tem 
se manifestado em Caracas 

Manifestantes em Caracas, durante um protesto que pede a 

eleições no país.

A 4ª Câmara Criminal ana-
lisava a possibilidade de 
absolver os réus, hipótese 

levantada pelo voto divergente 
do desembargador Ivan Sartori 
em setembro de 2016, quando 
o resultado do júri foi conside-
rado nulo. Com a anulação, os 
policiais militares acusados de 
participar do massacre serão 
julgados novamente.

Quatro desembargadores 
entenderam que apenas o júri 
pode decidir pela condenação 
ou absolvição em caso de 
crimes intencionais contra a 
vida. “Quando se quer absolver 
alguém, que o faz é a primeira 
instância. Nós estaríamos atra-
vessando uma situação que só 
a primeira instância poderia 
trabalhar”, enfatizou o relator, 

No dia 2 de outubro de 1992, a PM de São Paulo matou

111 presos em operação para controlar uma

rebelião na Casa de Detenção.
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PMs acusados por ‘Massacre do 
Carandiru’ serão julgados novamente
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve ontem (11) a anulação dos julgamentos dos 74 policiais 
militares acusados de participar do ‘Massacre do Carandiru’, em outubro de 1992

passado. “Não se sabe quem 
atirou em quem. Se não existe 
o exame balístico, não existe 
uma condenação dessa forma. 
Nunca se viu isso na história, 
uma condenação conjunta”, 
disse, ao argumentar que não há 
elementos que apontem quais 
foram os crimes cometidos pe-
los acusados individualmente.

No dia 2 de outubro de 1992, 
a PM de São Paulo matou 111 
presos em operação para con-
trolar uma rebelião na Casa de 
Detenção. Conhecido como Ca-
randiru, o presídio inaugurado 
em 1920 funcionava na zona 
norte. O local chegou a abrigar 
8 mil detentos no período de 
maior lotação. A unidade foi 
desativada e parcialmente de-
molida em 2002 (ABr).

desembargador Luís Soares 
de Mello.

Já o desembargador Sartori 

manteve a posição pela absol-
vição dos policiais, manifestada 
na sessão de setembro do ano 

ONU pede que Venezuela respeite 
direito à manifestação pacífi ca

em apoio ao Parlamento, de 
maioria antichavista, pedindo 
eleições e a saída dos magis-
trados do Tribunal Supremo.

Estas manifestações, no 
entanto,  terminaram em 
conflitos com a polícia, que 
impediu a passagem do pro-
testo pelo centro da capital e 
repeliu os manifestantes com 
gás lacrimogêneo e outros 
meios repressivos. Por esse 

motivo, a ONU fez um apelo 
“às forças de segurança para 
operarem em conformidade 
com as normas internacio-
nais sobre direitos huma-
nos” em suas ações para 
monitorar as manifestações. 
Além disso, o comunicado 
pediu aos manifestantes que 
usem meios pacíficos para 
se fazerem ouvir (Agência 
EFE).

Filme sobre Operação Lava Jato 
estreará em setembro

Com cenas de fugas, tiroteio 
e assaltos espetaculares que 
contam com carros blindados e 
helicópteros cedidos pela pró-
pria PF, o fi lme começou a ser 
gravado no início de 2014 nas 
cidades de São Paulo, Brasília, 
Rio de Janeiro e Curitiba. 

Os atores visitaram todas as 
instalações das autoridades 
para conhecer a rotina da Lava 
Jato. O juiz Sérgio Moro é um 

dos personagens principais do 
fi lme. No último fi m de semana, 
ele realizou uma conferência 
na Universidade de Harvard, 
nos Estados Unidos, onde 
comentou que há grupos de 
poder interessados em fazer o 
processo fracassar. No próximo 
dia 3 de maio, o juiz interrogará 
um dos principais investigados 
na Lava Jato, o petista Lula 
(ANSA/COM ANSA).

Até o fi m desta semana o 
Conselho de Segurança da ONU 
deve avaliar uma recomenda-
ção feita pelo secretário-geral 
sobre o encerramento, em 
outubro próximo, da Missão 
das Nações Unidas de Esta-
bilização no Haiti (Minustah), 
que desde o início contou com 
grande participação das Forças 
Armadas brasileiras. Se o térmi-
no da Minustah for aprovado, o 
Conselho de Segurança  deve 
criar uma pequena missão de 
paz para acompanhar, durante 
seis meses, a situação no país 
após a retirada das tropas da 
ONU.

Antes de falar ontem (11) ao 
Conselho de Segurança, a chefe 
da missão, Sandra Honoré, 
disse que os soldados de paz 

Missão da ONU no Haiti pode ser encerrada
ainda este ano

estão presentes no Haiti há 13 
anos. Segundo ela, o país está 
pronto para a mudança. “Temos 
visto progressos e, no que diz 
respeito à estabilização, temos 
visto um processo eleitoral que 
nos levou ao momento atual, 
onde o parlamento haitiano está 
funcionando normalmente”.

Ao longo dos 13 anos no Haiti, 
o Brasil manteve o maior con-
tribuinte de tropas da Missão 
para a Estabilização, segundo 
a ONU. De 2004 a fevereiro 
de 2010, o país manteve um 
contingente de 1.200 militares, 
com rotação semestral. E des-
de 2004 o comando militar de 
todas as tropas que compõem 
a Minustah, provenientes de 19 
países, é exercido por generais 
brasileiros (ONU News).Chefe da missão Minustah no Haiti, Sandra Honoré.
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EUA 
apresentam 
provas sobre 

ataque 
químico

A Casa Branca apresentou 
ontem (11) o que considerou 
como “provas claras e con-
sistentes” de que o regime 
sírio de Bashar al Assad 
efetuou, há uma semana, um 
ataque com gás sarin na área 
rebelde de Khan Sheikhoun, 
no qual morreram mais 
de 80 pessoas, incluindo 
crianças. 

Funcionários do Conselho 
de Segurança Nacional dos 
Estados Unidos asseguraram 
que têm “provas físicas” de 
que o regime sírio usou gás 
sarín contra a população. 

Além disso, os EUA con-
fi rmaram a autenticidade 
de fontes externas que de-
monstram que um caça sírio 
da base de Shayrat (Homs) 
lançou o ataque com o gás 
mortal nas primeiras horas 
da manhã de 4 de abril. Do 
mesmo modo, as fontes do 
governo americano argu-
mentaram que, levando em 
conta a relação de décadas 
entre as forças armadas sí-
rias e russas e que militares 
de ambos países operavam 
na base aérea de Shayrat, é 
difícil entender como Mos-
cou não tinha conhecimento 
prévio do ataque.

As fontes da Casa Branca 
asseguraram que não há 
provas que sustentem a 
versão síria e russa de que 
as mortes por exposição a 
um elemento químico neu-
rotóxico aconteceram após 
o bombardeio de uma fábrica 
de armas químicas de um 
grupo jihadista. Pelo con-
trário, os EUA consideram 
que o ataque químico sírio 
tinha “motivos operacionais” 
com o objetivo de exercer 
pressão na retaguarda de 
zonas rebeldes estratégicas 
para manter o controle da 
cidade de Hama (Agência 
EFE).

O ex-secretário estadual de 
Saúde do Rio de Janeiro, Sérgio 
Côrtes, foi desligado ontem (11) 
da Rede Copa D’or, de hospitais 
privados, após ser preso pela PF, 
acusado de fraudes em licitações 
para fornecimento de próteses 
para o Instituto Nacional de 
Traumatologia e Ortopedia (Into) 
e para a Secretaria Estadual de 
Saúde.  

A operação, chamada Fatura 
Exposta, é um desdobramento 
das operações Calicute, que re-

sultou na prisão de Cabral no ano 
passado, e Efi ciência, que resul-
tou na prisão do empresário Eike 
Batista neste ano. A assessoria 
da Rede Copa D’or informou que 
“diante dos fatos ocorridos, foi 
decidido o desligamento imedia-
to do Dr. Sérgio Côrtes”. Desde 
junho de 2014, Côrtes integrava 
a diretoria da empresa, na área 
médico-assistencial. Os fatos e 
eventos citados em investigação 
dizem respeito ao período ante-
rior a sua contratação (ABr).

Ex-secretário de Saúde é 
afastado de rede de hospitais
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Em 2050, haverá mais 
idosos que crianças 
menores de 15 anos

Moramos em um país em 

pleno desenvolvimento, 

composto de pessoas com 

uma expectativa de vida 

que aumentou mais de 

40 anos em 11 décadas

E muitas vezes a oferta de 
profi ssionais no Brasil 
tende a ser maior que 

o número de vagas disponíveis 
no mercado, e quando se fala 
em emprego para a terceira 
idade, o cenário fi ca um pouco 
mais cruel. Assim como quan-
do pensamos nas propagandas 
e comunicação, em geral, para 
esse público ou adaptação de 
lugares para eles. Tudo está 
muito aquém.

É um mercado a ser discutido 
com mais atenção, além das 
questões de atendimento e 
oferta de produtos e serviços, 
esse perfi l também demanda 
uma estrutura física diferen-
ciada. O cliente da terceira 
idade tem um envelhecimento 
biológico que envolve matu-
ridade e declínio de funções 
corporais. Um estabelecimen-
to que atende a esse público 
precisa oferecer ambiente 
climatizado de forma adequada 
(temperatura, luz, som), com 
áreas para descanso e banhei-
ros de fácil acesso. 

Outra preocupação é evi-
tar escadas no ambiente ou 
sinalizá-las de modo que a 
identifi cação se torne fácil. 
Serviços de vallet diferen-
ciados também são válidos, 
como auxílio para carregar 
compras e descanso em fi las 
de pagamento. Existem mui-
tas oportunidades a serem 
exploradas para esse público 
e nem todas as empresas estão 
atentas a essas possibilidades 
e necessidades.  

O segmento imobiliário está 
investindo nesse público, já é 
possível encontrar projetos de 

empreendimentos com instala-
ções de repouso para idosos e 
apartamentos adaptados para 
eles, desenvolvidos exclusi-
vamente para pessoas que 
têm mais de 55 anos de idade. 
Todos com portas mais largas, 
barras de apoio nos banheiros, 
tomadas mais baixas e acessos 
externos facilitados.

Algumas empresas estão 
apostando na mão-de-obra que 
a terceira idade pode oferecer 
e garantem programas espe-
cífi cos para a contratação de 
pessoas mais experientes, com 
chances de carreira. Os idosos 
têm se adequado, feito cursos 
e atualização tecnológica. No 
Brasil, o ranking das ocupa-
ções que mais empregaram a 
terceira idade, nos últimos dois 
anos, teve dirigentes públicos 
em primeiro lugar, seguido por 
professores do ensino funda-
mental e construção civil, este 
último apresenta saldo positivo 
para essa faixa da população.

Problemas de visão, redu-
ção da audição, hipertensão, 
labirintite e efeitos colaterais 
de remédios são algumas das 
causas dos acidentes que 
acontecem principalmente 
dentro de casa. De acordo com 
projeções das Nações Unidas, 
uma em cada nove pessoas no 
mundo tem 60 anos ou mais 
e estima-se um crescimento 
para uma em cada cinco por 
volta de 2050. 

No Brasil, não existem dados 
estatísticos dos tipos de insti-
tuições que estão disponíveis 
para idosos, mas sabe-se que 
muitos asilos funcionam sem 
registro, são irregulares e pre-
domina o caráter fi lantrópico 
e assistencial com voluntários. 
Estima-se que cerca de 26% 
dos idosos vivam em situações 
precárias e tenham más condi-
ções de vida.

(*) - É sócia-diretora da LB Comunica.

Camila Leoni (*)

A - Formação da FGV
A IBE-FGV realiza últimas inscrições para primeiro módulo do 
programa CEO FGV, destinado a altos executivos em cargos de 
presidência, vice-presidência e alta diretoria. O primeiro módulo, 
com tema Liderança e Alto Desempenho será realizado em maio. Os 
interessados devem se inscrever pelo e-mail (conveniosinternacio-
nais@ibe.edu.br). O programa possui 170 horas/aula que podem ser 
complementadas com uma etapa internacional à escolha do executivo 
entre duas das mais conceituadas universidades do mundo em edu-
cação executiva: Columbia University (EUA) e IMD – International 
Institute for Management Development (Suíça). Mais informações 
no site (www.ibe.edu.br). 

B - Segmento de Eletroeletrônicos
A Eletrolar Show, maior feira B2B da América Latina de eletroeletrô-
nicos, eletrodomésticos, celulares, móveis, utilidades domésticas e TI, 
com seus diferenciais, é o principal espaço para  a fi xação de marcas e 
uma grande vitrine de lançamento dos produtos que visam ao segundo 
semestre do ano. Em sua 12ª edição, o evento será realizado de 17 a 20 de 
julho, no Transamerica Expo Center, reunindo cerca de 10 mil produtos 
de 700 marcas, que serão vistos por 29 mil executivos de compras do 
varejo de grande, médio e pequeno porte, que respondem por 30 mil 
pontos de venda em todo o território nacional. Saiba mais em: (www.
eletrolarshow.com.br).

C - Mercado Imobiliário
Visando ampliar o acesso a um maior público, a Universidade Secovi 
ajustou o horário do curso ‘Técnicas de vendas e negociação para o 
mercado imobiliário’. A próxima turma acontece de 16 a 23 de maio, das 
19h00 às 22h00. O programa é destinado a profi ssionais que desejam se 
preparar para vender, negociar e atender melhor seus clientes. Temas 
como diferença entre marketing e vendas, prospecção, como fazer 
reunião de negócios bem-sucedida e usar técnicas de PNL serão vistos 
com o docente Luiz Paulo Orelli Bernardi, engenheiro civil, bacharel 
em administração de empresas e direito, especialista em marketing 
e mestre em PNL. Mais informações tel. 5591-1306 ou no site:(www.
universidadesecovi.com.br).

D - Estágio na Johnson
A Johnson & Johnson, maior e mais diversifi cada empresa de saúde e 
bem-estar do mundo, quer fazer a diferença na vida de jovens que desejam 
construir uma carreira de sucesso. Para tanto, está com inscrições abertas 
para uma nova turma do Programa de Estágio, que inicia no segundo 
semestre de 2017. Estão disponíveis 39 vagas para as unidades de São 
Paulo, São José dos Campos e Recife. O Programa, que tem duração de 1 
a 2 anos, contempla vagas nas diferentes empresas do grupo. Estudantes 
com formação prevista entre julho de 2018 e julho de 2019, com Inglês 
avançado (escrita, oral e leitura). Site para inscrição: (goo.gl/sFwGe2). 

E - Calçados Femininos 
A Usafl ex, há 18 anos pioneira e líder na fabricação de calçados femininos 
com conforto, inovação e moda, anuncia a inauguração de uma unidade 
fabril na cidade de Parobé/RS. A inauguração da nova planta faz parte 
dos planos de expansão da marca, que tem como principal objetivo o 
acréscimo na capacidade produtiva da companhia que hoje está em 25 
mil pares/dia para 35 mil pares. A nova planta tem, aproximadamente, 
7,5 mil m² de área construída e empregará cerca de 800 colaboradores 
em regime de contratação escalonada. Sobre o processo produtivo dessa 
unidade, 50% da produção adicional será absorvida até 2018 e os demais 
50% até 2019. Outras informações em: (www.usafl ex.com.br).

F - Leilão de Quadros
A primeira exposição do jovem artista Aaron Barrios está a todo vapor na 
Rabeca Cultural e duas obras que estão expostas poderão ser adquiridas por 
meio de um leilão cuja renda será revertida para o Centro Infantil Boldrini 
e o Projeto Retreta. Amanhã (13), acontece a abertura dos lances do leilão 
a partir das 10h00. Os interessados poderão se cadastrar previamente no 
site da leiloeira (www.liderleiloes.com.br) na opção “Cadastre-se” e enviar 
um e-mail para (assistente@liderleiloes.com.br) para liberação do acesso ao 
leilão. Após a fi nalização do leilão no próximo dia 30, às 16h00, os doadores 
receberão um e-mail para efetuarem um depósito diretamente na conta das 
instituições. Outras informações: (www.liderleiloes.com.br).

G - Justa Homenagem
O empresário Rubens Ometto, presidente do Conselho do Grupo 
Cosan, receberá homenagem especial durante a 16ª edição do Fórum 

Empresarial LIDE. Os CEOs e outras lideranças que contribuem com 
ações importantes para o desenvolvimento do País receberão o Prêmio 
LIDE 2017. Reconhecido em setores estratégicos como agronegócio, 
distribuição de combustíveis e de gás natural, lubrifi cantes e logística, 
Ometto comanda um grupo de empresas que geram aproximadamente 30 
mil empregos em todo o país e, juntas, tiveram lucro líquido de R$ 1,04 
bilhão, em 2016, o que representou crescimento de 78,6% em relação 
ao ano anterior. Promovido pelo  Grupo de Líderes Empresariais, o 16º 
Fórum Empresarial será realizado entre os próximos dias 20 e 23, no 
Hotel Wish Resort Golf Convention, em Foz do Iguaçu. 

H - Sistema Vocal
A Campanha Nacional da Voz objetiva conscientizar a população 
sobre os cuidados necessários em relação ao sistema vocal, já que 
um problema de voz refl ete muito mais que uma simples difi culdade 
na produção do som básico para a fala, podendo interferir na própria 
habilidade de se comunicar. Celebrado neste dom,ingo (16),, o evento 
será realizado no Parque do Povo, no Itaim, das 9h00 às 17h00, e conta 
com diversas atrações para despertar o interesse do público. Confi r-
mada a presença de artistas circenses, desafi o de Beat Box, cabine de 
Karaokê e uma laringe gigante, que sempre chama muito a atenção de 
adultos e crianças. O evento é organizado pela Academia Brasileira 
de Laringologia e Voz e Associação Brasileira de Otorrinolaringologia 
e Cirurgia Cérvico-Facial. 

I - Alimentação e Bebidas
Representantes da Anuga, maior evento mundial para o setor de alimen-
tação e bebidas, virão a São Paulo no próximo dia 18, às 11h00, no Hotel 
Renaissance, para falar com um seleto grupo de empresas e associações 
sobre oportunidades internacionais para o setor. Em meio a uma crise, 
que defl agrou a operação carne fraca, ter no país profi ssionais que estão 
diariamente em contato com os principais fabricantes da cadeia alimen-
tícia do mundo é uma ótima oportunidade de ter outro viés para a crise 
que foi instaurada. Também, a presença de um porta-voz da Apex e da 
Associação Federal Alemã de Comércio e Varejo Alimentícios. 

J - Qualidade da Farinha 
O Centro de Tecnologia de Cereais e Chocolates (Cereal Chocotec) por 
meio do Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), da Secretaria de 
Agricultura do, está com inscrições abertas para o curso de Avaliação 
da Qualidade Tecnológica da Farinha de Trigo, que será realizado entre 
os dias 9 e 10 de maio, das 8h00 às 17h30, em Campinas. O enfoque é 
dado à qualidade tecnológica da farinha de trigo como fator determinante 
nas características do produto fi nal (pão, biscoitos, bolos e/ou massas). 
Serão discutidos conceitos e fatores de qualidade da farinha de trigo, 
dando-se grande ênfase aos parâmetros de avaliação. Mais informações 
(eventoscch@ital.sp.gov.br) ou tel. (19) 3743-1964. 

A - Formação da FGV
A IBE-FGV realiza últimas inscrições para primeiro módulo do 

D - Estágio na Johnson
A Johnson & Johnson, maior e mais diversifi cada empresa de saúde e

Caixa reduz 
juros do 
rotativo do 
cartão de 
crédito

A Caixa anunciou a redução 
das taxas de juros do rotativo 
dos cartões de crédito que, 
agora, variam de 8% a 11% ao 
mês, conforme o tipo de cartão 
do cliente. Antes, os juros dessa 
modalidade iam de 11,15% a 
17,12%. O rotativo é o crédito 
tomado junto à instituição fi -
nanceira quando o consumidor 
paga menos que o valor integral 
da fatura do cartão. Segundo o 
banco, a redução na taxa mensal 
do rotativo foi de 7,7 pontos per-
centuais. “A medida contribuirá 
para a redução da inadimplência 
e incentivo ao consumo”, infor-
mou a Caixa, em nota.

Segundo a Caixa, a partir das 
faturas com vencimento em 3 
de maio de 2017, os clientes que 
estiverem com saldo rotativo te-
rão três opções: quitar a fatura 
total; pagar o mínimo; ou aderir 
à linha de crédito parcelada. “O 
cliente da Caixa que optar pelo 
parcelamento do saldo deve-
dor, a partir de maio, poderá 
escolher os seguintes prazos de 
pagamento: 4, 8, 12, 16, 20 ou 
24 meses, com taxas entre 3,3% 
e 9,9% ao mês [inferiores às do 
rotativo]”. O banco oferece, 
ainda, a opção do parcelamento 
automático do valor da fatura, 
que ocorrerá quando o cliente 
pagar qualquer valor abaixo do 
pagamento mínimo e diferente 
das seis opções de parcelamen-
to citadas (ABr).

O ministro da Cultura, Ro-
berto Freire, disse enxergar 
na atual crise econômica uma 
oportunidade para que a pasta 
defi na prioridades e promova 
acertos na elaboração e na 
condução de políticas públicas 
para o setor. Esse “ajuste de 
foco” deve resultar em mais 
atenção às atividades-fim 
da pasta, em detrimento do 
que Freire classifi cou como 
atividade-meio, ativista.

“Durante muito tempo, o 
MinC se preocupou com a 
atividade-meio, que era mobi-
lizadora, ativista e signifi cava 
uma integração muito forte 
com a política e com o poder 
e, muitas vezes, se esqueceu 
de sua atividade fundamen-
tal. Temos exemplos disso 
espalhados por todo o Brasil, 
como as bibliotecas e os te-
atros fechados”, comentou 
Freire durante a cerimônia 
de abertura do 3º Encontro 
Brasileiro das Cidades Histó-
ricas, Turísticas e Patrimônio 
Mundial, em Brasília.

Para Freire, será preciso 
ajustar as contas do mi-
nistério para fazer frente 
ao contingenciamento de 

Ministro da Cultura, Roberto Freire.

O programa tem propostas 
para a desburocratiza-
ção do setor, emissão 

de vistos eletrônicos, amplia-
ção da malha aérea regional e 
abertura de 100% do capital 
das empresas aéreas brasileiras 
ao investimento estrangeiro. 
Com as medidas, o governo 
espera gerar empregos no setor 
turístico.

O ministro do Turismo, Marx 
Beltrão, disse que o conjunto 
de medidas busca fortalecer o 
turismo e dar ao setor protago-
nismo na geração de empregos 
e renda. “Temos cerca de 13 
milhões de desempregados e 
o turismo pode dar respostas 
rápidas gerando emprego, 
basta que governo faça a sua 
parte retirando burocracia e 
aumentando a competitivida-
de”, disse. A expectativa do 

Ministro do Turismo, Marx Beltrão.

O Índice de Preços ao Con-
sumidor Semanal (IPC-S) caiu 
em quatro das sete capitais 
pesquisadas pela Fundação 
Getulio Vargas (FGV), entre 
a última semana de março e 
a primeira semana de abril. A 
maior queda foi observada em 
Belo Horizonte: 0,21 ponto per-
centual, já que a infl ação recuou 
de 0,49% na última semana de 
março para 0,28% na primeira 
semana de abril.

Também tiveram queda na 

infl ação Salvador (0,11 ponto 
percentual, ao passar de 0,33% 
para 0,22%), São Paulo (0,08 
ponto percentual, indo de 0,31% 
para 0,23%) e Porto Alegre (0,06 
ponto percentual: de 0,52% para 
0,46%). E três cidades tiveram 
alta na taxa: Rio de Janeiro (0,25 
ponto percentual: de 0,75% 
para 1%), Brasília (0,20% ponto 
percentual: ao passar de 0,38% 
para 0,58%) e Recife (0,11 
ponto percentual: de 0,54% para 
0,65%) (ABr).
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Governo quer dinamizar o 
turismo e gerar empregos
O ministro do Turismo, Marx Beltrão, anunciou ontem (11), o Brasil + Turismo, um pacote de medidas 
para ampliar o turismo no país

Para auxiliar na ampliação 
do número de turistas es-
trangeiros, o Ministério do 
Turismo propôs ao Ministério 
das Relações Exteriores a 
implantação, até o fi m deste 
ano, do visto eletrônico para 
turistas de países como Esta-
dos Unidos, Canadá, Austrália 
e Japão. A concessão de visto 
eletrônico permite que - em um 
prazo de 48 horas - seja feito 
todo o processo de solicitação, 
pagamento de taxas, análise, 
concessão e emissão de visto. 
O ministro do Turismo disse 
que está em estudo a inclusão 
de outros países, entre eles a 
Índia e a China. Em relação ao 
turismo de brasileiros no país, 
a expectativa é ampliar de 60 
milhões para 100 milhões, em 
2022, o número de brasileiros 
viajando internamente (ABr).

ministério é que o número de 
turistas estrangeiros passe 
dos 6,5 milhões registrados no 
Brasil em 2016 para 12 milhões 

em 2022 e que a receita com os 
visitantes aumente dos atuais 
US$ 6 bilhões anuais para US$ 
19 bilhões.

Cultura terá de rever prioridades 
para se adequar a corte de verbas

cerca de 40% do orçamento 
anual inicialmente previsto 
para a pasta – consequência 
do corte de R$ 42,1 bi no 
Orçamento-Geral da União. 
Freire, no entanto, garantiu 
que ações que forem con-
sideradas prioritárias serão 
mantidas. “Estamos fazendo 
as adequações necessárias. 
Muitos dos projetos e con-
vênios existentes não são 
prioritários em um momento 
de crise como este. Vamos ter 
que fazer ajustes, levando em 
consideração as prioridades, 

entre elas, a preservação do 
Iphan”, destacou Freire.

Freire destacou que a atual 
crise econômica é das maiores 
da história do país e defendeu 
a iniciativa do governo federal 
de encampar projetos polêmi-
cos que considera necessários, 
como a reforma da Previdên-
cia Social. “Esse governo é 
profundamente reformista. 
Enfrentamos processos difí-
ceis para qualquer governo 
a fi m de preparar, na crise, o 
Brasil do futuro”, acrescentou 
(ABr).

Infl ação cai em quatro das 
sete capitais pesquisadas



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

Página 4

Política
São Paulo, quarta-feira, 12 de abril de 2017

www.netjen.com.br

A recessão tem
de ser revertida

Lamentavelmente 

o desenvolvimento 

do Brasil vem sendo 

detonado e não é de 

hoje. Começou nas áreas 

de educação, saúde e 

dependência fi nanceira

Avançou pelo consumo 
de drogas, alcoolismo e 
outros vícios que enfra-

quecem as novas gerações no 
período áureo da adolescência, 
comprometendo o futuro. A in-
dústria também tem sido preju-
dicada pelos efeitos negativos. 
Há muitas coisas para serem 
modifi cadas para que o país 
possa ter um futuro melhor. 
Seriedade e responsabilidade 
são indispensáveis.

Atraso e corrupção estão 
presentes em quase tudo que 
é feito. A destruição ocorre 
por todas as regiões, ao lado 
do aumento da ignorância. 
Esta parte do continente 
americano vai consolidando a 
decadência como normal, mas 
isso está errado, pois o certo 
seria a evolução humana. Uma 
civilização evoluída não teria 
esse descaramento para obter 
lucros com o mínimo esforço e 
falta de respeito pelas demais 
espécies. O descaso se amplia 
e as pessoas também vão sendo 
coisifi cadas.

Vem de longa data a cultura 
de “Zé Carioca”, personagem 
fi ctício criado pelos estúdios 
Walt Disney no começo da 
década de 1940 como o típico 
malandro, sempre escapando 
com o “jeitinho” astucioso. 
Basta observar os humoristas, 
sempre insinuando a malan-
dragem como forma de sobre-
viver no país que tardou em 
promulgar a lei áurea, e quando 
o fez, não teve a competência 
de elaborar de um plano geral 
de integração. 

No Brasil os “gatos gran-
des” não se incomodam com 
os “ratos pequenos”, e quem 
pode mete a mão sem precon-
ceitos nos cofres do Estado 
recheados com o dinheiro re-
colhido da população. Faltam 
seriedade e bons exemplos. 
A economia brasileira está 
recessiva há três anos. Isso 
precisa ser revertido, pois se 
continuar assim corremos o 
risco de regredir ao estágio de 
produtor de commodities. 

No entanto, entre 2016 e 
2017 terá ocorrido uma sobre-
carga de juros de aproxima-
damente R$ 1 trilhão sobre a 
dívida. Como ocorreu nos anos 
1980, em que o Estado fi cou 

amarrado, sem condições de 
dar estímulos para investimen-
tos em infraestrutura, isso vai 
pesar, pois o setor privado não 
tem conseguido dar impulso, 
enquanto os gastos governa-
mentais sempre apresentam 
vícios sem atentar para o que 
seja essencial e prioritário.

O Estado deveria se pautar 
pelo equilíbrio nas contas in-
ternas e externas. Governos 
desatentos deixaram a situa-
ção rolar com juros compostos. 
Estatísticas revelam que a dí-
vida pública global alcançou o 
nível de 325% do PIB mundial, 
correspondendo a US$ 215 tri-
lhões. Juros, câmbio e défi cits 
formam o tripé que promove 
riqueza para uns e dívidas 
para muitos. O mundo vive um 
delicado momento. A corrup-
ção e o barbarismo estão se 
esparramando e se fazem notar 
em acontecimentos trágicos 
e tristes em várias partes do 
mundo, testemunhando o em-
brutecimento do ser humano 
afastado da espiritualidade. 

Além disso, ocorrem as 
catástrofes da natureza, que-
rendo transmitir a mensagem 
de que a humanidade abusou 
do tempo e da responsabili-
dade, e não se esforçou para 
construir um mundo livre 
das misérias e sofrimentos. 
Com relação às incertezas 
quanto ao futuro do mercado 
de trabalho, Martin Boehm, 
reitor da IE Business Schooll, 
falou sobre a predominância 
do ensino teórico em prejuízo 
do foco nos comportamentos 
mentais. “O melhor é ensinar os 
alunos a serem essencialmente 
humanos e a terem uma visão 
holística do mundo”.

 Atualmente, com o modo de 
vida vazia de sentido, muitos 
parecem estar perdidos, sem 
foco, sem visão da vida real. 
No passado, as pessoas, apesar 
de pouca escolaridade, tinham 
contato com a vida real e sua 
sabedoria, pois com a faculda-
de de ouvir a própria intuição, 
tinham clareza e agiam com 
bom senso. Hoje elas têm de 
se esforçar para recuperar 
a consciência própria para 
despertarem novamente para 
a vida e não serem apenas 
simples teleguiados.

(*) - Graduado pela FEA/USP, faz 
parte do Conselho de Administração 

do Prodigy Berrini Grand Hotel e é 
associado ao Rotary Club de São 

Paulo. É articulista colaborador de 
jornais e realiza palestras sobre 

temas ligados à qualidade de vida. É 
também coordenador dos sites

(www.vidaeaprendizado.com.br) 
e (www.library.com.br). E-mail: 

(bicdutra@library.com.br).

Benedicto Ismael Camargo Dutra (*)

A Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara) aprovou 
o projeto que cria a Política 
Nacional de Incentivo à Pro-
dução de Café de Qualidade. 
O objetivo é aumentar a qua-
lidade do café produzido no 
País, estimulando a produção, 
a industrialização e a comercia-
lização de grãos de categorias 
superiores. O texto considera 
“superiores” os cafés classi-
fi cados como de alto padrão 
em função de características 
físicas, químicas e sensoriais, 
segundo processos de análise e 
certifi cação reconhecidos pelo 
poder público.

A proposta foi apresentada 
pelo deputado Evair Vieira de 
Melo (PV-ES) e recebeu pare-
cer pela aprovação do relator na 
CCJ, deputado Lincoln Portela 
(PRB-MG). A análise na comis-
são restringiu-se aos aspectos 
constitucionais, jurídicos e de 
técnica legislativa da matéria. 
O texto segue agora para o Se-
nado. Uma das emendas deixa 
claro que a política se destina 
a melhorar a qualidade das 
espécies arábica e conilon de 
café, a fi m de benefi ciar produ-
tores de todos os tipos de café 
produzidos no Brasil.

De acordo com o projeto, 

Deputado Evair Vieira de Melo 

(PV-ES), autor da proposta.

O ministro do Esporte, Leonardo Picciani, 
apresentou aos senadores da Comissão de 
Educação, ontem (11), o projeto do Ministério 
para lidar com o legado dos equipamentos de 
infraestrutura dos Jogos Olímpicos de 2016. 
Com a cessão à União, por 25 anos, do Veló-
dromo, das Arenas Cariocas 1 e 2 e do Centro 
Olímpico de Tênis, um calendário esportivo e 
de eventos sociais já começa a ser colocado 
em prática.

“Temos mais de duas dezenas de demandas 
de datas de competição esportiva e eventos 
de treinamento, e algumas solicitações para 

eventos culturais. A preferência sempre será 
para o calendário esportivo e atividades do es-
porte”, informou, durante a audiência pública. 
A prefeitura do Rio de Janeiro manterá alguns 
equipamentos sob sua gestão, como Parque 
Radical, do ciclismo de BMX e de canoagem, 
para uso esportivo e social, informou.

Leonardo Picciani também mencionou a 
transformação da Autoridade Pública Olím-
pica (APO) na Autoridade de Governança 
do Legado Olímpico (Aglo), responsável pela 
manutenção e adequação das instalações olím-
picas e paraolímpicas. A mudança está sendo 

feita por meio de MP, que ainda será avaliada 
por deputados e senadores no Congresso. A 
Aglo fi cará responsável por elaborar o plano de 
utilização das instalações esportivas. A ideia 
é serem usadas, por exemplo, para eventos 
religiosos, recreativos, culturais ou educa-
cionais. Também há previsão de concessão 
de uso dessas áreas.

O senador Roberto Muniz (PP-BA) pediu 
atenção do Ministério do Esporte também 
para o legado da Copa, como os estádios 
abandonados e depredados em todo o país 
(Ag.Senado).

A deputada Mariana Carvalho 
(PSDB-RO) apresentou projeto 
propondo o cumprimento de 
pena alternativa para o cidadão 
que deixar de pagar pensão 
alimentícia. Em vez de prisão 
em regime fechado, conforme 
previsto pelo Código de Proces-
so Civil em vigor, ela propõe o 
cumprimento de pena em regi-
me domiciliar, com prestação 
de serviços comunitários no 
fi nal de semana. “A lei como 
está hoje agrava o problema. 
Além de perder a condição de 
levar o sustento para a família, 
o preso também não tem con-
dição de procurar emprego”, 
argumentou a deputada.

Segundo ela, com a mudan-
ça o cidadão terá liberdade 
restrita ao deslocamento para 
o trabalho, ou para procurar 
emprego. Nos fi nais de semana, 
ele cumprirá jornada de oito 

Deputada Mariana Carvalho 

(PSDB-RO).

O socorro a essas enti-
dades é o objetivo de 
projeto do senador José 

Serra (PSDB-SP), aprovado 
pela Comissão de Assuntos 
Econômicos do Senado. Como 
teve decisão terminativa, a 
proposta deverá seguir para a 
Câmara.

Serra lembrou o papel das 
Santas Casas no atendimen-
to aos pacientes do SUS e 
comparou a iniciativa com o 
Proer, que contribuiu para o 
fortalecimento dos bancos no 
governo FHC, na década de 
1990. O senador alertou para 
o risco de descontinuidade do 
trabalho das Santas Casas, em 
razão do endividamento cres-
cente dessas entidades, que 
administram mais de dois mil 
estabelecimentos hospitalares 
sem fi ns lucrativos no país, o 
que representa um terço do 
total de hospitais. Em 2015, 

Relatora, senadora Lúcia Vânia (PSB-GO), e o autor do projeto, 

senador José Serra (PSDB-SP).

O ministro Edson Fachin, do 
STF, emitiu um despacho em 
que reafi rma à presidente da 
Corte, ministra Cármen Lúcia, 
que a ação sobre a doação 
de sangue por homossexuais 
está liberada para ser incluída 
na pauta de julgamentos em 
plenário. Ele ressaltou que, 
desde a manifestação da Pro-
curadoria-Geral da República 
(PGR) na ação, em setembro 
do ano passado, o assunto 
está apto a ser levado para 
discussão em plenário.

“Reitero a liberação da pre-
sente ação direta para inclu-
são em pauta de julgamento 
do plenário deste Tribunal, 
inexistindo ato decisório obs-
tativo de tal inclusão”, escre-
veu o ministro no despacho. 
Cabe a Cármen Lúcia defi nir 
a agenda do plenário do STF. 
Fachin havia se manifestado 
a favor de uma apreciação 
rápida do processo, ao decidir 
abreviar a tramitação da ação 
em que o PSB contesta normas 
da Anvisa e do Ministério da 

Ministro Edson Fachin, do STF.

Temer 
defende que 
aborto seja 
discutido no 
Congresso

Em manifestação ao STF, o 
presidente Michel Temer afi r-
mou que a descriminalização 
do aborto é assunto que deve 
ser discutido no Congresso Na-
cional, e não pela via judicial. O 
posicionamento do presidente 
foi enviado após a ministra Rosa 
Weber ter solicitado que ele se 
manifestasse em uma Ação de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental (ADPF) que 
contesta os artigos 124 e 126 
do Código Penal e pede que o 
aborto seja descriminalizado 
até a 12ª semana de gestação.

Representado pela advogada-
geral da União, Grace Men-
donça, Temer se valeu de um 
conceito desenvolvido pelo 
ministro do STF Luís Roberto 
Barroso, o de “desacordo mo-
ral razoável” para argumentar 
a invalidade da ADPF. Para o 
presidente, a falta de consen-
so moral, fi losófi co e religioso 
acerca do tema é tamanha que 
somente o Congresso, enquan-
to representante da diversidade 
da sociedade brasileira, seria a 
instituição habilitada a discuti-
lo, apaziguando as diferentes 
visões sobre o assunto.

“Assim sendo, quando se 
discutem temas essenciais ao 
funcionamento de um regi-
me democrático, como o dos 
direitos fundamentais - no 
caso dos autos, o direito à 
vida - tem-se que esses não 
podem ser subtraídos do Poder 
competente que representa 
toda a sociedade, qual seja, o 
Poder Legislativo”, diz o texto 
enviado ao STF.

O texto, assinado também 
pelo consultor-geral da União, 
Marcelo Augusto Carlos de Vas-
concellos, defende ainda que, 
caso a ação continue a tramitar, 
não seja concedida nenhuma 
decisão liminar (provisória) 
para antecipar seus efeitos, 
pois “a complexidade do tema 
exigiria um amplo debate” antes 
que qualquer ordem judicial 
seja proferida (ABr).
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Senado aprova linha de crédito 
para socorrer Santas Casas

As Santas Casas de Misericórdia e outras instituições fi lantrópicas que atendem pelo SUS podem ser 
apoiadas por programa de crédito especial subsidiado visando à superação da crise fi nanceira que 
atravessam

rural, a União deverá cobrir a 
diferença entre a taxa de juros 
subsidiada que as fi lantrópicas 
pagarão e o custo do dinheiro 
para os bancos (equalização). 

A relatora, senadora Lúcia 
Vânia (PSB-GO), apresentou 
voto favorável ao projeto e 
acolheu duas emendas do se-
nador Eduardo Braga (PMDB-
AM), que havia pedido vista 
da matéria. Lúcia manteve a 
exigência de que os hospitais 
observem o compromisso de 
ofertar a prestação de seus 
serviços ao SUS no percentual 
mínimo de 60%, que havia ela 
colocado em substituição a 
exigência de plano de reforma 
administrativa. Outra emenda 
de Braga acolhida por Lúcia 
limita a operação de socorro 
fi nanceiro ao estoque da dívida. 
Ou seja, dívida nova não entra 
na operação de socorro (Ag.
Senado).

as dívidas ultrapassavam R$ 
21 bilhões.

Como solução, o senador 
propôs a criação do Progra-
ma Pró-Santas Casas, para 
disponibilizar recursos para 
capital de giro e investimentos 

em estrutura de atendimento 
aos usuários do SUS. A União 
deverá subvencionar as opera-
ções de créditos, que deverão 
ser oferecidas por todas as 
instituições fi nanceiras ofi ciais 
federais. Assim como no crédito 

STF deve julgar ação sobre 
doação de sangue por gays

nistério da Saúde, e resolução 
da Anvisa, homens que tiveram 
relações sexuais com outros 
homens ou com as parceiras 
sexuais destes são considera-
dos inaptos por 12 meses para 
doar sangue nos hemocentros 
e hospitais do país.

Na ação direta de inconsti-
tucionalidade, o PSB sustenta 
que a norma, na prática, 
torna homens homossexuais 
permanentemente inaptos 
para doação sanguínea. “Essa 
situação escancara absurdo 
tratamento discriminatório 
por parte do Poder Público em 
função da orientação sexual”, 
argumenta. A Anvisa alegou 
que a proibição está baseada 
em evidências epidemiológi-
cas e técnico-científi cas e que 
tem o objetivo de preservar o 
interesse coletivo na garantia 
máxima da qualidade e da 
segurança para o receptor de 
sangue. A agência disse ainda 
seguir uma recomendação 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) (ABr).

Saúde que proíbem a doação 
de sangue por homens homos-
sexuais que tiveram relações 
sexuais nos últimos 12 meses.

“Sob qualquer ângulo que se 
olhe para a questão, o correr 
do tempo mostra-se como um 
inexorável inimigo. Quer para 
quem luta por vivifi car e viven-
ciar a promessa constitucional 
da igualdade, quer por quem 
luta para viver e tanto precisa 
do olhar solidário do outro”, 
disse o ministro. 

De acordo com portaria do Mi-

Proposta pena alternativa para 
devedores de pensão alimentícia

pelo juiz. Mariana  explica que 
a superlotação nos presídios 
brasileiros torna inadequada a 
manutenção da pena de prisão 
em regime fechado para deve-
dor de pensão alimentícia. 

“Nesse cenário, é inadequada 
a manutenção do regime fecha-
do para o executado devedor de 
prestação alimentícia”, afi rma 
Mariana. A prisão é utilizada 
como meio para coagir o deve-
dor a cumprir a obrigação dele, 
mas ao restringir a liberdade 
do indivíduo a situação tende 
a se complicar. Ela argumenta 
que caso o genitor esteja tra-
balhando, terá o contrato de 
trabalho suspenso em razão da 
restrição da liberdade, e não 
trabalhará para pagar a pensão 
alimentícia, podendo inclusive 
deixar à míngua também outros 
fi lhos que porventura tenha 
(psdbnacamara).

horas em trabalho comunitário. 
O prazo para cumprimento da 
pena é de até três meses, com 
uso de tornozeleira eletrônica 
e em horários determinados 

Projeto para lidar com legado dos Jogos Olímpicos

Incentivo à produção 
de café de qualidade

os órgãos competentes deve-
rão ofertar linhas de crédito 
especialmente destinadas ao 
fi nanciamento da produção e 
industrialização diferenciada 
de cafés de qualidade, em 
condições adequadas de taxas 
de juros e prazos de paga-
mento. Terão prioridade de 
fi nanciamento os agricultores 
familiares e médios produtores 
capacitados para a produção de 
cafés de qualidade e organiza-
dos para a agregação de valor 
à produção, inclusive por meio 
de certifi cações de qualidade 
(Ag.Câmara).



Página 5São Paulo, quarta-feira, 12 de abril de 2017

Nova União Administradora e Incorporadora S.A.
CNPJ nº 07.455.195/0001-03

Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais - R$)

Relatório da Administração

Demonstrações do Resultado 
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 

(Em milhares de reais - R$, exceto o valor por ação)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto Operacional: A Nova União Administradora e Incorporado-
ra S.A. (“Sociedade”) foi constituída em 10 de janeiro de 2005 e tem por 
objeto a administração de bens próprios e de terceiros; a participação em 
negócios mobiliários e imobiliários; a incorporação imobiliária e atividades 
correlatas ou assemelhadas. Apresentação das Demonstrações Finan-
ceiras e Principais Práticas Contábeis: Declaração de conformidade: As 
demonstrações fi nanceiras da Sociedade foram preparadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas 
no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasi-
leira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicas 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. Base de elaboração: As de-
monstrações fi nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico, ex-
ceto se mencionado ao contrário nas práticas contábeis descritas a seguir. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contrapresta-
ções pagas em troca de ativos. O resumo das principais práticas contábeis 
adotadas pela Sociedade e suas controladas são como segue: a) Moeda 
funcional e de apresentação das demonstrações fi nanceiras: A moeda 
funcional da sociedade é o Real, mesma moeda de preparação e apresen-
tação das informações. b) Contas a receber: Apresentadas pelos valores 
nominais dos títulos representativos dos créditos. A provisão para créditos 
de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado sufi cien-
te pela Administração para cobrir as prováveis perdas na realização das 
contas a receber, considerando o seguinte critério: (a) provisão dos saldos 
vencidos há mais de 180 dias, cuja análise individual dos devedores de-
monstre impossibilidade de recuperação do crédito. c) Propriedade para 
investimento: A propriedade para investimento é representada por terreno 
e edifício em shopping center mantidos para auferir rendimentos de aluguel 
e/ou valorização do capital, conforme divulgado na nota explicativa nº 5. 
A propriedade para investimento é inicialmente registrada pelo custo de 
aquisição ou construção, acrescido dos encargos fi nanceiros de emprésti-
mos e fi nanciamentos incorridos durante o período de construção, quando 
aplicável, são capitalizados. Após o reconhecimento inicial, propriedade 
para investimento é apresentada ao seu valor justo, exceto pelas proprie-
dades em construção (“greenfi elds”). Ganhos ou perdas resultantes de va-
riações do valor justo das propriedades para investimento são incluídos na 
demonstração do resultado no exercício em que forem geradas. d) Outros 
ativos (circulante e não circulante): Os outros ativos são demonstrados 
ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os ren-
dimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até as datas 
de encerramento dos exercícios. e) Outros passivos (circulante e não 
circulante): Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas 
até a data do balanço patrimonial. f) IRPJ e CSLL diferidos: O imposto de 
renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias, decorrentes de diferenças entre as bases fi scais dos ativos e 
passivos e seus valores contábeis nas demonstrações contábeis. g) Uso 
de estimativas: A preparação das demonstrações fi nanceiras de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração 
se baseie em estimativas para o registro de certas transações que afe-
tam os ativos, os passivos, as receitas e as despesas da Sociedade, bem 
como a divulgação de informações sobre dados das suas demonstrações 
fi nanceiras. As estimativas devem ser determinadas com base no melhor 
conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações fi nancei-
ras, dos eventos e transações em curso e de acordo com a experiência de 
eventos passados e/ou correntes. Os resultados fi nais dessas transações e 
informações, quando de sua efetiva realização em períodos subsequentes, 
podem diferir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às 
demonstrações fi nanceiras referem-se à vida útil dos bens das proprieda-
des para investimento e às provisões para crédito de liquidação duvidosa e 
para riscos fi scais, trabalhistas e cíveis. As estimativas e premissas subja-
centes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões 
feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as 
estimativas são revistas. h) Reconhecimento de receitas, custos e des-
pesas: As receitas, os custos e as despesas são reconhecidos de acordo 
com o princípio contábil da competência. A receita de aluguéis é reconheci-
da com base na fruição dos contratos e a receita de serviços é reconhecida 
quando da efetiva prestação de serviços. As despesas e os custos são 
reconhecidos quando incorridos. i) Lucro por ação: O resultado por ação 
básico é calculado por meio do resultado do período e a média ponderada 
das ações em circulação no respectivo exercício.
2. Contas a Receber 31.12.2016 31.12.2015    
Aluguéis a receber 1.908 1.781
Provisão de créditos de liquidação duvidosa (94) (94)    
Total 1.814 1.687    
A composição das contas a receber faturadas por período de vencimento 
é como segue:

 31.12.2016 31.12.2015    
A vencer 1.041 876
Vencidas:
Até 30 dias 53 55
De 31 a 60 dias 21 70
De 61 a 90 dias 19 26
De 91 a 180 dias 133 44
Acima de 181 dias 641 710
 867 905    
Total 1.908 1.781    
A exposição máxima ao risco de crédito da Companhia é o valor contábil 
das contas a receber. Para atenuar esse risco, a Companhia adota como 
prática a análise das modalidades de cobrança (aluguéis, serviços e ou-
tros), considerando a média histórica de perdas, o acompanhamento perió-
dico da Administração, no que tange a situação patrimonial e fi nanceira de 
seus clientes, o estabelecimento de limite de crédito, a análise dos créditos 
vencidos há mais de 180 dias e o acompanhamento permanente de seu 
saldo devedor, entre outros. A provisão para créditos de liquidação duvi-
dosa foi constituída tomando como base nos aluguéis vencidos há mais 
de 180 dias, cuja análise individual da sua situação fi nanceira demonstrou 
que estes não seriam realizáveis e que não tenham sido renegociados. 
A provisão para crédito de liquidação duvidosa apresentou a seguinte mo-
vimentação nos exercícios: 31.12.2016 31.12.2015    
Saldo no início do exercício (94) (94)
Créditos provisionados no exercício - -
Créditos recuperados no exercício - -    
Saldo no fi nal do exercício (94) (94)    
3. Impostos a Recuperar 31.12.2016 31.12.2015    
Imposto de renda - antecipações 2 139
Contribuição social - antecipações - 48
IRRF a recuperar - 2
PIS a recuperar - 4
COFINS a recuperar 3 31
Outros impostos a recuperar 1 1    
Total 6 225    
4. Propriedades para Investimento Em operação  
Saldo em 31.12.2014 60.000
Ajuste a valor justo 11.530
Baixa (10.330)  
Saldo em 31.12.2015 61.200  
Ajuste a valor justo 6.552  
Saldo em 31.12.2016 67.752  
5. Impostos Parcelados 31.12.2016 31.12.2015    
PIS/COFINS 1.515 1.682
IRPJ/CSLL 976 1.084    
Total 2.491 2.766    
Circulante 506 509
Não circulante 1.985 2.256
6. Adiantamento de Clientes: A Nova União recebeu da I Park Estacio-
namentos Ltda., em 31 de janeiro de 2011, o valor de R$ 13.773 a título de 
adiantamento do aluguel da fração ideal do terreno onde está localizado o 
Internacional Guarulhos Shopping Center. Mensalmente o valor do aluguel 
faturado é abatido do saldo de adiantamento de clientes. 7. Impostos, Ta-
xas e Contribuições: A Sociedade está avaliando aderir ao novo progra-
ma de parcelamento instituído, conforme Instrução Normativa 1687/2017, 
o qual permite que os tributos federais vencidos até 30 de novembro de 
2016 possam ser parcelados. A Sociedade se encontra com o montante de 
R$ 17.561 em 31 de dezembro de 2016, caso efetive sua opção, R$ 4.215 
poderão ser parcelados a partir do pagamento de 24% em 24 parcelas. 
Os saldo remanescente poderá ser compensado com os prejuízos fi scais 
da controladora, em seguida o saldo residual parcelado em 60 meses. 
8. Receitas de Cessões a Apropriar: A sociedade controla no passivo as 
receitas de cessões a apropriar. As receitas de cessões de direitos de uso 
a lojistas e usufruto de frações ideais do estacionamento do Internacional 
Shopping são apropriadas ao resultado de acordo com o prazo respectivo 
do primeiro contrato de aluguel, ou de contrato de direito de uso ou do 
contrato de usufruto.
Saldo em 31 de dezembro de 2014 1.650  
Novos contratos 229
Reconhecimento da receita (454)  
Saldo em 31 de dezembro de 2015 1.425  
Novos contratos de cessões de direitos de uso a lojistas 53
Novos contratos de usufrutos 26.592
Reconhecimento da receita (2.240)
Custo das cessões (1.553)
Reconhecimento do custo das cessões 91  
Saldo em 31 de dezembro de 2016 24.368  
Passivo circulante 2.802
Passivo não circulante 21.566
9. Capital Social e Dividendos: Em 31 de dezembro de 2016, o capital 
social da sociedade é de R$ 4.332, dividido em 4.332.000 ações ordinárias 

 Nota
 explicativa 31.12.2016 31.12.2015      
Receita Líquida  6.109 4.962
Custo dos aluguéis e dos 
 serviços prestados  - -
(Despesas) Receitas Operacionais
Gerais e administrativas 10 (572) (1.722)
Outras (despesas) receitas 
 operacionais, líquidas 11 18.730 12.770      
Lucro Operacional antes do 
 Resultado Financeiro  24.267 16.010      
Resultado Financeiro 12 (7.223) (6.241)      
Lucro Operacional e antes do 
 Imposto de Renda e da 
 Contribuição Social  17.044 9.769
Imposto de renda e contribuição 
 social - corrente  (3.011) (4.223)
Imposto de renda e contribuição 
 social - diferido  (202) (20)      
Lucro Líquido do Exercício  13.831 5.526      
Lucro básico por ação - R$  3,19 1,28      

(*) Não há resultados abrangentes nos exercícios corrente e anterior.

 Nota
Ativo explicativa 31.12.2016 31.12.2015      
Circulante
Caixa e equivalente de caixa  - 1
Aplicações fi nanceiras  1 17
Contas a receber 2 1.814 1.687
Impostos a recuperar 3 6 225
Contas a receber repasse  16 850
Outras contas a receber  95 42      
Total do ativo circulante  1.932 2.822      

Não Circulante
Partes relacionadas 13 74.837 49.061
Depósitos judiciais  12 6
Propriedade para investimento 4 67.752 61.200      
Total do ativo não circulante  142.601 110.267      

Total do Ativo  144.533 113.089      

 Nota
Passivo e Patrimônio Líquido explicativa 31.12.2016 31.12.2015      
Circulante
Fornecedores  19 1.243
Salários e encargos sociais  4 3
Impostos, taxas e contribuições 7 17.561 8.247
Impostos parcelados 5 506 509
Contas a pagar compra de imóveis  14.296 9.052
Adiantamento de clientes 6 - 2.772
Dividendos a pagar  11.212 11.212
Receitas de cessões a apropriar 8 2.802 410
Outras contas a pagar  - -      
Total do passivo circulante  46.400 33.448      
Não Circulante
Contas a pagar compra de imóveis  9.159 24.980
Receitas de cessões a apropriar 8 21.566 1.015
IRPJ/CSLL diferidos  2.087 1.885
Impostos parcelados 5 1.985 2.256      
Total do passivo não circulante  34.797 30.136      
Patrimônio Líquido
Capital social  4.332 4.332
Reserva de lucros  59.004 45.173      
Total do patrimônio líquido  63.336 49.505      
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  144.533 113.089      

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações fi nanceiras relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015.
São Paulo, 10 de abril de 2017.   A Administração

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31.12.2016 31.12.2015    
Lucro líquido do exercício 13.831 5.526
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício com o caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais:
Encargos fi nanceiros 277 331
IRPJ/CSLL diferidos 202 20
Ajuste a valor justo das propriedades para 
 investimentos (6.552) (11.530)
Reversão da ajuste a valor justo - (31.799)
(Aumento) redução dos ativos operacionais:
Contas a receber (126) 79
Impostos a recuperar 219 16
Depósitos judiciais (6) (6)
Outras contas a receber 781 (105)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores (1.224) 1.204
Impostos, taxas e contribuições 9.314 6.706
Contas a pagar compra de imóveis (10.577) (8.819)
Receitas de cessões a apropriar 22.943 (225)
Dividendos a pagar - 5.730
Outras contas a pagar - (434)
Juros pagos (34) (34)    
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais 29.048 (33.340)    
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Recebimento pela venda de propriedades 
 de investimentos - 97.000
Baixa de propriedade para investimentos - (86.670)
Aplicação fi nanceira vinculada 16 (10)    
 16 10.320    
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Adiantamento de clientes (2.772) (92)
Partes relacionadas (25.776) 23.630
Pagamento do principal de parcelamento 
 de impostos (517) (518)    
Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 fi nanciamento (29.065) 23.020    
(Redução) Aumento Líquido(a) do Saldo 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (1) -    
Caixa e Equivalentes de Caixa
No fi m do exercício - 1
No início do exercício 1 1    
Aumento (Redução) Líquido(a) do Saldo 
 de Caixa e Equivalentes de Caixa (1) -    

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015

(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

    Reservas de lucros              
    Reserva de Reserva de Lucros
 Capital  Dividendos retenção lucros a (prejuízos)
 social Legal a distribuir de lucros realizar acumulados Total              
Saldos em 31 de Dezembro de 2014 4.332 866 16.447 - 54.133 - 75.778              
Lucro líquido do exercício - - - - - 5.526 5.526
Destinações:
 Reversão de reservas - - (14.882) - (16.917) - (31.799)
 Dividendos adicionais a distribuir - - - - 5.526 (5.526) -              
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 4.332 866 1.565 - 42.742 - 49.505              
Lucro líquido do exercício - - - - - 13.831 13.831
Destinações:
 Reserva de lucros a realizar - - - - 7.537 (7.537) -
 Dividendos mínimos obrigatórios - - 1.574 - - (1.574) -
 Retenção de lucros - - - 4.720 - (4.720) -              
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 4.332 866 3.139 4.720 50.279 - 63.336              

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 
(Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

sem valor nominal. Aos acionistas é assegurada a distribuição de 25% do 
lucro líquido ajustado na forma da legislação societária.
10. Despesas Gerais e Administrativas 31.12.2016 31.12.2015    
Comercialização (105) (94)
Despesas com pessoal (33) (37)
Publicidade e propaganda (35) -
Serviços de terceiros (381) (1.558)
Impostos e taxas (7) (30)
Outros (11) (3)    
Total (572) (1.722)    
11. Outras (Despesas) Receitas Operacionais
 31.12.2016 31.12.2015    
Ajuste a valor justo 7.739 11.530
Resultado na venda de propriedades
 para investimentos 10.991 1.236
Outras receitas - 4    
Total 18.730 12.770    
12. Resultado Financeiro 31.12.2016 31.12.2015    
Receitas fi nanceiras:
Juros sobre atraso de clientes 45 68    
 45 68    
Despesas fi nanceiras:
Juros partes relacionadas (3.608) (4.727)
Juros e multas sobre impostos (3.409) (1.569)
Juros passivos (161) (13)    
 (7.178) (6.309)    
Total (7.223) (6.241)    
13. Saldos com Partes Relacionadas: No curso dos negócios da Socie-
dade, são realizadas operações com empresas que fazem parte do mesmo 
grupo econômico. Os saldos de 31 de dezembro de 2016 e de 2015 são 
os seguintes:
Ativos 31.12.2016 31.12.2015    
CLY Administradora e Incorporado 17.814 17.814
Levian Participações e Empreendimentos Ltda. 48.294 20.456
ABK do Brasil - Empreendimentos Participações Ltda. 2.124 -
Eler Administradora e Incorporadora Ltda. 10.781 10.781
I Park Estacionamentos Ltda. (4.152) -
General Shopping Brasil S.A. (34) -
General Shopping Administradora e Serviços Ltda. 10 10    
Total 74.837 49.061    

14. Instrumentos Financeiros por Categoria: Os instrumentos fi nancei-
ros da Sociedade foram classifi cados conforme as seguintes categorias:
Ativos 31.12.2016 31.12.2015    
Caixa e equivalentes de caixa - 1
Aplicações fi nanceiras 1 17
Contas a receber e outros recebíveis 1.925 2.579    
Total 1.926 2.597    
Passivos 31.12.2016 31.12.2015    
Fornecedores 19 1.243
Adiantamento de clientes 2.772 2.772
Contas a pagar compra de imóveis 23.455 34.032    
Total 26.246 38.047    

A Diretoria
Vicente de Paula da Cunha - Diretor Presidente

Francisco José Ritondaro - Diretor de Operações
Francisco Antonio Antunes - Contador - CRC 1SP-149.353/O-2

Ativo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  4.685,41 6.539,57
Bancos com Movimento  4.685,41 4.819,57
Duplicatas a Receber  - 1.720,00
Não Circulante  3.262.642,81 3.274.894,92
Realizável a Longo Prazo
Títulos a Receber  55.089,34 55.089,34
Depósitos e Cauções  981.586,52 981.586,52
Investimentos
Investimentos para Iniciativa Própria  2.177.247,88 2.177.247,88
Investimentos de Incentivos Fiscais  3.470,63 3.470,63
Imobilizado
Valores de Custo e Correção Monetária  304.895,98 309.930,89
(-) Depreciações Acumuladas  (259.647,54) (252.430,34)
Total do Ativo  3.267.328,22 3.281.434,49

Passivo  2016/R$ 2015/R$
Circulante  46.083,23 45.736,92
Obrigações Tributárias  46.083,23 45.736,92
Não Circulante  15.514.809,27 15.074.078,63
Créditos de Pessoas Ligadas  2.287.329,28 1.803.256,16
Tributos Parcelados  13.227.479,99 13.270.822,47
Passivo a Descoberto  (12.293.564,28) (11.838.381,06)
Capital Social  11.084.358,00 11.084.358,00
(-) Prejuízos Acumulados  (23.377.922,28) (22.922.739,06)
Total do Passivo  3.267.328,22 3.281.434,49

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2016
Receita Operacional Bruta  2016/R$ 2015/R$
Arrendamentos  109.889,18 203.544,56
(-) Impostos sobre Arrendamentos  4.010,97 7.957,86
Receita Operacional Líquida  105.878,21 195.586,70
Lucro Bruto  105.878,21 195.586,70
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas  380.587,04 334.337,47
Impostos e Taxas  83.499,63 67.435,96
Depreciações  12.252,11 27.048,95
Despesas Financeiras  80.449,59 138.871,44
Outras Receitas / Despesas  5.482,15 183.299,83
Prejuízo Operacional  (445.428,01) (188.807,29)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais  (445.428,01) (188.807,29)
Contribuição Social e I.R.  9.755,21 71.584,01
Prejuízo Líquido do Exercício  (455.183,22) (260.391,30)

Demonstração de Lucros ou Prejuizos Acumulados
  2016/R$ 2015/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Prejuízo Líquido do Exercício  (455.183,22) (260.391,30)
3- Prejuizos Acumulados  455.183,22 260.391,30
4- Saldo no Fim do Exercício  - -

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acôrdo 
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei
11638/2007 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reco-
nhecidas no resultado pelo regime de competência. 3- As depre-
ciações e amortizações foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 4- O Capital Social é
de R$ 11.084.358,00 totalmente integralizado e representado por
10.556.513.232 ações ordinárias sem valor nominal. 5- O Imposto
de Renda e a Contribuição Social são apurados com base no lucro
presumido 6- A suspensão das atividades industriais da empresa
ocorreu em Dezembro de 2007, situação que perdura até esta data.

Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2016.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. - CNPJ 61.354.932/0001-27
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 demonstra-
tivos 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. São Paulo, 08 de Março de 2017.

A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

TUBOPEÇAS Indústria e Comércio S.A. CNPJ 46.296.018/0001-83 - NIRE 35.3.0037359.6 - Convocação -
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária. Ficam os Senhores acionistas da Tubopeças Indústria e Comér-
cio S/A convocados a comparecer às Assembleias Ordinária e Extraordinária a se realizarem no dia 28/04/2017, às
10:00 horas na Rua Alzira Maruyama, 365/371 na Vila Nova York, São Paulo/SP, para apreciação das seguintes pau-
tas: Ordinária - a) tomada de contas da administração, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) destinação do resultado do referido exercício; c) eleição, se
necessário do Conselho Fiscal. Extraordinária - a) exame e deliberação da proposta da Diretoria para elevação do
Capital Social. São Paulo, 06/04/2017. Luiz Carlos Golin - Diretor.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1003858-60.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 10ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Carlos Eduardo
Prataviera, na forma da Lei, etc. Faz Saber á Fernanda Patrícia De Oliveira, RG nº 53.642.223-0 e
CPF/MF sob nº 342.731.808-71 que Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, lhes ajuizou
ação Monitória para cobrança de R$ 8.403,43, referente ao contrato de prestação de serviços
educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizado a representante legal, citada
fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação. Não
sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 15 de fevereiro de 2017.                                                              (11 e 12)

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF n°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembléia Geral Ordinária - Edital de convocação 
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2016; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício fi ndo em 31 de 
dezembro de 2016; c) eleição da Diretoria e fi xação da respectiva remuneração; Outrossim, 
acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76. São Paulo, 10 de abril de 2017. Sérgio Minerbo - Diretor Presidente. (11, 12 e 13)

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      2.927
DISPONIBILIDADES      1.486
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ         977

Poupança    977
OUTROS CRÉDITOS         436

Direito s/ venda câmbio   0
Rendas a Receber   96
Diversos   343
PDD   - 3

OUTROS VALORES E BENS           28
Despesas Antecipadas   28

PERMANENTE           27
IMOBILIZADO DE USO   27

TOTAL  ATIVO     2.954

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.072
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         165

Ordens de pagamento M.E    165
OUTRAS OBRIGAÇÕES         907

Obrig. Compra de Câmbio   81
Fiscais e Previdenciárias    609
Diversas     217

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      1.818
Capital Social     418
Reservas de Lucros   1.400

CONTAS DE RESULTADO           64
Receitas Operacionais    808
(Despesas Operacionais)   - 744

TOTAL  PASSIVO   2.954

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 28 de Fevereiro de 2017

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

MARUBENI BRASIL S.A.
CNPJ (MF) n° 60.884.756/0001-72 - NIRE n° 35.300.028.180

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 24 de Março de 2017
Local, Hora e Data - Sede Social, à Avenida Paulista, 854, 12° andar, Bela Vista, São Paulo - SP, às 9:00 (nove)
horas do dia 24 de março de 2017. Presenças - Acionistas representando a totalidade do Capital Social, conforme
assinaturas lançadas no livro de Presença dos Acionistas. Convocação - Dispensada a publicação dos Editais,
nos termos do artigo 124, parágrafo 4°, da Lei 6.404/76. Composição da Mesa - Presidente - Sr. TADAAKI
KURAKAKE, Diretor Presidente da sociedade - Secretário - Sr. TAKAYUKI YOSHIDA. Ordem do dia: a) Indicação
de diretora para futuro preenchimento de cargo na diretoria da sociedade; b) outros assuntos de interesse social.
Deliberações: a) Aprovado pela unanimidade dos acionistas presentes com a abstenção dos legalmente
impedidos, a indicação da Sra. AKIKO YOGO, de nacionalidade japonesa, portadora do Passaporte n° TR3747997,
expedido pelo Governo Japonês, para o cargo de Diretora, junto a matriz em São Paulo - SP, sendo que a efetiva
nomeação da indicada como Diretora da sociedade se dará em Assembleia Geral Extraordinária
a ser convocada para esse fi m, após a liberação da autorização de trabalho pelo Ministério do Trabalho e
Emprego e a legalização da sua permanência no país. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foram suspensos
os trabalhos pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual foi lida, aprovada, e
assinada por todos os presentes. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 24 de março de 2017.
Mesa: Tadaaki Kurakake - Presidente; Takayuki Yoshida - Secretário; Acionistas: Marubeni Corporation 
- p/p Tadaaki Kurakake; Tadaaki Kurakake. Registrada na JUCESP sob o n° 169.049/17-6 em 07.04.17

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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QUARTA-FEIRA, 12 DE ABRIL DE 2017

ESTÁGIO NO LABORATÓRIO DA EMPRESA
Empresa pode aceitar solicitação de estágio em seu laboratório de aluna 
na área técnica em química sem remuneração? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CANCELAR O AVISO PRÉVIO DADO AO FUNCIONÁRIO?
Nos termos do artigo 489, parágrafo único da CLT basta que o 
empregado concorde com o cancelamento e que continue a prestar 
os serviços após o prazo final do aviso prévio concedido. Não há 
modelos de documento previsto em lei nem para o empregador e 
nem para o empregado assinar neste caso.

DESCONTO DE FALTA DE COMISSIONISTA
Desconto de faltas de dias ou de horas de funcionários que são comis-
sionados puros, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAUSA PARA ALIMENTAÇÃO
O intervalo de 15 minutos concedido ao funcionário que trabalha 6 
horas poderá ser acrescido na jornada normal de trabalho? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA NA ESCALA 12 X 36 HORAS, TEM 
DIREITO A 01 HORA DE INTERVALO PARA REFEIÇÕES DENTRO DA JOR-
NADA. DEVE RECEBER O VALE REFEIÇÃO REFERENTE A UMA JORNADA?

Informamos que os intervalos de descanso não serão computados na dura-
ção do trabalho, conforme §2º do art.71 da CLT. Desta forma, o empregado 
fará 13 horas excluindo o período de alimentação e repouso. Outrossim, o 
vale refeição corresponderá a 1 (um) dia de jornada de trabalho.

TERCEIRIZAR SERVIÇO DE PEDAGOGIA
Coordenadora pedagógica pode prestar serviço com RPA, para um 
centro educacional infantil. Qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Senhores Acionistas: Senhores Acionistas: Vimos submeter à apreciação, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/12/2016,
acompanhadas das Notas Explicativas, conforme Estatuto Social e a legislação em vigor. São Paulo, 21/03/2017.

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 Dezembro de 2016 e 2015 - (Expresso em Reais)
PASSIVO      31/12/2016     31/12/2015
Circulante 9.500,00 9.500,00

Dividendos a Pagar 9.500,00 9.500,00
Patrimonio Líquido 2.714.336,99 2.008.683,22

Capital Social 360.000,00 60.000,00
Capital Social a Integralizar -30.000,00 0,00
Lucros / Prejuízos Acumulados 2.384.336,99 1.948.683,22

Total Do Passivo 2.723.836,99 2.018.183,22
Demonstração das Mutações Lucros/Prejuízos

Capital Social Acumulados            Total
Saldos em 31/12/2014 60.000,00 1.568.846,67 1.628.846,67
Lucro  do Exercício - 694.836,52 694.836,52
Ajuste de Exercícios

Anteriores - 0,00 0,00
Distribuição Dividendos            0,00   -315.000,00   -315.000,00
Saldos em 31/12/2015 60.000,00 1.948.683,19 2.008.683,19
Aumento de Capital 270.000,00 - 270.000,00
Lucro do Exercício - 671.903,77 671.903,77
Distribuição de Dividendos             0,00   -236.250,00   -236.250,00
Saldos em 31/12/2016 330.000,00 2.384.336,99 2.714.336,99

ATIVO     31/12/2016    31/12/2015
Circulante 2.709,35 1.637,07

Saldo de Caixa/Banco 2.709,35 1.637,07
Não Circulante 2.721.127,64 2.016.546,15

Investimentos 2.721.127,64 2.016.546,15
Total do Ativo 2.723.836,99 2.018.183,22

Demonstrativo do Fluxo de Caixa -  Método Indireto
Fluxo de Caixa Das Atividades Operacionais    31/12/2016
Lucro do Exercício 671.903,77
Ajuste Por Equivalência Patrimonial      -718.831,49
Lucro Ajustado -46.927,72
Variação nos Ativos e Passivos
Créditos Pessoas Ligadas 0,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas Atividades

Operacionais -46.927,72
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Recebimento de Dividendos       284.250,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas

Atividades de Investimentos 284.250,00
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos 0,00
Pagamento De Dividendos      236.250,00
Disponibilidades Líquidas geradas pelas

Atividades de Financiamentos 236.250,00
Aumento (redução) nas Disponibilidades 1.072,28
Variação das Disponibilidades
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 1.637,07
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício 2.709,35
Aumento (redução) nas Disponibilidades 1.072,28Notas Explicativas: 1.  Declaração de Conformidade -  As

demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, observando as diretrizes contábeis
emendas da legislação societária (Lei 6.404/76) que incluem os novos
dispositivos introduzidos, alterados e revogados pela Lei 11.638/07,
Lei 11.941/09 e demais Normas, Pronunciamentos Técnicos, Orientações
e interpretações emit idas poster iormente pelo Comitê de
Pronunciamentos. Contábeis - CPC. 2. Descrição das principais práticas
contábeis adotadas: a) O resultado é apurado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício com a tributação do Lucro
Presumido. 3. Investimentos: As participações societárias são ajustadas
pelo método de equivalência patrimonial.

BONDYBACH ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76

Relatório da Diretoria

a - Participação Societária: Capital Social % Participação
ALKA3 Indústria de Autopeças Ltda 360.000,00 86,59
Shifter Brasil Indústria Metalúrgica Ltda 50.000,00 98
b - A equivalência ALKA3, foi calculada com base no Patrimônio Líquido da
investida (ALKA3 Indústria de Autopeças Ltda.) sobre o percentual de
participação da investidora (Bondybach Administração e Participações S/
A.) de 86,59%. Patrimônio Líquido da ALKA3 R$ 1.993.936,08 X 86,59% =
1.726.549,25 Subtrai o valor de R$932.895,29 referente o investimento em
31/12/2016 apurado assim o valor de R$ 793.653,96. c - A Equivalência
SHIFTER, foi calculado com base no Patrimônio Líquido da investida (Shifter
Brasil Indústria Metalúrgica Ltda.) sobre o percentual de participação da
investidora (Bondybach Administração e Participações S/A.) de 98%.
Patrimônio Líquido da SHIFTER R$ 1.014.875,91 X 98% = 994.578,39 Subtrai
o valor de R$ 1.069.400,86 referente ao investimento em 31/12/2016 chegando

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço encerrado em 31/12/
2016, conforme documentação apresentada. Bondybach Administração
e Participações S/A.

Diretoria
Ricardo Valtner - Presidente - CPF: 115.830.038-78

Maurilio dos Santos Canado Filho - TC CRC: 1SP222526/O-0

Demonstração do  Resultado   31/12/2016   31/12/2015
Ganhos (Perdas) Equivalência Patrimonial 718.831,49 724.065,06
Despesas Bancárias -2.176,21 -2.029,19
Honorarios Contabéis -13.969,49 -9.133,70
Outras Despesas Administrativas -23.095,58     -10.043,09
Despesas com Água e Luz -775,54 -827,05
Despesas com Aluguel e IPTU -7.192,20 -7.232,22
Outras Receitas 281,30 36,51
Lucro (Prejuízo) do Exercício 671.903,77 694.836,32

ao valor de R$ 74.822,47 negativo, apresentando então um prejuízo na
equivalência. Total de equivalência patrimonial no período R$ 718.831,49.
4. O Capital Social: É de R$ 360.000,00 sendo R$ 30.000,00 à integralizar,
e representado por 360.000 Ações Ordinárias.

Todavia Editora S.A. - (Em Constituição)
Ata de Assembleia Geral de Constituição

Data, Hora e Local: 1º/2/17, às 10 hs, na sede. Quórum de Instalação: Totalidade. Convocação: Dispensada. Mesa: Ana Paula Hisayama, 
Presidente; e André Conti, Secretário. Deliberações: A constituição de uma SA de capital fechado sob a denominação Todavia Editora S.A.; 
a subscrição do capital social, no valor de R$ 6.000,00, mediante a emissão de 12.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao 
preço de R$ 0,50 cada uma, a ser integralizado em 06 parcelas iguais, sucessivas e fixas, em moeda corrente nacional pelos acionistas até 
18/7/17, sendo, neste ato, integralizado R$ 1.200,00; a eleição dos membros do Conselho de Administração para um mandato de 1 ano, a 
saber: (i) André Conti, RG 27.666.663-X e CPF 224.047.978-75, para Presidente do Conselho de Administração; (ii) Leandro Sarmatz, RG 
39.810.239-9 e CPF 739.499.570-49; e (iii) Marcelo Mansur Levy, RG 7.510.177 e CPF 038.172.768-85, para membros do Conselho de 
Administração. Encerramento: Nada mais. SP, 1º/2/17. Ana Paula Hisayama-Presidente e André Conti-Secretário. Visto do Advogado: André 
Martin-OAB/SP 234.170. Estatuto Social - Capítulo I - Nome, Sede, Objeto e Duração - Artigo 1º-A Todavia Editora S.A. é uma sociedade 
por ações que será regida pelo presente Estatuto Social, pela Lei nº 6.404, de 15/12/76 (“Lei das S.A.”) e pela legislação aplicável (“Companhia”). 
Artigo 2º-A Companhia tem sede na Cidade de SP/SP, Rua Sampaio Viana, 488. § único-A Companhia poderá, por decisão de sua Diretoria, 
abrir, manter e/ou encerrar filiais, agências, representações e escritórios, em qualquer parte do território brasileiro ou no exterior. Artigo 3º-A 
Companhia tem por objeto social (a) a edição de livros em qualquer formato; (b) a prestação de serviços editoriais para terceiros; e (c) a parti-
cipação em outras sociedades. Artigo 4º-O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Capital Social e Ações - Artigo 
5º-O capital social é de R$ 6.000,00, dividido em 12.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º-A cada ação ordinária 
corresponde um voto nas deliberações da Assembleia. Artigo 7º-Os acionistas têm preferência para a subscrição das ações do capital social 
da Companhia, na proporção das ações que já detêm, nos termos da Lei das S.A. e de eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia. Capítulo III - Assembleia - Artigo 8º-A Assembleia reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses que se seguirem ao 
término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigirem. § 1º-A Assembleia será convocada 
pelo Presidente do Conselho de Administração, ou por qualquer dos membros do Conselho de Administração, neste último caso em confor-
midade com aprovação prévia tomada em RCA, na forma do artigo 142, inciso IV, da Lei das S.A. § 2º-O presidente da Assembleia, a quem 
competirá a indicação do secretário, será o Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, impedimento temporário ou 
vacância do referido cargo, o escolhido, dentre os presentes, por deliberação majoritária. § 3º-O acionista poderá ser representado por procu-
rador, respeitadas as disposições previstas em lei. § 4º-A Assembleia poderá ser convocada, ainda: (a) pelo conselho fiscal, quando e se 
constituído, (i) a assembleia ordinária caso os órgãos da administração retardem por mais de 1 mês essa convocação, e (ii) a extraordinária, 
sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes, incluindo na agenda das assembleias as matérias que considerarem necessárias; (b) por 
qualquer acionista, quando os administradores retardarem, por mais de 60 dias, a convocação nos casos previstos em lei ou no estatuto; (c) 
por acionistas que representem 5% , no mínimo, do capital social, quando os administradores não atenderem, no prazo de 8 dias, a pedido de 
convocação que apresentarem, devidamente fundamentado, com indicação das matérias a serem tratadas e/ou com pedido de instalação do 
conselho fiscal. Artigo 9º-As deliberações da Assembleia serão tomadas por acionistas representando a maioria do capital social votante, 
ressalvadas as hipóteses especiais previstas em lei e aquelas especificadas abaixo, que serão tomadas mediante o voto de acionistas repre-
sentando, no mínimo, 60% (sessenta por cento) das ações com direito a voto de emissão da Companhia: (a) reforma do Estatuto Social; (b) 
aumento e redução do capital social; (c) emissão de quaisquer valores mobiliários conversíveis em ações da Companhia; (d) recompra, 
amortização ou resgate de ações da Companhia; (e) operações de fusão, incorporação ou cisão envolvendo a Companhia, ou qualquer outra 
reorganização societária; (f) autorização aos administradores da Companhia e/ou das sociedades controladas pela Companhia para requerimento 
de falência, recuperação judicial, recuperação extrajudicial ou procedimento similar; (g) liquidação, dissolução, cessação do estado de liquida-
ção e extinção da Companhia, bem como eleição e destituição de liquidantes, julgamento de suas contas e partilha do acervo social em caso 
de liquidação; (h) prestação de quaisquer garantias em benefícios de quaisquer terceiros que não sejam a Companhia e/ou sociedades sob 
controle, direto ou indireto, da Companhia; (i) constituição de novas sociedades controladas, direta ou indiretamente, pela Companhia ou 
aquisição de sociedade pela Companhia. Capítulo IV - Administração da Companhia - Artigo 10-A administração incumbe ao Conselho 
de Administração e à Diretoria. Artigo 11-Os membros eleitos do Conselho de Administração e da Diretoria tomarão posse mediante a 
lavratura de termo próprio no livro de atas de reuniões do órgão respectivo. § único-Os membros do Conselho de Administração e da Direto-
ria deverão permanecer em seus cargos e no exercício de suas funções até que sejam eleitos seus substitutos, exceto se de outra forma for 
deliberado pela Assembleia. Artigo 12-Os membros da Diretoria receberão a remuneração que for fixada de forma global pela Assembleia, 
cabendo ao Conselho de Administração proceder à sua distribuição entre os membros da Diretoria. Os membros do Conselho de Administra-
ção não serão remunerados. Capítulo V - Conselho de Administração - Artigo 13-O Conselho de Administração será composto por, no 
mínimo 3 e no máximo 4 membros efetivos, acionistas ou não, pessoas naturais, residentes ou não no País, elegíveis e destituíveis pela 
Assembleia, que designará seu Presidente, para mandatos de 1 ano, permitida a reeleição. Artigo 14-O Conselho de Administração reunir-
-se-á, ordinariamente, pelo menos duas vezes a cada exercício social e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais assim o exigi-
rem. As reuniões serão realizadas na sede da Companhia e presididas pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua ausência, 
impedimento temporário ou vacância do referido cargo, por um dos Conselheiros, que indicará o Secretário entre os Conselheiros presentes. 
§ 1º-O Conselho de Administração será convocado pelo seu Presidente ou por quaisquer Conselheiros, com antecedência mínima de 5 dias, 
mediante comunicação por qualquer meio escrito, aos demais, indicando a data, o horário e a pauta da reunião. § 2º-Em caso de urgência 
justificada, a reunião poderá ser convocada e realizada sem observância do prazo mínimo no § 1º deste Artigo, desde que presentes todos os 
membros do Conselho de Administração. § 3º-As deliberações do Conselho de Administração serão registradas em atas, lavradas no livro 
próprio, devendo ser arquivadas no registro de comércio e publicadas na forma da lei aquelas que contiverem deliberação destinada a produ-
zir efeitos perante terceiros. Capítulo VI - Diretoria - Artigo 15-A Diretoria será composta por no mínimo 2 e no máximo 7 membros, acionistas 
ou não, residentes no País, sem designação específica, eleitos pelo Conselho de Administração para mandatos de 1 ano, permitida a reeleição. 
Artigo 16-Compete à Diretoria, observadas as limitações previstas neste Estatuto Social: (a) zelar pela observância da lei, deste Estatuto Social 
e de eventual Acordo de Acionistas arquivado na sede da Companhia; (b) zelar pela observância das deliberações tomadas nas Assembleias 
Gerais e nas RCAs; (c) administrar e conduzir os negócios da Companhia, bem como a representação geral da Companhia, ativa ou passiva-
mente, judicial ou extrajudicialmente; (d) nomear procuradores, devendo especificar no mandato os atos e operações que poderão praticar e 
o prazo de validade, que não será superior a 1 ano, exceto nos casos de procurações outorgadas para fins de representação judicial, que 
poderão ser outorgadas por prazo indeterminado; e (e) confessar, renunciar, transigir, acordar em qualquer direito ou obrigação da Companhia, 
desde que pertinente às suas obrigações sociais, bem como dar e receber quitação. Artigo 17-Em caso de ausência ou impedimento tempo-
rários de um dos membros da Diretoria, o Conselho de Administração autorizará outro Diretor a acumular as atribuições do ausente ou 
impedido. Em caso de vacância, observado o mínimo legal, o Conselho de Administração promoverá a eleição de um substituto para cumprir 
o mandato do substituído. Artigo 18-A representação da Companhia, em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer terceiros, 
repartições públicas federais, estaduais e municipais, compete aos Diretores, sempre em conjunto de 2, ou a 1 procurador da Companhia a 
quem tenham sido outorgados poderes específicos em conjunto com 1 dos Diretores, ou a 2 procuradores com poderes específicos. § único-
-As procurações outorgadas pela Companhia serão assinadas por 2 Diretores em conjunto. As procurações deverão especificar os poderes 
conferidos e, com exceção daquelas para fins judiciais, terão período de validade limitado a, no máximo, 1 ano. Artigo 19-É vedado à Diretoria, 
de forma colegiada ou isolada por qualquer um de seus membros, prestar avais e fianças ou praticar quaisquer outros atos que obriguem a 
Companhia em negócios estranhos aos seus interesses e objeto social. Capítulo VII - Conselho Fiscal - Artigo 20-O Conselho Fiscal será 
composto de no mínimo 3 e no máximo 5 membros efetivos, eleitos pela Assembleia. Artigo 21-O Conselho Fiscal não terá funcionamento 
permanente e somente será instalado a pedido de acionistas, observado o disposto na legislação e regulamentação aplicáveis. Artigo 22-A 
Assembleia que instalar e eleger o Conselho Fiscal fixará a sua remuneração. Artigo 23-Os membros do Conselho Fiscal tomarão posse 
mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Capítulo VIII - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Distri-
buição de Lucros - Artigo 24-O exercício social tem início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro de cada ano. Artigo 25-Após as 
deduções legais, o lucro líquido do exercício terá a destinação deliberada pela Assembleia. Artigo 26-Os acionistas têm direito de receber, 
como dividendo obrigatório, parcela equivalente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do artigo 202 da Lei das S.A. Capítulo 
IX - Acordo de Acionistas - Artigo 27 - Nos termos do artigo 118 da Lei 6.404/76, os Acordos de Acionistas devidamente arquivados na sede 
da Companhia serão respeitados pela Companhia, por sua Administração e pelo Presidente da Assembleia. § único-As obrigações e respon-
sabilidades resultantes de tais acordos serão válidas e obrigarão terceiros tão logo tais acordos tenham sido devidamente averbados nos livros 
de registro da Companhia. Capítulo X - Liquidação da Companhia - Artigo 28-A Companhia entrará em liquidação nos casos determinados 
em lei, cabendo à Assembleia eleger o liquidante ou liquidantes, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, obedecidas 
as formalidades legais. Capítulo XI - Foro de Eleição - Artigo 29-Os acionistas elegem o foro da Cidade de SP/SP, para resolver toda e 
qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal, quando instalado, 
bem como da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, do presente Estatuto e/ou da legislação aplicável. Jucesp sob 
NIRE nº 3530050138-1 em 17/02/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves-Secretária Geral.
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Esta quarta é o décimo sétimo dia da lunação. A Lua faz um aspecto negativo e tenso com Mercúrio que está em 
movimento retrógrado e isso pode trazer dificuldades na comunicação durante esta metade de semana. Algumas 
mágoas podem vir à tona, principalmente por conta de revelações que sejam feitas. Será importante refletir e 
analisar os acontecimentos sem julgamentos e acusações. Temos que ficar atentos às mudanças de planos durante 
o dia. A Lua em harmonia com Netuno à noite nos ajuda a relaxar e deixa a noite desta quarta-feira bem mais 
romântica.
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A Lua faz um aspecto negativo e 
tenso com Mercúrio que está em 
movimento retrógrado e isso pode 
trazer difi culdades na comunicação. 
Um bom discernimento das situa-
ções de forma efetiva e usando a 
própria força e impulso, pronto 
para agir em favor de si mesmo. 
89/389 – Verde.

Terminar tudo o que começou e 
livrar-se de situações superadas 
pode ser o primeiro passo para que 
novidades apareçam em breve em 
sua vida. Ficará mais romântico o 
que irá melhorar a sua vida sexual 
até o fi nal de abril e nos primeiros 
dias de maio. 76/476 – Azul.

Muito cuidado ao tomar decisão de-
pois que começar a fase considerada 
a mais delicada do ano. As atitudes 
impulsivas e mal pensadas darão 
prejuízo, por isso é bom resolver 
tudo agora antes do dia 21. Mude 
a rotina e levante o seu astral com 
uma nova visão de si mesmo e da 
vida. 24/324 – Branco.

Esta fase da Lua Cheia em Escor-
pião aconselha a ser realista nas 
situações, cair em si, sem que para 
isso precise se debater com as ideias 
dos outros. Tudo que foi programado 
e iniciado neste próximo mês, em 
longo prazo irá trazer bom resultado. 
45/445 – Azul.

Use bem o dinheiro que ganhou e 
organize suas atividades para não 
diminuir os seus lucros. A luta pela 
determinação e pela capacidade 
de competir nos embates da vida 
é boa. O trabalho com seriedade e 
dedicação trará bons resultados em 
curto prazo, saiba aguardar. 14/514 
– Vermelho.

Este meio de mês é o momento me-
lhor para tomar decisões e seguir um 
novo caminho. Mercúrio que está em 
movimento retrógrado e isso pode 
trazer difi culdades na comunicação. 
Algumas mágoas podem vir à tona, 
principalmente por conta de reve-
lações. 61/661 – Cinza.

Poderá decidir-se sobre parcerias, 
sociedades e uniões que estejam 
sendo iniciadas ou rompidas. Até 
o casamento pode ser encarado 
diferente, podendo aproximar mais 
a pessoa amada. Nesta metade de 
semana fi cará mais fácil estimular 
o desejo e apimentar o romance. 
35/335 – Vermelho.

Será importante refl etir e analisar os 
acontecimentos sem julgamentos e 
acusações. Temos que fi car atentos 
às mudanças de planos durante o 
dia. Precisa gastar seu dinheiro em 
coisas necessárias e economizar 
para garantir maior segurança no 
futuro. 82/382 – Azul.

As demonstrações de carinho e afeto 
podem ser decisivas para aumentar 
sua estima e ter uma nova visão de 
si mesmo. Digam abertamente dos 
seus sentimentos as pessoas e elas 
se abrirão com você. O egocentrismo 
pode ser exagerado e perigoso nesta 
quarta, pense mais no próximo. 
56/756 – Amarelo.

Um bom discernimento das situações 
de forma efetiva e usando a própria 
força e impulso, pronto para agir 
em favor de si mesmo. Veja a vida 
da forma mais otimista possível, 
pois se gostando e aumentando sua 
fé diante de acontecimentos novos, 
conseguirá superar as difi culdades. 
77/377 – Branco.

Algumas mágoas podem vir à tona, 
principalmente por conta de re-
velações A Lua em harmonia com 
Netuno à noite ajuda a relaxar e 
deixa a noite desta quarta-feira bem 
mais romântica. Terá momentos 
intensos no relacionamento com 
a pessoa amada e seus familiares. 
66/366 – Verde.

Saia da rotina divirta-se com amigos 
e idealize viagens e passeios para os 
próximos dias. Precisa economizar 
o dinheiro que ganhar e aplicá-lo 
bem em algo que renda ainda mais. 
A capacidade de liderança cresce e 
o ritmo acelera e será bom tomar 
decisões. 45/445 – Rosa.

Comemorações e aniversariantes do dia
QUARTA 12 de Abril de 2017. Dia de Nossa Senhora da Penha, São 
Júlio I, São Sabas Godo, São Ângelo de Chivasso, São Zeno de Verona, 
e Dia do Anjo Hahuiah, cuja virtude é a justiça. Dia do Obstetra e 

Dia dos Jovens. Aniversario do ator Andy Garcia que faz 61 anos, 
o cineasta Walter Salles que também nasceu 1956, a atriz  Camila 
Morgado que faz 42anos e a atriz a apresentadora Mariah Rocha que 
nasceu 1990.

O nativo do dia
O nativo deste dia e grau de Áries é honesta e agradável com todos. 
Inteligente, mente aberta e objetiva. Uma personalidade forte que gera 
muitos inimigos invejosos e vis. Precisa evitar sociedades e usar de pru-
dência e diligência para vencer os obstáculos. Gosta da música, da arte 
e das coisas mais belas e estéticas da vida. É orgulhoso de seu trabalho 
e se realiza quando cumpre as suas responsabilidades. No lado negativo 
precisa aprender a ser paciente, perseverante e também prático.

Dicionário dos sonhos
MEIAS - Furadas, perda de dinheiro ou gastos exagera-
dos. Sujas, traição. Remenda-las, difi culdades. Calcá-las, 
prejuízos. Tira-las, melhoria de posição. Velhas, sorte no 
jogo. Ganha-las novas, novos amores. Compra-as, melhoria 
de posição e satisfações íntimas. No pé de outra pessoa, 
ciúmes. Números da sorte: 09, 17, 38, 40, 49 e 99.

Simpatias que funcionam Para seu ca-

belo crescer 

mais rápido e bonito: vai precisar de Chá de morango 
(pode ser dos de caixinhas ou suco de morango fervido) - uma 
vela de cor rosa e uma vela branca. O primeiro passo desta 
simpatia para crescer cabelo é preparar um chá de morango. 
Prepare um chá de morango como faz normalmente. Quando 
estiver pronto sirva e deixe a xícaras de chá do lado direito 
da vela que você irá acender. Acenda a vela cor-de-rosa, 
inspire e sinta um pouco o cheiro do chá, feche os olhos, 
concentre-se e faça o seu pedido para a deusa Vênus que 
é fazer crescer cabelos. Você poderá depois beber o chá ou 
simplesmente esperar a vela queimar e jogar tudo fora. Esta 
simpatia pode ser feita em qualquer dia, mas tem mais força 
nas sextas-feiras dia da Deusa Vênus.
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Refl exõesRefl exõesRefl exõesHollywood
A exposição revela momen-

tos, personagens e bastidores 
da “Era de Ouro de Hollywood”, 
período compreendido entre 
as décadas de 1920 e 1960 
e que marcou uma grande 
produção audiovisual dos 
principais estúdios dos Esta-
dos Unidos. Além de instantes 
captados por fotógrafos que 
trabalhavam nos bastidores 
da glamorosa indústria dos 
fi lmes e poses tiradas para os 
materiais de divulgação, como 
cartazes, fotos para revistas e 
jornais, entre outros. Entre as 
estrelas retratadas estão Joan 
Crawford, Bette Davis, Greta 
Garbo, Marlene Dietrich, Clark 
Gable, Gary Cooper, Orson 
Welles, Humphrey Bogart, Rita 
Hayworth, Marilyn Monroe, 
Paul Newman, Marlon Brando 
e Audrey Hepburn.

Serviço: Teatro Porto Seguro, Alame-
da Barão de PIiracicaba, 610, Campos 
Elíseos, tel. 3226-7361. De terça a sábado 
das 10h às 19h e domingos e feriados das 
10h às 17h. Entrada franca.

Cena da Comédia o “Casamento de Romeu e Julieta”.

Estreia no próximo dia 
15 de abril a comédia 
do “Casamento de 
Romeu e Julieta”, com 
Fernanda Sordi, Ricardo 
Michels, Ben-Hur Prado 
e Camila Prado

A peça satiriza o maior clássi-
co do teatro mundial escri-
to por William Shakespea-

re. Nesta divertida comédia o mais 
famoso par romântico do mundo 
delibera não mais morrer ao fi nal 
da peça, pois seu amor era tanto 
que ludibriam o autor e se casam. 
Vinte anos após essa decisão e já 
com uma fi lha adolescente, o casal 
vive o pânico de um casamento 
desestruturado, revelando à 
plateia as mazelas de uma união 
turbulenta. A deterioração do dia 
a dia, a falta de respeito e a ironia 
do bolor do tempo são a tônica 
desta comédia.

 Serviço: Teatro União Cultural, R. Mario 
Amaral, 209, tel. 2148-2923. Sábados às 
21h30 e domingos às 19h. Ingressos: R$ 
30 e R$ 15 (meia). Até 30/04.

O show de Nando Cordel, 
Grandes Sucessos comemora 
os 30 anos de carreira desse  
músico e compositor pernam-
bucano. As apresentações 
serão muito animados com 
violão, voz, sanfona, percussão, 
bateria e baixo, com canções 
conhecidas e adoradas pelo 
público como “Você En-
doideceu o Meu Coração”, 
”Água na Boca” e “Doida 
Pra Te Amar”. Nando Cordel 
estará na voz e violão e vai se 
apresentar com a sua famí-
lia: Tatuana Cordel (Baixo), 
Tauã Cordel (Bateria), Leo 
Lima (Sanfona) e Caiã Cordel 
(Percussão).

Serviço: Caixa Cultural São Paulo, 
Praça da Sé, 111,  Centro, tel. 3321-4400. 
De quinta (20) a domingo (23) às 19h15. 
Entrada franca.

Dança
Em atividade há 22 anos, 

o Grupo Impacto de Dança 
é composto por bailarinos 
que se formaram por meio 
de bolsas e parcerias com 
projetos sociais no Núcleo 
de Arte e Dança de Viçosa. 
Entre 13 e 16 de abril, os 
artistas se apresentam  ao 
lado do T.F.Style Cia de 
Dança, que os convidaram 
para à capital paulista 
como parte das ações da 
XX Edição do Fomento à 
Dança. O T.F. Style dançará 
Beco e Sob a Pele. O Grupo 
Impacto, que nos últimos 
anos pesquisa, desenvolve 
e aperfeiçoa a arte vinda 
das ruas, dança Três Gri-
tos, coreografi a de Mário 
Nascimento.

Serviço: Galeria Olido, Av. São João, 
473, Centro, tel. 3331-8399. De quinta (13) 
a sábado (15) a partir das 19h e domingo 
(16) a partir das 18h. Entrada franca.

Infantil
O projeto teatro ComVida oferece atrações gratuitas no teatro. 

Aos sábados temos dança de salão e aos domingos, atividades 
voltadas ao público infantil.

Serviço: Teatro Sérgio Cardoso, R. Rui Barbosa, 153, Bela Vista, tel. 3288-0136. 
Sábados, das 14h30 às 16h30 e domingos às 11h. Entrada franca. Até 29/04.

O casal
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A VERDADE: A verdade é um conjunto de virtudes com a qual 
nos assustamos, ao nos colocar frente a frente com as nossas faltas. 
Esquecer as nossas inferioridades é alto comportamento cristão, 
porém, escondê-las é falsear a nós mesmos, deprimindo a consci-
ência. Sentimos um impulso impregnado de alegria, quando usamos 
da franqueza, mostrando os defeitos alheios, esquecendo que os 
outros estão nos observando e poderão fazer o mesmo conosco. 
Criamos todos os meios de defesa quando alguém nos ataca, mesmo 
tendo ele razão. E quando usamos de maledicência com o próximo, 
já vamos preparados para desmanchar os recursos que os seus 
direitos nos apresentem. Falamos com certa satisfação dos vícios 
alheios, mas, não gostamos de ouvir os semelhantes apontarem os 
nossos. Quando lemos tais e quais mensagens, que põem a claro 
determinados impulsos inferiores das almas, lembramos logo de 
alguém que conhecemos e que, geralmente, não faz parte de nosso 
círculo de amizades. Quando não encontramos companheiros para 
regozijar com as fraquezas dos nossos irmãos, gastamos muita 
energia e tempo na crítica mental, para não deixar de alimentar 
o vício vergonhoso de falar da vida de alguém. E isso, meu amigo, 
atrairá forças invisíveis para compartilhar contigo neste banquete 
de trevas e saborear magnetismo das sombras, onde a verdade só 
é bem aceita quando a usamos para desmerecer os companheiros, 
mal sabendo nós que algum dia voltará com mais intensidade e nos 
mostrará o que não conseguimos ver e que se passa conosco. (De 
"Páginas Esparsas 3", de João Nunes Maia, pelos Espíritos Scheilla 
e José Grosso).

Bruno Palazzo e Sávio de Queiroz.

Bruno Palazzo e Sávio de Queiroz fazem apresentação 
de música instrumental focado na ambient music, com 
ênfase em timbres, texturas e atmosferas em diálogo 
com a música composta para cinema. Uma sonoridade 
que evoca imagens e narrativas, com passagens mais 
silenciosas, mas que também encontra ecos da música 
pop, do jazz e da variedade rítmica da música latina.

Serviço: Sesc Carmo, R. do Carmo, 147, Centro, tel.  3111-7000. Hoje (12) 
e quinta (13) às 12h15. Entrada franca.

Ecos da música
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Temer: as mudanças “não vão 

quebrar a espinha dorsal da 

Previdência”.

Beto Barata/PR
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CONSTRUTORA TODA DO BRASIL S. A.
CNPJ/MF nº 43.362.441/0001-46

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 
e 2015. Permanecemos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A Administração

 Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais - R$)

Ativo                 2016                2015
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 32.414.562,96 38.111.677,42
Clientes, deduzido de 
 provisão para perdas 3.344.108,20 3.234.148,50
Direitos a faturar (Nota 5) 14.246.293,56 13.004.293,15
Adiantamentos concedidos 110.263,61 216,561,33
Impostos a recuperar (Nota 6) 2.231.377,61 2.225.441,61
Outras contas a receber 1.412.483,76 1.605.348,76
Despesas antecipadas       219.620,42      369.432,33
 53.978.710,12 58.766.903,10
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Propriedade para investimento  69.196,05 69.196,05
Depósitos judiciais (Nota 7) 310.680,47 250.376,65
Investimentos disponíveis para venda         75.877,32        75.877,32
 455.753,84 395.450,02
Imobilizado (Nota 8) 4.141.115,98 4.399.302,91
Intangível (Nota 9)         71.873,58        93.199,03
    4.212.989,56   4.492.501,94
    4.668.743,40   4.887.951,96
Total do Ativo 58.647.453,52 63.654.855,06

Passivo                 2016                2015
Circulante
Fornecedores (Nota 10) 6.059.567,19 11.825.271,21
Provisão para férias e encargos (Nota 11) 3.425.396,79 3.287.678,78
Obrigações tributárias (Nota 12) 1.154.727,93 1.561.427,88
Provisão para imposto de renda e contribuição social - (6.346,00)
Encargos sociais a recolher 688.309,19 576.646,83
Adiantamentos de clientes (Nota 13) 7.741.395,78 6.928.314,71
Provisão para processos (Nota 14) 1.969.063,35 2.332.679,65
Outras contas a pagar 133.009,58 1.177.141,91
Receita antecipada (Nota 15)   2.546.026,73   2.500.419,80
 23.717.496,54 30.183.234,77
Não Circulante
Parcelamento Especial Lei 11.941/2009 (Nota 12)      765.609,66      971.868,06
 765.609,66 971.868,06
Patrimônio líquido
Capital social (Nota 16) 4.019.528,04 4.019.528,04
Reserva de capital 53.395,97 53.395,97
Reserva Legal 803.905,61 803.905,61
Reserva de retenção de lucro 4.019.528,04 4.019.528,04
Reservas Estatutárias 25.267.989,66 23.603.394,57
 34.164.347,32 32.499.752,23
 34.929.956,98 33.471.620,29
Total do Passivo 58.647.453,52 63.654.855,06

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais - R$)

Demonstrações do Resultado Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais- R$)

                     2016                     2015
Receita Operacional Líquida (Nota 17) 118.293.005,68 179.671.882,96
Custo dos serviços (106.550.381,20) (175.995.742,51)
Lucro Bruto 11.742.624,48 3.676.140,45
Despesas e 
 Receitas Operacionais
Despesas gerais e administrativas (15.231.018,32) (12.274.673,32)
Provisão para devedores duvidosos (1.674,52) 53.934,55
Outras receitas operacionais          274.894,81       5.155.789,61
Resultado Antes das Receitas
  e Despesas Financeiras (14.957.798,03) (3.388.808,71)
Receitas financeiras 5.583.839,99 6.326.159,05
Despesas financeiras        (152.629,99)          (49.262,08)
Lucro Antes do Imposto
 de Renda e Contribuição Social 2.216.036,45 2.888.088,26
Contribuição social (155.059,05) (382.233,05)
Imposto de renda         (396.382,31)     (1.010.727,27)
Lucro Líquido do Exercício       1.664.595,09       1.495.127,94
Lucro Líquido por Ação          R$ 0,18222          R$ 0,16367 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais - R$)
 Reservas  
 de Capital                 Reservas de Lucros                                  
   Correção   Reserva de   
   Monetária Reserva Retenção Reservas Lucros 
Descrição                                                             Capital do Capital          Legal             Lucro  Estatutárias   Acumulados               Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014 4.019.528,04 53.395,97 803.905,61 4.019.528,04 22.108.266,63 - 31.004.624,29
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.495.127,94 1.495.127,94
Reserva legal - - - - - - -
Transferência para reserva de retenção de lucros  - - - - - - -
Transferência para reservas estatutárias                     -                 -                  -                     -   1.495.127,94 (1.495.127,94)                        -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 4.019.528,04  53.395,97 803.905,61 4.019.528,04 23.603.394,57 - 32.499.752,23
Lucro líquido do exercício - - - - - 1.664.595,09 1.664.595,09
Reserva legal - - - - - - -
Transferência para reserva de retenção de lucros  - - - - - - -
Transferência para reservas estatutárias                     -                 -                  -                      -   1.664.595,09 (1.664.595,09)                        -
Saldos em 31 de dezembro de 2016 4.019.528,04 53.395,97 803.905,61  4.019.528,04 25.267.989,66                       -  34.164.347,32

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Em reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais:                2016                2015
Lucro liquido do exercício 1.664.595,09 1.495.127,94
Ajustes do lucro líquido:
Depreciações e amortizações  572.720,56 568.203,49
Baixa de bens do imobilizado         37.393,78      160.620,35
Caixa operacional antes 
 dos movimentos de capital de giro 2.274.709,43 2.223.951,78
Diminuição (aumento) nos ativos:
Clientes, deduzido de provisão para perdas (109.959,70) 3.541.701,93
Direitos a faturar (1.242.000,41) (9.990.762,88)
Adiantamentos concedidos 106.297,72 (135.754,93)
Impostos a recuperar  (5.936,00) 903.531,13
Outras contas a receber 192.865,00 (50.432,52)
Despesas antecipadas 149.811,91 (129.751,25)
Depósitos judiciais (60.303,82) 473.041,42
Aumento (diminuição) nos passivos:
Fornecedores  (5.765.704,02) 1.880.762,07
Provisão p/ férias e encargos 137.718,01 (189.231,55)
Obrigações tributárias (406.699,95) (507.866,33)
Provisão para o imposto de
 renda e contribuição social 6.346,00 (86.150,64)
Encargos sociais a recolher 111.662,36 39.782,94
Adiantamentos de clientes 813.081,07 2.372,536,39
Provisão para contingências trabalhistas (363.616,30) (76.916,93)
Outras contas a pagar (1.044.132,33) 700.152,00
Receitas antecipada 45.606,93 (380.797,93)
Parcelamento Especial (PAES Lei 11.941/2009)    (206.258,40)    (144.565,99)
Caixa líquido gerado pelas
 atividades operacionais  (5.366.512,50) 443.228,71
Fluxo de caixa das atividades 
 de investimento:
Compras de imobilizado (324.712,96) (3.101.449,16)
Compras de intangível        (5.889,00)      (50.101,48)
    (330.601,96) (3.151,550,64)
Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa (5.697.114,46) (2.708.321,93)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do período  38.111.677,42 40.819,999,35
Caixa e equivalentes de caixa 
 no final do período  32.414.562,96 38.111.677,42
Aumento (redução) líquido de 
 caixa e equivalentes de caixa (5.697.114,46) (2.708.321,93)
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações Contábeis
Ilmos Srs. Administradores e Acionistas da Constritora Toda S/A - Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da Construtora Toda do 
Brasil S/A que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o 
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Construtora Toda do Brasil S/A em 31 de dezembro de 2016, o desempenho 
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Sociedade de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profis-
sional 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. 
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações contábeis - A administração é responsável pela elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou 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, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, 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 Sociedade ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Sociedade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa 
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas bra-
sileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 

fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da au-
ditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o 
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropria-
dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Sociedade. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • 
Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de 
continuidade operacional da Sociedade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. 
Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Sociedade 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 demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos 
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências 
significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 31 de Março de 2017.
BC Control Auditores Independentes S.S. - CRC 2SP022159/O-0

Sandro Casagrande - Sócio Contador - CRC 1SP194140/O-9

1. Contexto Operacional - A Sociedade tem por objetivos: a) A construção de edifícios 
com todas as suas obras complementares, por conta própria e de terceiros; b) Elaboração 
de projetos, consultorias, administração e fiscalização das obras e serviços de engenharia 
civil, com exceção de trabalhos de geodesia, obras relativas a rios, canais e as concer-
nentes a aeroportos; c) A compra e venda de materiais de construção; d) Condomínio e 
incorporações; e, e) Demais empreendimentos correlatos. Está localizada à Rua Manuel 
da Nobrega, 1280 - 3° andar - São Paulo, Brasil. 2. Apresentação das Demonstrações 
Financeiras - As demonstrações financeiras da Sociedade são preparadas de acordo com 
as normas contábeis estabelecidas pela Lei nº 11.638/07 e suas alterações posteriores, 
bem como pela NBC T 19.41 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas aprova-
da pela Resolução CFC nº 1255/09 do Conselho Federal de Contabilidade para vigência 
a partir de 1º de janeiro de 2010. 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis - As 
principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade para a elaboração e apresentação 
das demonstrações contábeis são as seguintes: a) Apuração do resultado, receitas, 
despesas e classificação dos ativos e passivos - O resultado é apurado pelo regime de 
competência de exercícios e considera os rendimentos, encargos e efeitos das variações 
monetárias calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos, e 
os efeitos dos ajustes para o valor de mercado, quando aplicável e ajustes a valor presen-
te, se relevantes. As receitas de contratos das obras são reconhecidas no resultado com 
base na relação percentual apurada entre os custos orçados e correspondentes custos 
incorridos até a data do balanço. São classificadas como receitas antecipadas, no passivo 
circulante, os valores faturados de contratos firmados com Clientes, cuja execução será 
complementada no exercício seguinte. As receitas apropriadas, mas ainda não faturadas, 
são demonstradas na rubrica Direitos a Faturar. As despesas são reconhecidas com ob-
servância do regime de competência contábil. Os itens relacionados às obras são alocados 
como custos. As contas a receber de Clientes são demonstradas pelo valor nominal do 
faturamento. Foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa no valor de R$ 
50.925,51 (R$ 49.250,99 em 2015), considerada suficiente para cobrir eventuais perdas. 
Os demais ativos são demonstrados pelo custo de aquisição e/ou aplicação que incluem, 
quando aplicável, os rendimentos e variações monetárias incorridas até a data do balanço.  
Os passivos são demonstrados pelos valores contratados, acrescidos, quando aplicável, 
dos encargos e variações monetárias incorridas até a data do balanço, ajustados a valor 
presente quando aplicável e relevantes. b) Caixa e equivalentes de caixa - Caixa e equi-
valentes de caixa estão representados por dinheiro em caixa, depósitos bancários de livre 
movimentação e investimentos temporários de liquidez imediata, cujos resgates apresen-
tem riscos insignificantes de perdas. Estes investimentos estão demonstrados ao custo 
acrescidos dos rendimentos “pro rata” auferidos até a data do balanço. c) Propriedade 
para investimento - Refere-se a um terreno localizado no Município de Atibaia - São Pau-
lo. É demonstrado ao custo de aquisição. d) Investimentos - Refere-se a investimentos em 
ações disponíveis para venda futura  demonstrados ao custo de aquisição. e) Imobilizado 

- É demonstrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo 
método linear mediante aplicação das taxas máximas permitidas pela legislação fiscal, 
discriminadas na Nota nº 8. A Sociedade revisou as estimativas de vida útil dos  imóveis, 
mas optou por manter as depreciações com base nas taxas fiscais devido à imaterialidade 
do ajuste. No entendimento da Administração as taxas fiscais utilizadas para os demais 
grupos do imobilizado refletem  razoavelmente o tempo de vida útil estimado dos bens para 
a Sociedade, e a revisão das estimativas de vida útil não resultarão em diferenças significa-
tivas. f) Intangível - Valores correspondem a valores pagos na cessão de direitos de uso 
de programas de computador, amortizados à taxa de 20% a.a. que corresponde ao prazo 
contratual desses direitos. g) Provisão para férias e encargos sociais - Foram constituí-
das com base nas férias vencidas e proporcionais correspondentes, até a data do balanço. 
h) Provisões para o imposto de renda e contribuição social - São constituídas pelo seu 
valor bruto de acordo com as normas fiscais aplicáveis em cada período base. O imposto 
de renda é calculado à alíquota de 15% até um lucro tributável anual de R$ 240.000,00. 
Acima desse valor, é devido um adicional de 10%. A alíquota da contribuição social é de 
9% sobre a base tributável.  Os cálculos do imposto de renda e contribuição social, bem 
como suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitas a revisões por parte 
das autoridades fiscais, por períodos e prazos variáveis em relação à respectiva data do 
pagamento ou entregas das declarações de rendimentos. As declarações de imposto so-
bre a renda estão sujeitas à revisão pelas autoridades competentes por período de cinco 
anos após a sua entrega. i) Demais passivos, provisões, ativos e passivos contingen-
tes - A Sociedade reconhece uma provisão no balanço quando há uma obrigação legal 
ou não formalizada presente como consequência de um evento passado e é provável que 
recursos sejam exigidos para liquidar essa obrigação. As provisões para riscos tributários, 
cíveis e trabalhistas são registradas tendo como base as avaliações dos consultores jurídi-
cos responsáveis pela condução dos processos, por montantes que a Administração con-
sidera suficientes para cobrir as prováveis perdas. Ativos contingentes, quando existentes, 
não são reconhecidos nas demonstrações contábeis e somente são divulgados quando for 
provável a entrada de benefício econômico. Os passivos contingentes são divulgados em 
nota, a menos que sejam classificados como perdas remotas.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa                2016                2015
Disponibilidades em Bancos 46.851,39 185.195,98
Aplicações financeiras:
Em CDB - Certificados de 
 Depósitos Bancários 2.662.123,45 11.593.639,76
Operações compromissadas 4.422.919,85 19.157.368,40
Em fundos de investimentos 25.282.668,27   7.175.473,28
 32.367.711,57 37.926.481,44
 32.414.562,96 38.111.677,42

As aplicações financeiras apresentaram a seguinte movimentação durante o exercício:
  Saldos     Saldos
Bancos                     Tipo Aplicação       31/12/2015       Aplicações            Resgates Rendimentos      IRRF / IOF     31/12/2016
Bradesco S/A Bradesco FI R.Fixa Target 11.593.639,76 15.463.000,00 (17.026.000,00) 1.331.246,98 (287.571,96) 11.074.314,78
Itaú Unibanco S/A Compromissada Plus 7.175.473,28 130.898.313,68 (134.512.044,93) 1.150.754,97 (289.577,15) 4.422.919,85
Sumitomo Mitsui S/A Master Plus FI 
 Ref DI Credito Priv 5.963.573,59 0,00 0,00 844.835,05 (125.289,75) 6.683.118,89
Tokyo-Mitsubishi
 UFJ Brasil S/A BTMU Mix FI Renda Fixa CP 8.701.950,69 27.665.000,00 (32.293.000,00) 1.459.682,47 (329.258,46) 5.204.374,70
Banco Mizuho 
 do Brasil s/a CDBPO 2.396.875,15 5.013.369,00 (5.013.370,19) 329.413,99 (64.164,50) 2.662.123,45
Banco Alfa S/A LAM Indexado (Alfalease)   2.094.968,97    2.222,186,44     (2.222.186,44)      298.475,93      (72.585,00)   2.320.859,90
  37.926.481,44 181.261.869,12 (191.066.601,56)   5.414.409,39 (1.168.446,82) 32.367.711,57
As aplicações financeiras estão concentradas no Banco Bradesco, Itaú, Sumitomo Mitsui, Tokyo-Mitsubishi, Banco Mizuho e Banco Alfa em aplicações conservadoras como CDB e 
Fundo de aplicações de curto prazo, a taxas usuais de mercado, com rentabilidade média de 3,91% a 13,60% ao ano. 

5. Direitos a Faturar - Clientes                 2016                2015
Central Geral do Dizimo - Pró-Vida 4.585.494,82 -
Dentsu Inc. 3.353.155,90 -
Optotal Hoya Ltda.  1.543.853,12 -
BSP Empreendimentos Imobiliários S/A 1.395.930,30 -
Alfa Metro Industria Ltda. - 7.830.840,80
Real e Benem Associação
 Portuguesa de Beneficencia - 3.665.996,72
Outros   3.367.859,42   1.507,455,63
 14.246.293,56 13.004.293,15
6. Impostos a Recuperar 
Descrição                2016                2015
IRRF sobre aplicações financeiras 1.134.281,78 1.139.403,18
Retenção seguridade social sobre obras  253.382,87 914.731,26
Outros impostos a recuperar      843.712,96      171.307,17
   2.231.377,61    2.225.441,61
 Saldos  Compensações/ Saldos
Descrição     31/12/2015        Adições Transferências    31/12/2016
IRRF 2011 10.305,76 -  - 10.305,76
IRRF 2012 - - 4.636,00 4.636,00
IRRF 2015 1.129.097,42 - (541.748,49) 587,348,93
IRRF 2016 - 1.391.087,07 (254.705,29) 1.136.381,78
CSLL/PIS/COFINS 150.659,15  105.047,06 (37.031,96) 218.674,25

Retenção para 
 seguridade social 914.731,26 2.258.918,86 (2.920.267,25) 253.382,87
Imposto diferido      20.648,02                     -                       -     20.648,02
 2.225.441,61 3.755.052,99 (3.749.116,99) 2.231.377,61
7. Depósitos Judiciais - Descrição            2016             2015
ISS Imposto sobre Serviços 142.057,89 142.057,89
Processos trabalhistas  168.622,58  108.318,76
  310.680,47  250.376,65
Depósito ISS: a Sociedade busca o direito de excluir da base de cálculo do ISS os ma-
teriais empregados em suas obras, bem como de obter a restituição dos valores indevi-
damente recolhidos no período de abril a agosto/1998. Para todos os depósitos judiciais 
acima foram constituídas provisões para perdas. 8. Imobilizado 
Contas Taxa anual Depreciação                 2016                 2015
Terrenos - 1.666.064,11 1.666.064,11
Imóveis 4% 1.572.073,74 341.046,31
Instalações  10% 475.516,07 463.566,07
Máquinas e equipamentos 10% 649.615,34 579.213,95
Veículos 20% 1.744.803,12 1.911.386,36
Móveis e utensílios 10%      503.375,73       452.818,47
    6.611.448,11    5.414.095,27
Depreciação acumulada  (2.483.923,13) (2.100.606,48)
  4.127.524,98 3.313.488,79
Outras imobilizações -        13.591,00    1.085.814,12
    4.141.115,98    4.399.302,91

Declaração dos Diretores Sobre as Demonstrações Financeira

Os membros da diretoria da Construtora toda do brasil S.A., no uso de suas atribuições legais e estatutárias, são de opinião que o 
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras tomadas em seu conjunto, documentos esses 
relativos ao Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2016, e com base nas análises realizadas, nos esclarecimentos prestados pela 
administração e pela Auditoria Independente BC Control Auditores Independentes S.S., que emitiu Parecer sem ressalvas, concluíram 

que os referidos documentos, em todos os seus aspectos relevantes, estão adequadamente apresentados e opinam favoravelmente à 
sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária.

São Paulo, 07 de abril de 2017.
Masatoshi Okuchi - Diretor Presidente - Naohiko Imagawa - Diretor Vice-Presidente - Vanderlei Roasio - Diretor Vice-Presidente

 Hidemasa Goto - Diretor Gerente - Tomio Egashira - Diretor - Luis Sebastião Vieira Gonçalves - Diretor

O imobilizado apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:
 Saldos em   Saldos em Depreciação Líquido
Descrição     31/12/2015       Compras              Baixas    31/12/2016      acumulada    31/12/2016
Terrenos 1.666.064,11 - - 1.666.064,11  - 1.666.064,11
Imóveis 341.046,31 1.231.027,43 - 1.572.073,74  (353.977,40) 1.218.096,34
Instalações 463.566,07 11.950,00 - 475.516,07 (240.009,39) 235.506,68
Máquinas e equipamentos 579.213,95 70.401,39 - 649.615,34 (526.623,40) 122.991,94
Veículos 1.911.386,36 33.000,00 (199.583,24) 1.744.803,12 (1.016.272,56) 728.530,56
Móveis e utensílios    452.818,47      50.557,26                         -    503.375,73    (347.040,38)    156.335,35
 5.414.095,27 1.396.936,08 (199.583,24) 6.611.448,11 (2.483.923,13) 4.127.524,98
Adiantamento para investimentos 1.072.223,12 220.479,31 (1.292.702,43) - - -
Outras imobilizações      13.591,00                     -                        -      13.591,00                       -      13.591,00
 6.499.909,39 1.617.415,39 (1.492.285,67)) 6.625.039,11 (2.483.923,13) 4.141.115,98

12. Obrigações Tributárias
Curto Prazo
                     Descrição                                              2016              2015
IRRF - Imposto Renda Retido 
 na Fonte Folha Pagamento 274.681,72 293.886,95
COFINS - Contribuição a Seguridade Social 197.272,55 400.637,30
PAES - Parcelamento Especial 
 Lei 11.941/2009 195.913,80 176.843,88
ISS - Imposto sobre Serviços de 
 Quaisquer Naturezas 172.262,53 259.778,74
PIS - Programa de Integração Social 42.047,53 85.851,84
Contribuição Previdenciária 2.371,42 151.375,31
OUTROS     270.178,38    193.053,86
  1.154.727,93 1.561.427,88
Longo Prazo
                                  Descrição                                  2016              2015
Parcelamento em 120 meses, com vencimento
 final previsto para janeiro de 2024, atualizado
 pela TJLP - Taxa de Juros a Longo Prazo 961.523,46 1.148.711,94
Total no curto prazo (195.913,80) (176.843,88)
Total no longo prazo   765.609,66   971.868,06
Em 06 de dezembro de 2013 a Sociedade entrou com novo pedido de parcelamento junto 
a Receita Federal do Brasil - Lei nº 11.941/2009.
13. Adiantamentos de Clientes - Os valores correspondentes aos saldos dos adianta-
mentos de clientes para execução das obras contratadas no decorrer do período.
Clientes              2016               2015
Nissin Foods do Brasil Ltda 5.099.063,22 -
Dentsu Inc. 2.155.327,79 -
Alfa Metro Industria Ltda - 2.050.566,24
Associação Brasil S.G.I. - 1.952.847,76
Outros    487.004,77  2.924.900,71
 7.741.395,78  6.928.314,71
14. Provisão para Processos - A Sociedade constitui provisões para todos os processos 
que provavelmente resultarão em desembolsos de recursos para a liquidação das obri-
gações, utilizando como parâmetro as opiniões dos advogados responsáveis e análises 
individuais do andamento de cada ação. A provisão para processos apresentou a seguinte 
movimentação no exercício:
   Aumento  Baixas/ Saldo
Descrição Saldo  Aumento processo Baixas/ depósitos 
   31/12/2015 processos         cível         pagtos        judiciais    31/12/2016
Provisão para
 processos 2.332.679,65 56.264,59                 - (157.757,26) (262.123,63) 1.969.063,35
A Sociedade está sujeita a contingências fiscais, trabalhistas, cíveis e outras. Periodica-
mente, a Administração revisa as contingências conhecidas e avalia as probabilidades de 
eventuais perdas. 
15. Receita Antecipada - São classificadas como receitas antecipadas os valores fatura-
dos de contratos firmados com Clientes, cuja execução será complementada no exercício 
seguinte.
Descrição              2016              2015
Beneficência Portuguesa 1.108.825,03 -
Sumitomo Rubber - PR 713.470,33 -
Honda - Itirapina - 668.802,03
CBC - Ortigueira/PR - 667.262,06
Vedacit - Itatiba - 248.052,26
Outros    723.731,37    916.303,45
 2.546.026,73 2.500.419,80
16. Capital Social - O capital social, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estava represen-
tado por 9.135.291 ações ordinárias sem valor nominal, assim distribuídas:
               2016              2015
Toda Corporation - Japão 9.135.289 9.135.289
Domiciliados no país                    2                    2
      9.135.291      9.135.291
O Estatuto Social prevê dividendos obrigatórios de 25% do lucro líquido ajustado de acor-
do com as normas estabelecidas pela Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 11.638/07, aos 
quais podem ser retidos parcial ou totalmente, caso não haja oposição de qualquer acio-
nista. A Administração decidiu não contabilizar a proposta de distribuição dos dividendos 
obrigatórios deste exercício, no valor de R$ 416.148,71, tendo em vista a intenção mani-
festa do sócio controlador de deliberar pela retenção integral desse valor na Assembleia 
Geral que aprovará as presentes demonstrações contábeis. 
17. Receita Operacional Líquida
Receitas Operacionais                  2016                   2015
Receita Bruta de Vendas 125.339.208,49 192.468.119,85
Impostos incidentes sobre vendas   (7.046.202,81) (12.796.236,89)
Receita Operacional Liquida 118.293.005,68 179.671.882,96
18. Cobertura de Seguros - Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Sociedade possuía 
cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado 
e para os estoques por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 19. 
Instrumentos Financeiros - Os instrumentos financeiros apresentados pela Empresa em 
31 de dezembro de 2016 são basicamente Aplicações Financeiras em CBD’s e Fundos de 
Investimentos decorrentes de operações com os Bancos Tokyo-Mitsubishi, Bradesco, Itaú, 
Sumitomo Mitsui, Banco Mizuho e Banco Alfa. 20. Eventos Subsequentes - Não existem 
eventos subsequentes às demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2016 até o 
momento que possam impactar significativamente aos números apresentados.

9. Intangível - Os valores correspondentes aos programas de computador e marcas e pa-
tentes, anteriormente apresentados no imobilizado foram reclassificados para o Intangível.

Contas              2016             2015
Programas de computador 484.719,73 478.830,73
Amortização (20% a.a.) (422.151,13) (394.936,68)
Marcas e Patentes        9.304,98       9.304,98
      71.873,58     93.199,03

O intangível apresentou a seguinte movimentação durante o exercício:  Saldos em   Saldos em Depreciação Líquido
Descrição 31/12/2015 Compras Baixas 31/12/2016    acumulada 31/12/2016
Programas de Computador 478.830,73  5.889,00 - 484.719,73 (422.151,13) 62.568,60
Marcas e Patentes     9.304,98               -           -     9.304,98                     -     9.304,98
 488.135,71  5.889,00           - 494.024,71  (422.151,13)   71.873,58

10. Fornecedores - A Conta Fornecedores são obrigações à pagar por materiais e ser-
viços que foram adquiridos no decorrer do curso normal para execução das obras. Os 
vencimentos são devidos no período de até um ano.
Fornecedores                2016               2015
Mina Montagens Eletromecanicas Ltda 485.551,31 1.986.061,40
Turn-Key Engenharia Ltda 460.648,97 1.379.860,81
Adm Administradora de Beneficios Ltda 159.503,00 146.161,85
Egeo Com.e Instal.Eletricas Ltda 114.677,44 171.323,84
A.C. Silva e Lima Empreiteira Ltda. 111.625,13 87.718,01

Outros   4.727.561,34   8.054.145,30
   6.059.567,19 11.825.271,21
11. Provisão para Férias e Encargos - A Provisão para Férias e Encargos é constituída 
mensalmente, em atendimento ao regime de competência, com base nos saldos de férias 
adquiridas  e proporcionais, acrescidos dos respectivos encargos. 
Descrição              2016              2015
Provisão para Férias 2.503.945,02 2.403.273,96
Encargos Sociais s/Férias    921.451,77    884.404,82
 3.425.396,79 3.287.678,78

1ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003531-51.2013. 
8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, 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) 
Aline Maia Toschi, CPF 391.768.638-40, Brasileiro, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por 
parte de AMC Serviços Educacionais Ltda., alegando em síntese: o recebimento de R$ 11.321,16 
(maio/2013), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e 
não pago. 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 os 
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor 
atribuído à causa, que tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de constitui -se de pleno 
direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador especial em caso de 
revelia (art 257, III do 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 16 de fevereiro de 2017. 

2ª Vara Cível – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1005404-15.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Trazibulo José Ferreira da Silva, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) N SILVEIRA ALVES ME, CNPJ 17.339.880/0001-28, que lhe foi proposta uma ação 
de Procedimento Comum por parte de VILA AURELIA RESTAURANTE LTDA - EPP, alegando em 
síntese: "A autora para a construção e adaptação do local onde será estabelecida sua filial contratou a 
requerida através de Contrato de Serviço datado de 16/07/2013 para que fosse realizado serviços de 
serralheria. Os serviços profissionais indicados pela prestadora de serviços foram inseridos em 
instrumento particular de contratação conforme própria orientação desta que, através da cláusula 7ª 
consignou o preço total de R$40.000,00, onde foi parcelado em 12 vezes de R$3.333,33. Que até a 
presente data houve pagamento de 7 parcelas das 12 contratadas". Encontrando-se o réu em lugar 
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação 
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de outubro de 2016. 

27ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1122391-43.2014. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 27ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Vitor Frederico Kümpel, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARINETE MONARI, CPF 
146.654.158-03, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o 
recebimento de R$10.772,90 (Dez/2014), acrescidos de juros e correção monetária, oriundos do 
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as partes e não pago. Estando a 
requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de 5% do valor 
atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta das custas, ou embargue, sob pena de 
constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo advertida de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, III do 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 06 de 
dezembro de 2016. 

3ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007884-
15.2016.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a TAIS MARA 
SIMÕES COELHO, brasileira, casada, RG nº 32.629.612-8, CPF nº 229.390.878-06, que C. MÓDULO 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFESSORES E AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO 
ESCOLAR ajuizou-lhe uma ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$25.045,02 (atualizado até 
18/08/2016). Estando a executada em lugar incerto e não sabido foi deferida a sua INTIMAÇÃO por 
edital para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, 
sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de 
mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do NCPC. ADVERTÊNCIA: Terá a 
executada, independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0008099-
96.2013.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Eliane 
de Oliveira Gomes, CPF 288.326.098-27, RG 306496756, Casada, Brasileiro, Instrumentadora 
Cirúrgica, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Aldemiro Victor de 
Alcantara, objetivando a cobrança dos alugueres e demais da locação do imóvel da Rua Cátulo da 
Paixão Cearense, nº 377 - aptº 94 - Capital SP. encargos . 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, a ré será considerado revel, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

8ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0019259-
22.2016.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr. Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a José Abdias Filho, 
CPF 291.618.658-18 que, ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia, ajuizou-lhe 
uma Ação Monitória, ora em fase de Cumprimento de Sentença, que foi julgada procedente, 
condenando-o ao pagamento de R$ 22.879,30 (atualizado até 26/08/2016). Estando o executado em 
lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 
20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10% e de 
honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com expedição de mandado de penhora e 
avaliação, nos termos dos artigos 513 e 523 do NCPC, ficando também ADVERTIDO, 
independentemente de nova intimação, para que, 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 13 de março de 2017. 

Previdência 
será o 

‘símbolo 
da vitória 

reformista’ 
do governo

O presidente Michel 
Temer disse ontem 
(11) que a reforma da 
Previdência passará 
a ser o “símbolo da 
vitória reformista” de 
seu governo

A declaração foi fei-
ta na abertura da 
reunião com líderes 

da base aliada na Câma-
ra e com integrantes da 
Comissão Especial da Re-
forma da Previdência. Ele 
acrescentou que, “pouco 
a pouco”, vai acolhendo 
as sugestões e que, ao 
Congresso Nacional, cabe 
o papel de “aprimorar o 
projeto e não desnaturar 
aspirações populares”.

Ele reiterou a disposição 
do governo de negociar os 
cinco pontos que vêm sen-
do apontados pelo relator 
da matéria na comissão, de-
putado Arthur Maia (PPS-
BA), como os que mais têm 
motivado a apresentação 
de emendas: regras de 
transição, pensões, traba-
lhadores rurais, Benefício 
de Prestação Continuada 
e aposentadorias especiais 
para professores e policiais. 
Temer acrescentou que, 
“pouco a pouco”, vai aco-
lhendo as sugestões e que, 
ao Congresso, cabe o papel 
de “aprimorar o projeto e 
não desnaturar aspirações 
populares”.

Segundo o presidente, as 
mudanças que estão sendo 
acatadas à proposta, pelo 
relator, “não vão quebrar 
a espinha dorsal da Previ-
dência”, que está relacio-
nada à idade mínima para 
a aposentadoria. “Quero, 
mais uma vez, ressaltar a 
importância dessa refor-
mulação previdenciária 
porque, sem o embargo de 
termos feito em menos de 
um ano mais de 50 medidas 
governativas, a reforma da 
Previdência passou a ser 
o símbolo da vitória refor-
mista, ou não, do governo” 
(ABr).

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

Leiloeiros, utilizem nosso 
espaço para suas publicações 

Consulte sua agência de 
confi ança, ou ligue para

3106-4171
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Denis Pacheco/Jornal da USP

Apreciadas pelo seu sabor, as amêndoas são utili-
zadas tanto na culinária em geral, em especial no 
acompanhamento de doces, como pelo setor de 

cosméticos, que utiliza o óleo obtido da castanha para a 
fabricação de xampus, condicionadores e sabonetes. Além 
dos usos comerciais, pesquisas na área da saúde apontam 
que substâncias presentes na castanha-do-pará podem 
retardar o envelhecimento e até ajudar a prevenir alguns 
tipos de câncer.

Com base na tese de doutorado Do extrativismo à domes-
ticação: as possibilidades da castanha-do-pará, defendida 
no Departamento de História da Faculdade de Filosofi a, 
Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, surgiu o 
livro A Castanha do Pará na Amazônia, publicado pela 
Paco Editorial.

O trabalho, que tem como foco a história econômica da 
árvore e sua semente famosa, é inédito em sua abordagem. 
Na obra, o historiador José Jonas Almeida revela em etapas 
como a produção de castanha-do-pará representou uma 
das mais importantes atividades da Amazônia e um recurso 
natural fundamental para a sobrevivência das populações 
tradicionais daquela região.

Já durante sua pesquisa de mestrado, Almeida se apro-
ximou do tema, tendo como objeto de estudo Marabá, 
localizada no sul do Pará. No passado, a cidade foi a maior 
produtora de castanhas do mundo. O interesse específi co 
pela semente surgiu quando o pesquisador investigou a 
economia da cidade durante o período da ditadura militar 
brasileira.

Partindo de viagens feitas para a região, o historiador 
reuniu um conjunto de documentos de fontes ofi ciais, 
matérias de jornais, livros de viajantes, estudos botânicos 
e informações obtidas tanto da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) quanto de bibliotecas 

Direto da 
Amazônia, livro 
revela como a 
castanha-do-pará 
ganhou o mundo
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Pesquisa revela como a produção da castanha representou uma das mais 
importantes atividades econômicas da Amazônia.

Castanha-do-brasil, noz amazônica, tocari e tururi. São muitos os nomes da árvore e semente que conhecemos 
em geral como castanha-do-pará. Desde a chegada dos europeus à América do Sul, a árvore da família

botânica Lecythidaceae, nativa da fl oresta amazônica, é mencionada e descrita
em relatos de viajantes, religiosos e naturalistas.

internacionais, como a Biblioteca do Congresso, localizada 
em Washington, nos EUA.

De acordo com sua análise, a atividade ao redor da 
castanha-do-pará “garantiu a manutenção da economia 
de alguns municípios na primeira metade do século 20, 
entre eles Marabá, tendo movimentado um comércio ati-
vo”, afi rma.

Da Amazônia para o mundo
A estrutura da tese e, posteriormente, do livro foi sendo 

construída ao longo dos anos de doutorado. “Primeiro 
pesquisei a história da castanha, como ela foi descoberta 
pelos portugueses no período colonial e pelos espanhóis, 
que relataram encontros nas regiões amazônicas que hoje 
são a Bolívia e o Peru”, descreve Almeida.

A partir daí, investigando principalmente o material da 
Embrapa, o historiador desvendou os mistérios sobre como 
aconteceu o chamado processo de domesticação da planta. 
“Visitei em Manaus, por exemplo, uma fazenda que planta 

e produz castanha-do-pará. Originalmente, ela era extraída 
da fl oresta amazônica”, relembra ele.

Em seguida, Almeida se concentrou em entender o apro-
veitamento da amêndoa, seu uso para a alimentação e a 
decorrente domesticação. “Descobri que ela é conhecida no 
exterior há mais tempo do que eu imaginava”, aponta ele, 
ao explicar que, desde o fi nal do século XVIII, os ingleses já 
estavam consumindo a castanha por meio de importações 
portuguesas. “Encontrei anúncios de jornais na Inglaterra 
que já divulgavam castanha-do-pará, tapioca e arroz do 
Pará”, comenta.

Apelidada de brazil nut pelos ingleses, a planta foi alvo 
de planos mercantis ousados por parte dos europeus. Os 
ingleses, que já tinham levado a seringueira da Amazônia 
para a Malásia para plantá-la, quebrando assim a economia 
brasileira da borracha, tentaram fazer algo similar com a 
castanha-do-pará.

Sementes foram enviadas para a Jamaica, para Trinidad, 
em seguida para o jardim botânico inglês e de lá para a Ásia. 
As tentativas de plantio aconteceram no Sri Lanka, na Ma-
lásia e até mesmo na Austrália, “mas não deu resultado em 
termos comerciais”, afi rma o historiador ao explicar que, 
para ser produzida em grande escala, a planta precisa de 
insetos polinizadores, um gênero específi co de abelhas, por 
exemplo. Gênero que só existe na Amazônia e que precisa 
estar perto da fl oresta para fazer a polinização. “Ou seja, 
dependia de um ecossistema específi co”, sumariza.

Alimentado prioritariamente pelas exportações brasilei-
ras, o mercado europeu foi acompanhado pelo surgimento de 

uma demanda dos Estados Unidos, país no qual a amêndoa 
foi popularizada no começo do século 19.

“Nos EUA, existiu uma sociedade importadora de casta-
nha, a Brazil Nut Association”, conta Almeida. Criado em 
1933, o grupo comprava, distribuía e cuidava das propa-
gandas em grandes veículos de imprensa, dentre eles, a 
famosa revista Life.

Mas e no Brasil?
De acordo com o especialista, o mercado brasileiro para a 

castanha-do-pará sempre foi muito reduzido. “Essas amên-
doas de forma geral (avelã, castanha, noz) são amêndoas 
mais consumidas nas regiões de clima temperado. Por isso 
o êxito na Europa e nos EUA”, afi rma ele.

Culturalmente, elas completam um conjunto de amêndoas 
que são consumidas em grandes feriados, sobretudo no 
segundo semestre de cada ano. No mercado interno, sem 
essa demanda, a castanha-do-pará permaneceu cara, em 
especial por causa de seu transporte.

Entretanto, houve tentativas pontuais de ampliar o consu-
mo entre os brasileiros. “Há um tempo atrás, no século 19, 
no livro O Cozinheiro Nacional (reeditado recentemente), 
havia muitas receitas com castanha-do-pará para sopas, 
frango e até pombos, mas hoje realmente temos muito pouca 
procura no Brasil.” Vale lembrar que há pouco mais de 80 
anos, a população brasileira era em grande parte desnutrida, 
por isso os nutrólogos da época recomendavam castanhas 
para crianças e mães amamentando, por exemplo.

Ainda assim, o mercado interno da castanha-do-pará atu-
almente representa cerca de 2% do total que é produzido, 
sendo concentrado prioritariamente para exportação.

Durante a elaboração da tese, Almeida procurou entender 
uma das grandes mudanças no mercado de exportação da 
castanha que deixou o Brasil no segundo lugar como um 
dos maiores produtores, perdendo a primeira posição para 
a Bolívia, com o Peru crescendo como o terceiro maior 
exportador.

“O interessante é que na Bolívia é basicamente extrativis-
mo, eles ainda não plantam”, conta o historiador ao relatar 
que o plantio, também chamado de cultivo racional, é uma 
iniciativa relativamente nova até mesmo no Brasil.

“Existe uma fazenda que foi implantada por um empresá-
rio de São Paulo, Sérgio Vergueiro – tataraneto do senador 
Vergueiro, primeiro fazendeiro que trouxe imigrantes para 
o Brasil -, que se benefi ciou na época dos incentivos fi scais 
que o governo concedeu para quem fosse investir na Amazô-
nia”, descreve ele. Adquirindo uma terra a 200 quilômetros 
de Manaus, em Itacoatiara, Vergueiro tinha como objetivo 
principal a criação de gado. “Mas ao derrubar a mata para 
formar pastagem, a vegetação natural nascia de novo e 
destruía o pasto, o que inviabilizou a criação.”

Somente nos anos 1980, quando técnicos da Embrapa 
sugeriram o plantio da castanha, a fazenda descobriu sua 
principal vocação econômica e alimentou um mercado que 
não tinha grandes concorrentes. “Hoje ela produz pupunha 
também e, ao que se sabe, é a maior produção em fazenda 
de castanhas que existe”, afi rma Almeida.

Apesar do volume de produção da castanha não ser gran-
de, os exportadores brasileiros a benefi ciam, um processo 
que envolve tirar a casca ao redor das sementes, deixando 
apenas as amêndoas, para vendê-las enlatadas.

Ouriço da castanheira após a queda no solo.
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Em visita ao Pará, em 1940, o presidente Getúlio 
Vargas observa o fruto da castanheira.
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Exemplar de castanheira no munícipio de Marabá, 
sudeste do estado do Pará.
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A Internet das Coisas 
veio para fi car

Novas tecnologias 

são necessárias para 

auxiliar o dia a dia 

da humanidade, seja 

em casos simples do 

cotidiano ou até mesmo 

em risco de vida 

A “Internet das Coisas” 
ou IoT (Internet of 
Things) é assustadora 

para muitas pessoas. Imagine 
um futuro não tão distante ou 
talvez já em uma realidade 
onde coisas do nosso cotidiano, 
como carros, eletrodomésticos, 
máquinas industriais, roupas e 
eletrônicos possam se conectar 
à internet, gerar e compar-
tilhar dados ou informações 
referentes a sua utilização, e 
que estas informações possam 
ser usadas para diversos fi ns, 
como segurança, negócios, 
saúde, entre diversas outras 
possibilidades. Pois é, parece 
ser coisa de cinema, mas é o 
que está por vir e pode mudar 
totalmente a nossa relação com 
o mundo e com as coisas!

O IoT, resumidamente, são 
dispositivos e aplicações co-
nectados à internet ou a 
qualquer outro tipo de rede, 
gerando e compartilhando 
dados que possam ser armaze-
nados, processados, analisados 
e utilizados para infi nitos pro-
pósitos pessoais, comerciais 
e governamentais, em tempo 
real ou não. A ideia consiste 
que cada dispositivo possua 
uma identificação única e, 
assim, bilhões de dispositivos 
irão interagir entre si e com 
outros sistemas e redes sociais, 
que irão consumir estes dados 
e posteriormente fornecer 
informações com diversos ob-
jetivos, mudando totalmente 
o cotidiano das pessoas e das 
empresas. Mas qual é o seu 
propósito?

O maior propósito da IoT é 
confl uir o físico com o virtual, 
gerando informações que 
possam benefi ciar a vida das 
pessoas em seu cotidiano, 
proporcionando a elas o que 
realmente precisam e até 
mesmo ajudando nas relações 
ambientais, meteorológicas 
e de segurança pública. Este 
conceito pode ser bem mais 
amplo e complexo, porque as 
possibilidades são infi nitas e as 
tecnologias envolvidas ainda 
estão em desenvolvimento. 
Algumas situações poderão 
se benefi ciar – e muito – desta 
tecnologia.

Um exemplo bem simples 

é: um domingo de futebol 
e bem na hora do jogo você 
percebe que a sua cerveja 
acabou. Imagine que se a sua 
geladeira, através do RFID, 
identifi casse que a sua última 
latinha de cerveja foi consumi-
da e enviasse esta informação 
para algum sistema através da 
internet, e este mesmo sistema 
já fi zesse um pedido a algum 
e-commerce de bebidas debi-
tando automaticamente o valor 
de sua conta ou em seu cartão 
de crédito? Você ainda pode 
criar uma lista de compras com 
defi nição de estoque mínimo 
e a própria geladeira ou o sis-
tema realizariam as compras 
de acordo com o consumo da 
família!

Outro exemplo bem comum 
que acontece com qualquer 
pessoa são as viagens nas estra-
das. Você viaja tranquilamente 
com a sua família enquanto di-
versos sensores captam dados 
do funcionamento do motor e 
de outras partes do seu carro, 
enviando estes dados a algum 
sistema via internet em tempo 
real. De acordo com algum 
padrão, o sistema identifi ca um 
iminente ou real problema e, 
paralelamente, já alerta a se-
guradora ou a administradora 
da rodovia a exata localização 
do veículo e qual profi ssional 
que deve ser enviado para 
resolver o problema. Até mes-
mo na saúde a Internet das 
Coisas pode auxiliar, uma vez 
que os dados sobre pacientes 
utilizando algum dispositivo 
ou até mesmo uma roupa com 
sensores, pode ajudar aos mé-
dicos monitorarem e tomarem 
alguma ação caso identifi quem 
algum padrão que possa 
colocar a vida da pessoa em 
risco. Pós-operados, doentes 
crônicos podem se benefi ciar 
da IoT em relação a este tipo 
de monitoração.

Evidentemente que para 
estas tecnologias de ponta 
se tornem realidade, depen-
deremos cada vez mais de 
uma melhor infraestrutura 
de comunicação, recursos 
computacionais poderosos 
e de sistemas cada vez mais 
sofi sticados, para que tenham 
a capacidade de obter, analisar 
e responder de forma efi ciente 
a uma quantidade absurda 
de dados que serão gerados 
por estes dispositivos a cada 
segundo. Isto seria possível? 
Somente o tempo dirá.

(*) É executivo de contas da 
DBACorp.

Renato Moreira (*)

TI
  

News@
inscrições para resumos do Prêmio 
Estudantil de TI 

@Estão abertas até 17 de maio as inscrições de resumos para a 
pré-seleção de trabalhos do Prêmio SAE BRASIL Estudantil 

de TI, organizado pelo Comitê Tecnologia da Informação (TI) do 26º 
Congresso e Mostra Internacionais SAE BRASIL de Tecnologia da 
Mobilidade (07 a 09 de novembro, Pro Magno Centro de Eventos-SP). 
O prêmio, que está em sua 5ª edição, é para estudantes do ensino 
técnico e superior de Tecnologia da Informação e o tema é livre, 
desde que relacionado às áreas de Gestão, Logística, Engenharia, 
Manufatura, Marketing & Vendas, Eletrônica embarcada e Desen-
volvimento de Ferramentas.

Workshop Exo – Organizações Exponenciais

@As Organizações Exponenciais, como o Uber, Waze e Airbnb, 
transformam o mercado e trazem para as empresas tradicionais 

uma nova visão sobre a importância de se tornarem tecnologicamente 
inteligentes, adaptáveis e abrangentes. Para ajudar a alta direção de 
companhias, com negócios tradicionais e que têm a preocupação em 

manter a competitividade frente ao novo mercado digital, a HE:labs, 
empresa especialista em inserir grandes marcas nesse cenário, criou o 
Workshop ExO, que tem como base os 11 principais conceitos do livro 
Organizações Exponenciais, de Salim Ismail, da Singularity University. 
O objetivo do workshop é viabilizar para as empresas a inovação e a 
entrada no mercado digital, evitando que um concorrente com menos 
experiência e mais inovação e tecnologia de berço surja e adquira uma 
parcela signifi cativa do Market Share desses negócios, como acontece 
em mercados tradicionais, como hotelaria e transporte.

Aplicativo de música alerta para velocidade 
no trânsito

@De acordo com a OMS cerca de 1,3 milhão de pessoas morrem 
vítimas de acidentes a cada ano, enquanto a quantidade de feridos 

chega a 50 milhões. No panorama mundial, o Brasil ocupa o quinto 
lugar entre os recordistas em mortes no trânsito, atrás apenas da 
Índia, China, Estados Unidos e Rússia. Ainda segundo a OMS, um dos 
maiores fatores de risco para essa realidade é o excesso de velocidade 
pelos motoristas. É possível visualizar o seu funcionamento: https://
youtu.be/CsP9XnJi5Bg

Em tempos de manifesta-
ções, protestos e greves nas 
principais cidades do país, 
sem falar no já arraigado trân-
sito caótico das metrópoles, 
um fato é evidente e comum a 
todos: tudo isto tem mudado a 
rotina de qualquer cidadão. 

O noticiário do dia seguinte 
nos chama a atenção para as 
declarações de trabalhadores 
preocupados com possíveis 
descontos nos respectivos 
salários por conta de even-
tuais atrasos ou até mesmo 
por faltarem ao trabalho. Em 
meio a essas preocupações, 
deparamos com um funcio-
nário que comenta sobre o fato de a empresa em que trabalha 
não estar preparada para o futuro. Mas sobre qual futuro esse 
profi ssional está se referindo? Às diversas formas de se permitir 
que as pessoas exerçam suas funções – ou pelo menos parte 
delas – via trabalho remoto.

Convenhamos que o problema da mobilidade urbana não está 
restrito aos dias atípicos. Grandes cidades como São Paulo e 
Rio de Janeiro, por exemplo, são cenários de caos em grande 
parte dos dias no que se refere à locomoção de pessoas até 
seus locais de trabalho.

Por essas e outras razões, as pessoas da ‘Geração Y’, também 
conhecida como “Millennials” (nascidos após 1980 até meados 
da década de 90) dão mais valor a oportunidades de empregos 
que permitem Home Offi ce, por priorizar o equilíbrio entre vida 
pessoal e trabalho. A qualidade de vida está presente entre os 
fatores que essa geração analisa antes de optar por um empre-
go, ou mesmo por uma carreira. Recentemente a Polycom fez 
uma pesquisa* sobre a adoção do Home Offi ce no Mundo, e os 
números referentes ao Brasil foram surpreendentes: 80% dos 

brasileiros têm a oportunidade de trabalhar de qualquer lugar. 
Além disso, 85% dos entrevistados garantiram que suas equipes 
são produtivas, mesmo trabalhando remotamente.

Empreendedores e empresas têm buscado por tecnolo-
gias que viabilizem maior produtividade e possibilidade de 
contato a qualquer momento, a partir de qualquer lugar. 
Hoje em dia existem diversos tipos de trabalho que podem 
ser feitos de casa, de um escritório compartilhado, ou até 
mesmo de um café. 

O trabalho remoto no Brasil é cada vez mais bem-vindo, 
principalmente por conta dos problemas de infraestrutura ur-
bana. Os brasileiros, em especial, gostam do trabalho fl exível, 
conforme constatado na pesquisa da Polycom onde 36% dos 
entrevistados afi rmam ser favoráveis ao modelo por aumentar 
seu bem estar, enquanto outros 34% aprovam em razão de 
poder cuidar de seus fi lhos. Por isso, a adoção do Home Offi ce 
é benéfi ca a todos: empresa, empregador, empregado e, por 
que não, à cidade.

 
(Fonte: Paulo David é diretor regional da Polycom no Brasil)

Home Offi ce: quando a cidade para, mas você 
continua trabalhando

Estudar, se dedicar a algo novo por paixão é uma das alegrias 
de quem gosta de se atualizar e sonha com aulas sobre temas 
que, muitas vezes, não são ensinados na escola. Selecionamos 
cinco cursos para quem é nerd ou geek e gosta de estudar por 
hobby, confi ra:

Pixar

Gosta de animação a ponto de se encantar pelos enredos e 
fi car se questionando como a história da Dory, por exemplo, foi 
criada? A Pixar acaba de lançar o Pixar in a Box, curso gratuito, 
e em inglês, sobre storytelling.

CERS Corporativo

Curiosos terão a oportunidade de ampliar seus conhecimentos 
sobre como o mundo do jornalismo esportivo funciona com o 
curso online de Jornalismo Esportivo: Dinâmica e Desafi os na Era 
Digital, oferecido pelo CERS Corporativo, plataforma de ensino 
online em parceria com a Zutphen Comunicação.

CEBRAC

O curso Geração Web é indicado para quem quer aprender a 
programar seu próprio aplicativo e arquitetar seu site; nada me-
lhor para quem sonha com novas funcionalidades e facilidades 
para o dia a dia.

Evolute Profi ssionalizantes e Idiomas

E se o mundo digital é a sua praia, é possível fi car descobrir 
como criar seu próprio canal de vídeos, com qualidade e conteúdo, 
por meio do curso Produção de Vídeo para YouTube, que além 
dos recursos de tratamento e personalização, também aborda 
aspectos de propaganda e marketing para ajudar a trazer ainda 
mais atratividade aos canais.

DesenhoOnline.com

Indicado para quem quer desenvolver mais as habilidades 
motoras e criar uma obra-prima.

Confi ra 5 cursos para 
quem é nerd ou geek

Diante deste cenário é 
importante saber quais 
requisitos são importan-

tes ao analisar a escolha de um 
terceiro para a prestação deste 
serviço. Marcos Siqueira, Dire-
tor de Serviços Gerenciados da 
Ascenty, empresa líder no mer-
cado de data center do Brasil, 
aponta quais são os 6 principais 
aspectos que devem ser con-
siderados na hora de escolher 
um data center para hospedar 
seus equipamentos.

1- Infraestrutura

Para o bom funcionamento do data center, é necessário que, 
além de todas as questões de segurança – não só dos dados, 
como do prédio em si, como incêndios, alagamentos e possíveis 
panes – haja instalação física com níveis altos de qualidade e 
redundância, um item crítico a ser avaliado. 

2- Segurança Física

É necessário que se confi e muito em uma empresa na hora de 
escolhê-la como provedora de serviços de data center. Afi nal, 
dados de uma organização estarão alocados em sua infraestru-
tura. Por isso, é crucial que a empresa possua restrito controle 
de acesso aos data centers, além de uma equipe de segurança 
e monitoramento atuando em todos os momentos. Além disso, 
também é de extrema importância um sistema de detecção de 
incêndios e alagamentos, em caso de emergência.

3- Conectividade

Para que o cliente possua alta disponibilidade a todo momento, 
é de suma importância que a empresa de data center possua alto 
nível de abrangência dos provedores e diferentes fornecedores 
de rede e internet. Com isso, caso algum deles falhe, o outro 
estará a postos para suprir essa possível demanda de urgência, 
para não interromper o bom funcionamento dos sistemas. A As-
centy possui parceria com os principais provedores do mercado 
e além disso, conta com conectividade própria, com uma rede 
de fi bras ópticas, que possui entradas redundantes subterrâneas 
e garantem a qualidade do serviço.

4- Segurança Lógica

Com certifi cação baseada na norma ISO/IEC 27001, que é a 
referência internacional para sistemas de gestão da segurança 

Dicas para escolher um 
data center terceirizado
O mercado está se modifi cando de maneira ágil, segundo analistas do IDC, a indústria entra em uma 
nova era, que considera que até 2018, 60% das cargas de trabalho de TI estarão em data centers não 
proprietários

da informação, os Data centers também possuem o selo “PCI 
compliance”, o que signifi ca que estão em total conformida-
de com as normas de segurança de dados estabelecidas no 
Payment Card Industry Data Security Standard (PCI-DSS), 
padrão adotado em todo o mundo pela indústria de cartões 
de crédito.

5- Atendimento

Um data center precisa funcionar 24 horas por dia, 7 dias 
por semana, ininterruptamente. Para isso, é necessário que 
exista uma equipe qualificada de prontidão para atender os 
clientes nessa escala, caso haja alguma irregularidade nos 
serviços. A Ascenty conta com o Núcleo de Soluções, que 
está à disposição de todos os clientes a qualquer hora do dia 
e da noite para auxiliá-los com excelência. Os profissionais 
deste setor são instruídos para solucionar as questões que 
podem surgir no dia a dia em apenas um único atendimento, 
otimizando o processo e tornando-o mais saudável e ágil 
para o cliente.

6- Certifi cações

Existem diversos tipos de certifi cações, nacionais e inter-
nacionais, que atestam que a empresa opera de acordo com 
as melhores práticas do mercado. Além disso, também é 
interessante checar o nível de qualifi cação das equipes que 
trabalham nos data centers. A Ascenty possui certifi cações 
internacionais em todas as suas unidades, sendo Tier III pelo 
Uptime Institute, ISAE 3402, SSAE 16, ISO 20000 e ISO 27001, 
além da certifi cação ISO14001 que reforça o compromisso da 
empresa não apenas com os clientes, mas com a sociedade 
como um todo.
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Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente.: AILTON BEZERRA DE REZENDE JUNIOR, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 13/04/1986, profi ssão: eletricista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: Ailton Bezerra de Rezende e de Lilian de Santana e Silva Re-
zende. A pretendente.: DIANA ELISA MARQUES DE BRITO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 17/07/1989, profi ssão: operadora de caixa, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito, fi lha de: Aristides Marques de Britto Filho e de Lourdes da 
Cunha Marques.

O pretendente.: KENNETH OKOYE, natural de Lagos, Nigeria, nasc.: 24/06/1982, pro-
fi ssão: comerciante, estado civil solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: 
Christian Okoye e de Rita Okoye. A pretendente.: EDUARDA RIBEIRO MATOS, natural 
de Guaruja, SP, nasc.: 02/04/1998, profi ssão: estudante, estado civil: solteira, residente 
e domiciliada neste distrito, fi lha de: José Averaldo Matos e de Patricia Ribeiro. 

O pretendente.: ARLISSON BEZERRA LINS, natural de Recife, PE, nasc.: 06/10/1975, 
profi ssão: operador de cobrança, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: Arlindo Lira Lins e de Waldelucia Bezerra do Nascimento. A pretenden-
te.: APARECIDA DE CASSIA CUCATO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/05/1976, 
profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: 
José Cucato e de Maria da Paz Cucato. 

O pretendente.: RUI THIAGO PEREIRA COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
29/06/1987, profi ssão: motoboy, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Veriane Pereira Costa. A pretendente.: THAISE MENEZES DA SILVA, 
natural de Ipiau, BA, nasc.: 17/08/1987, profi ssão: auxiliar de negociação, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Gilberto Catarino Gomes da Silva 
e de Valdice Rosa Menezes. 

O pretendente.: REINALDO SANTOS MIRANDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/09/1971, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Raimundo Francisco Miranda e de Dirce dos Santos Miranda. A pretenden-
te.: QUELI CRISTINA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 06/05/1974, 
profi ssão: copeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: 
Gonçalves Severino do Nascimento e de Maria Cleuza de Carvalho Nascimento. 

O pretendente.: RIGOBERTO MIGUEL FEBRE SANCHEZ, natural de Victoria de Las 
Tunas-Oriente, Cuba, nasc.: 31/01/1966, profi ssão: médico, estado civil divorciado, 
residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: Cosme Rigoberto Febre Ricardo e de 
Magalys Lorenza Sanchez Martinez. A pretendente.: MARIA DOARTE SOUSA, natural 
de Santa Luzia, MA, nasc.: 27/01/1978, profi ssão: auxiliar de enfermagem, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Marcelino Carvalho Sousa e de 
Francisca Doarte Sousa.

O pretendente.: WILIAN DA SILVA RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
12/07/1982, profi ssão: motoboy, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: Levy Rodrigues e de Maria José da Silva Rodrigues. A pretendente.: 
KATIA FAUSTINO ABDALLA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 09/07/1993, profi ssão: 
coodenadora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Anto-
nio Abdalla Neto e de Salete Pereira Faustino Abdalla. 

O pretendente.: GILBERTO BAPTISTA GUIMARÃES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
14/08/1974, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: Marivaldo Baptista Guimarães e de Cleusa de Castro Guimarães. A 
pretendente.: PATRICIA ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/10/1976, profi s-
são: enfermeira, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: 
Wanderci da Silva Alves. 

O pretendente.: EVERTON WESLLEY CONFESSOR SOUZA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 24/11/1995, profi ssão: operador, estado civil: solteiro, residente e domici-
liado neste distrito, fi lho de: Marcos da Silva Souza e de Heliana Cristina Confessor 
Souza. A pretendente.: TALYTA SILVA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/06/1995, profi ssão: monitora, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito, fi lha de: Valmir dos Santos e de Joelma José da Silva. 

O pretendente.: ROGERIO FELIPE SERAFIM, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/03/1978, profi ssão: repositor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Creuza Felipe Serafi m. A pretendente.: PATRICIA GARCIA, natural de 
Guaruja, SP, nasc.: 30/12/1984, profi ssão: agente comunitaria de saude, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Nelson Luiz Garcia e de Claudete 
da Silva Garcia. 

O pretendente.: EUDE LOPES FERREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 27/05/1973, 
profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito, 
fi lho de: José Lopes Ferreira e de Isabel Lopes Ferreira. A pretendente.: MARCIA CE-
SAR, natural de São Caetano do Sul, SP, nasc.: 12/04/1964, profi ssão: professora, es-
tado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: José Eleno Cesar 
e de Marina Rosa Cesar. 

O pretendente.: DOUGLAS DE SANTANA VASCONCELOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 01/06/1984, profi ssão: fi scal de turma, estado civil: divorciado, residente e domicilia-
do neste distrito, fi lho de: Analto Vasconcelos e de Renilda Marciana Vasconcelos. A pre-
tendente.: JODZA RAKELLI DO NASCIMENTO PINTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
13/02/1992, profi ssão: ajudante de serviços diversos, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito, fi lha de: José Severino Pinto e de Miriam Luiz do Nascimento. 

O pretendente.: PEDRO BATISTA DE SOUSA, natural de Iguira, BA, nasc.: 06/02/1968, 
profi ssão: metalurgico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: 
Tomasia Batista de Sousa. A pretendente.: ELIANE SANTOS DA SILVA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 05/10/1980, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito, fi lha de: Faustino Gomes da Silva e de Joesisa Santos da Silva. 

O pretendente.: SIDNEI GARCIA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 16/02/1975, pro-
fi ssão: encarregado de expedição, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: José Garcia Filho e de Teresa Amaral Garcia. A pretendente.: SOLAN-
GE FAUSTINA, natural de Monte Santo, BA, nasc.: 14/01/1977, profi ssão: prendas do-
mésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Maria da 
Gloria Faustina. 

O pretendente.: KENNETH CHINWENDU EKEH, natural de Mgbisii Ohaji - Umuahia, 
Nigéria, nasc.: 20/12/1985, profi ssão: motorista, estado civil solteiro, residente e domi-
ciliado neste distrito, fi lho de: Eze Ekeh e de Mary Ekeh. A pretendente.: BRUNA DOS 
SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 17/01/1982, profi ssão: do lar, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Maria Aparecida dos Santos. 

O pretendente.: PABLO IZIDORO COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/04/1987, 
profi ssão: operador de loja, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to, fi lho de: Isausto Batista Costa e de Jandira do Carmo Izidoro Costa. A pretenden-
te.: INGRID DE OLIVEIRA DE SOUZA, natural de Ferraz de Vasconcelos, SP, nasc.: 
28/07/1988, profi ssão: diarista, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to, fi lha de: Sirlei de Souza e de Cleonice Aparecida de Oliveira. 

O pretendente.: MARCONI JOSE DO NASCIMENTO, natural de Santo Antonio, RN, 
nasc.: 03/04/1973, profi ssão: ajudante, estado civil: divorciado, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: José Antonio do Nascimento e de Helena Pereira do Nascimento. 
A pretendente.: SANDRA CABRAL DA SILVA, natural de Sape, PB, nasc.: 26/12/1977, 
profi ssão: ajudante de serviços gerais, estado civil: solteira, residente e domiciliada nes-
te distrito, fi lha de: Severino Cabral da Silva e de Benedita Angela Rodrigues. 

O pretendente.: CLAUDIO PICININ JUNIOR, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
25/06/1988, profi ssão: consultor de vendas, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: Claudio Picinin e de Olga Luiz Ribas Picinin. A pretendente.: PA-
TRICIA SOUZA SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/09/1989, profi ssão: func.
pública estadual e munic., estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de: Valdir Souza Santos e de Marcia Aparecida de Campos Santos. 

O pretendente.: EDSON DAS NEVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/09/1962, 
profi ssão: eletricista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito, fi lho 
de: Edgard das Neves e de Geni Mariano das Neves. A pretendente.: ANDREA LUIZA 
SILVA CAMILO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 21/06/1973, profi ssão: do lar, estado 
civil: viuva, residente e domiciliada em  Itaquaquecetuba - SP, fi lha de: Antonio Rubens 
Silva e de Izabel Horacio Silva. 

O pretendente.: COSME DE OLIVEIRA, natural de São Bernardo do Campo, SP, nasc.: 
04/08/1970, profi ssão: supervisor segurança, estado civil: divorciado, residente e do-
miciliado neste distrito, fi lho de: Antonio de Oliveira e de Maura Silva Santos. A preten-
dente.: DINEUSA HERNANDES NOGUEIRA, natural de Itaquaquecetuba, SP, nasc.: 
15/12/1972, profi ssão: técnica enfermagem, estado civil: divorciada, residente e domici-
liada neste distrito, fi lha de: Alfredo Luiz Nogueira e de Aparecida Hernandes Nogueira. 

O pretendente.: TIAGO WILLIAM BRANDAO DE OLIVEIRA, natural de Santo André, 
SP, nasc.: 21/09/1985, profi ssão: mecânico, estado civil: divorciado, residente: São Pau-
lo - SP - são mateus. fi lho de: Helio Brandão de Oliveira e de Lucia das Neves Ferreira 
de Oliveira. A pretendente.: ALESSANDRA BOTO BARBOZA, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 25/09/1985, profi ssão: vendedora, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito, fi lha de: Mauricio Barboza Feitosa e de Ilcelia Boto da Silva. 

O pretendente.: DAVID DE OLIVEIRA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
05/12/1987, profi ssão: pesador quimico, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: Porfi rio Correia da Silva Filho e de Valdeci Alves de Oliveira. A 
pretendente.: JEANI GOMES IZIDORO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 01/12/1980, 
profi ssão: técnica de laboratorio, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste dis-
trito, fi lha de: Lazaro Izidoro e de Gilvanete Gomes Izidoro. 

O pretendente.: AMARILDO FRANCISQUETI DA CRUZ, natural de Emilianópolis, SP, 
nasc.: 19/11/1965, profi ssão: mecânico de autos, estado civil: divorciado, residente e 
domiciliado neste distrito, fi lho de: Jovino Vicente da Cruz e de Neuza Joana Francis-
queti da Cruz. A pretendente.: ROSEMEIRE CRISTINA DARIO, natural de São Paulo, 
SP, nasc.: 11/11/1965, profi ssão: agente comunitaria de saúde, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Paulo Dario e de Zilda Alves Dario. 

O pretendente.: FABIO DE OLIVEIRA CAMPOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/06/1982, 
profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: Julio 
Ribeiro Campos e de Norma de Oliveira Santos. A pretendente.: LUCIANA CHARAMELLI, 
natural de São Paulo, SP, nasc.: 29/04/1984, profi ssão: agente comunitaria de saúde, estado 
civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Ana Regina Charamelli. 

O pretendente.: MATHEUS DE SOUZA PORTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
28/09/1995, profi ssão: mecânico, estado civil: solteiro, residente: São Paulo - SP - er-
melino matarazzo. fi lho de: Deusdete de Souza Porto e de Maria Licimar Souza de Brito 
Porto. A pretendente.: SABRINA PIOLA RODRIGUES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/12/1991, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de: Altemar José Rodrigues e de Diomar Piola Rodrigues. 

O pretendente.: DIEGO PEREIRA ALVES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 18/01/1993, 
profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho de: 
Vladimir Aparecido Paulo Alves e de Edileide Pereira de Oliveira. A pretendente.: MI-
RIANE JOSE DE OLIVEIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 02/02/1992, profi ssão: do 
lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Alderi Antonio de 
Oliveira e de Joséfa Ricarte de Oliveira. 

O pretendente.: DIMAS DE ARAUJO FELICIO, natural de Verissimo, MG, nasc.: 
06/12/1953, profi ssão: func.público municipal, estado civil: divorciado, residente e domi-
ciliado neste distrito, fi lho de: José Sebastião Felicio e de Tereza Teodoria de Araujo. A 
pretendente.: ELIANA BARBOSA PAES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/01/1972, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: viuva, residente e domiciliada neste distrito, fi lha 
de: Silvio Gonçalves dos Santos e de Yolanda Barbosa dos Santos. 

O pretendente.: LEONARDO BOAVENTURA DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 29/12/1992, profi ssão: ajudante de produção, estado civil: solteiro, residente e 
domiciliado neste distrito, fi lho de: Rodival Boaventura dos Santos e de Valdete Ferrei-
ra da Silva Santos. A pretendente.: ANGELA CAROLINE DE SOUZA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 06/09/1994, profi ssão: consultora de negócios, estado civil: solteira, 
residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Agenor José de Souza e de fatima Tere-
zinha de Souza. 

O pretendente.: BERONILDO DOS SANTOS, natural de Maceio, AL, nasc.: 20/01/1967, 
profi ssão: motorista, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito, fi -
lho de: Ailton dos Santos e de Valdecilia Enecila dos Santos. A pretendente.: ALYNE 
STEFANY RIBEIRO DANICH, natural de São Paulo, SP, nasc.: 08/04/1989, profi ssão: 
operadora de telemarketing, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de: Paulo Danich Junior e de Vera Lucia Miguel Ribeiro. 

O pretendente.: DEIVISSON DOS SANTOS PEREIRA, natural de Igrapiuna, BA, nasc.: 
11/07/1996, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distri-
to, fi lho de: Dionisio de Jesus Pereira e de Rita de Cassia dos Santos. A pretendente.: 
TAMIRES PEREIRA DA SILVA, natural de Paulistana, PI, nasc.: 06/04/1999, profi ssão: 
do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Valdecy Ale-
xandre da Silva e de Maria dos Humildes Pereira. 

O pretendente.: MAIK GOMES DA ROCHA, natural de Pilão Arcado, BA, nasc.: 
20/12/1987, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Elson Gomes da Rocha e de Leci Ribeiro da Rocha. A pretendente.: CIN-
THIA STEFANY DOS SANTOS, natural de São Paulo, SP, nasc.: 12/06/1992, profi ssão: 
auxiliar administrativo, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha 
de: Ednaldo Santos Bertoldo e de Maristela Maria dos Santos. 

O pretendente.: FELIPE SILVA COSTA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 31/08/1993, 
profi ssão: auxiliar de almoxarifado, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: Francisco Dantas da Costa e de Marineide Iracema da Silva. A preten-
dente.: BIANCA QUEIROZ ALMEIDA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 25/06/1996, 
profi ssão: prendas domésticas, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distri-
to, fi lha de: Wagner de Souza Almeida e de Maria Aparecida Ferreira Queiroz. 

O pretendente.: ANTONIO CARLOS DA SILVA PINHEIRO, natural de Buriti Bravo, MA, 
nasc.: 20/10/1990, profi ssão: vendedor, estado civil: solteiro, residente e domiciliado 
neste distrito, fi lho de: Pedro Barbosa Pinheiro e de Maria Iris da Silva. A pretendente.: 
ROSINEIDE FERREIRA ALBERGARIA, natural de Salmorão, SP, nasc.: 10/02/1974, 
profi ssão: montadora instrumentos musicais, estado civil: solteira, residente e domicilia-
da neste distrito, fi lha de: Antonio Ferreira Albergaria e de Rita Maria Albergaria. 

O pretendente.: HEITOR NOGUEIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
11/06/1996, profi ssão: serralheiro, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: Agnaldo Ferreira da Silva e de Magali Vicentina Nogueira da Silva. 
A pretendente.: RAYLLA ANGEL PEREIRA DOS ANJOS, natural de São Paulo, SP, 
nasc.: 12/07/1998, profi ssão: atendente, estado civil: solteira, residente e domiciliada 
neste distrito, fi lha de: Djalma Manoel dos Anjos e de Andreia Pereira da Silva Anjos. 

O pretendente.: TIAGO GOMES PEREIRA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 11/08/1988, 
profi ssão: analista de atendimento, estado civil: solteiro, residente e domiciliado no Itaim 
Paulista, São Paulo - SP, fi lho de: Luiz Augusto de Jesus Pereira e de Rubisleia Gomes 
Silva Pereira. A pretendente.: THAIS FERNANDES MARTINS RODRIGUES, natural de 
São Paulo, SP, nasc.: 09/06/1991, profi ssão: coordenadora de cobrança, estado civil: 
solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Silas José Rodrigues e de De-
borah Martins. 

O pretendente.: REGINALDO AMBROSIO DOS ANJOS, natural de Pau Brasil, BA, 
nasc.: 03/01/1957, profi ssão: aposentado, estado civil: divorciado, residente e domici-
liado neste distrito, fi lho de: Vitoria Ambrosio dos Anjos. A pretendente.: COSMERINA 
MAGALHAES DA COSTA DOS ANJOS, natural de Itamaraju, BA, nasc.: 22/11/1963, 
profi ssão: doméstica, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito, fi lha 
de: José Luiz Magalhaes e de Izabel Soares da Costa. 

O pretendente.: WALYSSON VITO RAMOS, natural de Aracaju, SE, nasc.: 03/05/1991, 
profi ssão: auxiliar de expedição, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Dalvanil Vito Ramos. A pretendente.: LAIANE MARIA DA SILVA, natural 
de Campestre, AL, nasc.: 23/05/1993, profi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e 
domiciliada neste distrito, fi lha de: Givanilda Ferreira da Silva. 

O pretendente.: LUIZ CARLOS SOUTO, natural de Rio de Janeiro, RJ, nasc.: 11/10/1962, 
profi ssão: fi scal de onibus, estado civil: divorciado, residente e domiciliado neste distrito, 
fi lho de: Abelardo Pacheco Souto e de Joséfi na Ferreira Souto. A pretendente.: TANIA 
MARIA ROCHA SOUTO, natural de Estado de Minas Gerais, nasc.: 10/08/1961, pro-
fi ssão: técnica de enfermagem, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste 
distrito, fi lha de: Francisco Rocha da Silva e de Sebastiana Cristovão da Luz Rocha. 

O pretendente.: GILVAN LUIS DE LUNA, natural de Gloria do Goita, PE, nasc.: 
10/08/1961, profi ssão: vigilante, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Luis João de Luna e de Joséfa Sebastiana de Paula Luna. A pretendente.: 
ZELIA MOURA DIAS, natural de Euclides da Cunha, BA, nasc.: 25/06/1973, profi ssão: 
doméstica, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Pedro 
Honorato Dias e de Maria Moura Dias. 

O pretendente.: JOEL JOSE DO NASCIMENTO, natural de Recife, PE, nasc.: 
13/03/1958, profi ssão: autônomo, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: José Raimundo do Nascimento e de Elizabete de Araujo Nascimento. A 
pretendente.: IRANI PEREIRA PAES, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/05/1968, pro-
fi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: divorciada, residente e domiciliada neste distrito, 
fi lha de: Pedro Severiano de Paes e de Alaide Pereira Paes. 

O pretendente.: VALDEMIR RODRIGUES DE ALMEIDA, natural de Apucarana, PR, 
nasc.: 24/08/1968, profi ssão: motorista, estado civil: solteiro, residente: São Paulo - SP 
- penha de franca. fi lho de: Gonçalo Rodrigues de Almeida e de Maria Aparecida Ro-
drigues de Almeida. A pretendente.: SOLANGE DE OLIVEIRA LIMA, natural de São 
Paulo, SP, nasc.: 26/01/1973, profi ssão: enfermeira, estado civil: divorciada, residente e 
domiciliada neste distrito, fi lha de: Jader Moreira Lima e de Joraci de Oliveira Lima. 

O pretendente.: ISAC JOAQUIM DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/07/1973, 
profi ssão: ajudante geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, fi lho 
de: Joaquim João da Silva e de Sebastiana Pereira da Silva. A pretendente.: SOLANGE 
MAZZO DOS SANTOS, natural de Marilia, SP, nasc.: 08/01/1965, profi ssão: cobradora, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada em Ferraz de Vasconcelos - SP, fi lha de: 
David Pereira dos Santos e de Irene Carmem Mazzo dos Santos. 

O pretendente.: WENDELL MATOS DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
02/03/1987, profi ssão: conferente, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: Florivaldo Alves da Silva e de Nilma Matos Nunes. A pretendente.: APA-
RECIDA SILVA DOS SANTOS, natural de Guarulhos, SP, nasc.: 24/10/1986, profi ssão: 
agente comunitario, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: 
Evandro Gomes dos Santos e de Vera Lucia da Silva. 

O pretendente.: GEORGE DAMASCENO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 24/10/1989, 
profi ssão: agente comercial, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste distrito, 
fi lho de: Paulo Caetano Damasceno e de Terezinha Serapia Damasceno. A pretenden-
te.: LARISSA PEREIRA DA SILVA, natural de São Paulo, SP, nasc.: 22/11/1999, pro-
fi ssão: do lar, estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Davi 
Pereira da Silva e de Leonor Rosa Pereira da Silva.

O pretendente.: CARLOS ANTONIO ALVES SILVA, natural de Cajazeiras, PB, nasc.: 
02/04/1970, profi ssão: pintor de auto, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste 
distrito, fi lho de: João Francisco e de Hilda Alves da Silva. A pretendente.: FRANCISCA 
ELZA DOS SANTOS SALES, natural de Mombaça, CE, nasc.: 21/08/1961, profi ssão: 
técnica de enfermagem, estado civil: viúva, residente e domiciliada na Vila Maria, São 
Paulo - SP, fi lha de: Antonio Ferreira Sobrinho e de Beatriz Maria da Conceição. 

O pretendente.: AILTON PEREIRA DO NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 
06/07/1975, profi ssão: aj.geral, estado civil: solteiro, residente e domiciliado neste dis-
trito, fi lho de: Lucia Pereira do Nascimento. A pretendente.: LINDACI MENDES DA SIL-
VA NASCIMENTO, natural de São Paulo, SP, nasc.: 07/12/1977, profi ssão: autônoma, 
estado civil: solteira, residente e domiciliada neste distrito, fi lha de: Antonio Mendes da 
Silva e de Maria José da Silva. 

O pretendente.: HAMILTON DE SOUZA GOMES, natural de Nova Iguaçu, RJ, nasc.: 
25/12/1967, profi ssão: montador de moveis, estado civil: solteiro, residente e domicilia-
do neste distrito, fi lho de: José da Silva Gomes e de Terezinha da Conceição Gomes. A 
pretendente.: MARIA DAS GRAÇAS DE LIMA, natural de São Lourenço da Mata, PE, 
nasc.: 31/05/1966, profi ssão: auxiliar de limpeza, estado civil: solteira, residente e domi-
ciliada neste distrito, fi lha de: José Alves de Lima e de Joséfa Maria da Conceição.

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: RODRIGO NASCIMENTO DE LIMA, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro eletricista, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 12 de 
setembro de 1981, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José 
Juviniano de Lima e de Florianita Nascimento de Lima. A pretendente: ANA PAULA 
SANTOS GUIMARÃES, estado civil solteira, profi ssão médica, nascida em Rio Branco 
(Registrada no 3º Ofício) AC, no dia 27 de outubro de 1984, residente e domiciliada no 
Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Eva dos Santos Guimarães.

O pretendente: PAULO RONAN GONÇALVES BEZERRA, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Matilde) 
SP, no dia 26 de abril de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho 
de Severino de Paula Bezerra e de Maria Suene Gonçalves Bezerra. A pretendente: 
DANIELA AMÉRICA SANTOS, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativa, 
nascida em São Paulo (Registrada em São Miguel Paulista) SP, no dia 12 de abril de 
1983, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Marques 
Santos e de Vera Lucia Américo Santos.

O pretendente: ALEXANDRE NAVARRO ALBERTINI, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado no Alto da Mooca) SP, no dia 21 de agosto 
de 1974, residente e domiciliado no Parque São Jorge, São Paulo - SP, fi lho de Irineu Albertini 
e de Maria Dolores Navarro Albertini. A pretendente: MARTA PEREIRA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em Osvaldo Cruz (Registrada em 
Salmorão) SP, no dia 23 de outubro de 1978, residente e domiciliada no Parque São Jorge, 
São Paulo - SP, fi lha de Paulo Pereira dos Santos e de Ana Pereira dos Santos.

O pretendente: RICARDO CARILLO SONCINI, estado civil divorciado, profi ssão 
representante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 14 de setembro de 1958, 
residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Odonio Soncini e de Vera 
Carillo Soncini. A pretendente: CLÁUDIA ROSANA DE ALMEIDA, estado civil solteira, 
profi ssão gerente fi nanceira, nascida em Osasco - SP, no dia 14 de março de 1970, 
residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Benedicto Pereira de 
Almeida e de Deizi Oliveira de Almeida.

O pretendente: NELSON FUMIAKI NAGAHAMA, estado civil divorciado, profi ssão 
comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 18 de maio de 1985, residente e 
domiciliado na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lho de Haruo Nagahama e de Hebe Sumiko 
Kakazu Nagahama. A pretendente: NATALIA AMORIM DO NASCIMENTO, estado civil 
solteira, profi ssão manicure, nascida em São Paulo (Registrada em Itaquera) - SP, no 
dia 11 de abril de 1996, residente e domiciliada na Vila Carrão, São Paulo - SP, fi lha de 
Claudio Ramos do Nascimento e de Walkiria de Amorim Ramos do Nascimento.

O pretendente: DIEGO WANDERLEY MARQUES POTY, estado civil solteiro, profi ssão 
analista de recursos humanos, nascido em São Paulo (Registrado no Indianópolis) 
SP, no dia 20 de julho de 1985, residente e domiciliado na Chacara Califórnia, São 
Paulo - SP, fi lho de Wanderley Segundo Poty e de Francisca de Fatima Marques Poty. A 
pretendente: ISABELA MARIA DOS SANTOS LOPES, estado civil divorciada, profi ssão 
consultora, nascida em Montes Claros - MG, no dia 03 de fevereiro de 1986, residente 
e domiciliada na Chacara Califórnia, São Paulo - SP, fi lha de Antonio Gonçalves Lopes 
e de Elizabeth Maria dos Santos Lopes.

O pretendente: RAPHAEL CORACINI, estado civil solteiro, profi ssão bancário, nascido em 
São Paulo (Registrado na Bela Vista) SP, no dia 07 de agosto de 1990, residente e domiciliado 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de José Roberto Lopes Coracini e de Rosa Maria Coracini. 
A pretendente: BÁRBARA SAYÃO, estado civil solteira, profi ssão gerente, nascida em São 
Paulo (Registrada na Bela Vista) SP, no dia 17 de fevereiro de 1987, residente e domiciliada 
no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Wagner Sayão e de Rosely Luna Sayão.

O pretendente: RUDNEI GONÇALVES SILVESTRE, estado civil solteiro, profi ssão UX 
designer, nascido em São Paulo (Registrado no Ipiranga) SP, no dia 09 de julho de 1980, 
residente e domiciliado na Vila Santo Estevão, São Paulo - SP, fi lho de Domingos Geraldo 
Silvestre e de Maria Eunice Gonçalves Silvestre. A pretendente: ALINE DE ANDRADE 
SILVA, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo (Registrada na 
Mooca) SP, no dia 15 de agosto de 1989, residente e domiciliada na Vila Santo Estevão, São 
Paulo - SP, fi lha de José Aparecido da Silva e de Sonia Ferreira de Andrade da Silva.

O pretendente: FABIO GONÇALVES BRASIL DE SALES, estado civil solteiro, profi ssão 
administrador, nascido em São Paulo (Registrado no Belenzinho) SP, no dia 18 de agosto 
de 1985, residente e domiciliado na Vila Formosa, São Paulo - SP, fi lho de Firmino Brasil de 
Sales e de Myrian Aparecida Gonçalves Brasil de Sales. A pretendente: GISELE DE ASSIS 
FRANÇA, estado civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em São Paulo (Registrada na 
Vila Matilde) SP, no dia 27 de setembro de 1984, residente e domiciliada na Vila Formosa, 
São Paulo - SP, fi lha de Moacir Vieira de França e de Maria Geny de Assis França.

O pretendente: FERNANDO PIMENTEL ANES, estado civil solteiro, profi ssão 
engenheiro, nascido em São Paulo (Registrado no Cerqueira César) SP, no dia 31 
de janeiro de 1985, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Luis 
Armando Anes e de Emilia Fernanda Pimentel Anes. A pretendente: TAINI PAVANELLI, 
estado civil solteira, profi ssão engenheira, nascida em São Paulo (Registrada na Vila 
Prudente) SP, no dia 29 de dezembro de 1990, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de Antonio Leonardo Pavanelli e de Sonia Maria Porto Pavanelli.

O pretendente: HÉLIO PRICO JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão assistente 
fi nanceiro, nascido em São Paulo (Registrado na Vila Mariana) SP, no dia 04 de fevereiro 
de 1995, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Hélio Prisco e de 
Marisa Asencio de Sena Prisco. A pretendente: ANELIZ NUNES CANDIA, estado civil 
solteira, profi ssão bancária, nascida em São Paulo (Registrada no Alto da Mooca) SP, 
no dia 28 de março de 1994, residente e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha 
de Meliton Candia San Martin Neto e de Edilaiene Nunes Candia.

O pretendente: LUIZ HENRIQUE IVANOV DORADOR, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em Mogi das Cruzes - SP, no dia 09 de julho de 1989, residente e 
domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Marcos Antonio Borges Dorador e de 
Ana Maria Ivanov Dorador. A pretendente: LÉA CRISTINA DOS SANTOS DUMBRA, 
estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida em São Paulo (Registrada na 
Liberdade) SP, no dia 28 de março de 1989, residente e domiciliada no Tatuapé, São 
Paulo - SP, fi lha de João Dumbra e de Josefa Maria dos Santos Dumbra.

O pretendente: DEIVID ROGERIO DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão técnico 
de infraestrutura, nascido em São Paulo (Registrado em Nossa Senhora do ó) SP, no 
dia 21 de julho de 1983, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de 
Romildo dos Santos e de Maria Alice Fatima Lima dos Santos. A pretendente: HELOISA 
YOKO AGUENA DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São 
Paulo (Registrada no Cerqueira César) SP, no dia 25 de fevereiro de 1986, residente 
e domiciliada no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lha de Osvaldo Nascimento Gonçalves da 
Silva e de Denise Tamiko Aguena Gonçalves da Silva.

O pretendente: ANDERSON DE PAULO GONÇALVES, estado civil solteiro, profi ssão 
analista contábil, nascido em Arujá (Registrado em Itaquaquecetuba) SP, no dia 04 de outubro 
de 1988, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Adão Gonçalves e 
de Angela Aparecida de Paulo Gonçalves. O pretendente: LUIZ FERNANDO DA COSTA 
MAGALHÃES, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em Vitória (Registrada em 
Goiabeiras) ES, no dia 05 de junho de 1988, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - 
SP, fi lho de Luis Eduardo Loureiro de Magalhães e de Vera Lucia da Costa Magalhães.

O pretendente: FELIPE PEREIRA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão 
consultor, nascido em São Paulo (Registrado no Tatuapé) SP, no dia 30 de setembro 
de 1984, residente e domiciliado no Maranhão, São Paulo - SP, fi lho de José Maria 
dos Santos e de Vilma Maria Pereira dos Santos. A pretendente: CAMILA RIBEIRO 
NUNES, estado civil solteira, profi ssão consultora, nascida em Santo André (Registrada 
1º Subdistrito) SP, no dia 05 de outubro de 1986, residente e domiciliada no Jardim 
Santa Adelia, São Paulo - SP, fi lha de João Carlos Nunes e de Celia Maria Ribeiro 
Nunes. Obs.: Edital enviado para Unidade de Serviço onde reside a pretendente.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: ALESSANDRO DE ALMEIDA VALENTE, estado civil solteiro, profi ssão 
advogado, nascido em São Paulo (Registrado na Casa Verde) SP, no dia 18 de agosto 
de 1980, residente e domiciliado no Tatuapé, São Paulo - SP, fi lho de Bernardino josé 
Valente Filho e de Sandra de Almeida Valente. A convivente: DREISY VARANAUSKAS 
KASSAR, estado civil divorciada, profi ssão gerenete de operações, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 08 de feveriero de 1981, residente e domiciliada no Tatuapé, 
São Paulo - SP, fi lha de Roberto Rondon Kassar e de Deise Vila Nova Varanauskas 
Kassar. 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, e requerimento exigido pelo art. 8º da Lei Federal 9278/96.

 

8º Subdistrito - SANTANA
VINÍCIUS BARBOSA OLIVEIRA - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: CARLOS RENATO PROVENZA HUNGARO, profi ssão: gerente fi nan-
ceiro, estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuéra - SP, nascido aos: 
26/07/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Oswaldo Hungaro 
Filho e de Marcia Provenza Hungaro. A pretendente: ARIANE ARAÚJO FIGUEIREDO, 
profi ssão: bancária, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, 
nascido aos: 11/12/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Antonio 
Marcos de Silos Figueiredo e de Antonia Maria Araújo Figueiredo. 

O pretendente: JOÃO ALEXANDRE PASCHOALIN FILHO, profi ssão: professor universitário, 
estado civil: divorciado, naturalidade: Ribeirão Preto - SP, nascido aos: 21/08/1976, residente 
e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de João Alexandre Paschoalin e de Tania Bartijotto 
Paschoalin. A pretendente: CRISTIANE NUNES BARROS, profi ssão: cirurgiã dentista, estado 
civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Ibirapuéra - SP, nascido aos: 25/06/1974, residente e 
domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de Petrucio Barros e de Maria Nazaré Nunes Barros. 

O pretendente: NIKOLAS ROMAN RIABOSAPKO ALONSO, profi ssão: eletricista, estado 
civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Vila Mariana - SP, nascido aos: 09/10/1991, 
residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, fi lho de Roman Alonso Gonzalez e de 
Natália Riabosapko. A pretendente: VANESSA CAROLINE OLIVEIRA MASRI, profi ssão: 
turismóloga, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Indianópolis - SP, nascido 
aos: 04/04/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, fi lha de José Jorge Masri 
e de Debora Patricia de Souza Oliveira Masri.

 

39º Subdistrito - Vila Madalena
Andreia Ruzzante Gagliardi Martins - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

O pretendente: BRUNO HAJIME KATAGAY, profi ssão: balconista, estado civil: solteiro, 
naturalidade: Takefu, província de Fukai, Japão, data-nascimento: 26/02/1993, residente 
e domiciliado em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Hajime Katagay e de Maria 
Estela Romanowski Katagay. A pretendente: ADRIELI KAORI WADA, profi ssão: balco-
nista, estado civil: solteira, naturalidade: Cidade de Yokkaichi, Província de Mie, Japão, 
data-nascimento: 14/02/1998, residente e domiciliada em Pinheiros, São Paulo - SP, fi lha 
de Fabiano Wada e de Aparecida Massako Nozaki Wada.

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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

Empresas & Negócios

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



Ao escolher uma escola, 

os pais devem ter 

clareza na forma como 

concebem a educação de 

seus fi lhos, quais suas 

convicções, crenças e 

expectativas

A partir dessa análise, 
procurarem escolas 
que refl itam, por meio 

de sua proposta pedagógica, a 
proximidade com a concepção 
familiar. Além disso, o espaço 
físico da escola também conta 
muito. A aprendizagem acon-
tece em diversos ambientes de 
aprendizagem, não somente 
nas salas de aula. 

Escolas com infraestrutura 
diversifi cada mobilizam a cons-
trução da aprendizagem por 
meio de diversas linguagens e 
promovem o desenvolvimento 
de habilidades cognitivas e só-
cio emocionais. A confi ança na 
opção feita é imprescindível. 
É importante que as famílias 
estejam convictas e seguras da 
escola que escolheram. 

Essa segurança será trans-
mitida à criança e o processo 
de adaptação tenderá a ser 
tranquilo. A criança lê os pais 
com muita facilidade e percebe 
quando há insegurança, receio 
ou medo de deixá-la no novo 
espaço. Por outro lado, uma 
atitude positiva dos pais e 
familiares em relação à escola, 
suscitará uma tranquilidade e 
segurança maior na criança 
durante os primeiros dias de 
aula, favorecendo a integração 
ao grupo, à professora, aos 
espaços da escola e aos pro-
cedimentos escolares.

A transparência na relação 
escola x família é imprescin-
dível. Ambas têm como maior 
bem a educação das crianças, 
cada uma dentro das suas 
especifi cidades, por isso, a 
parceria e a transparência 
nas relações é fundamental. 
A comunicação família – es-
cola deve ser clara, direta, 
com as pessoas responsáveis 
e capazes de fornecer infor-
mações fi dedignas, evitando 
interpretações equivocadas e 
ampliações desnecessárias. 

A menor distância entre 
dois pontos é uma linha reta, 

assim se precisa compreender 
e realizar a comunicação entre 
esses dois núcleos essenciais 
na formação das crianças. O 
processo de adaptação escolar 
envolve pais, familiares, pro-
fessores, gestores. Cabe à esco-
la estar preparada para acolher 
os alunos na sua diversidade 
com profi ssionais disponíveis e 
atentos para acalmar os choros 
das crianças e a ansiedade das 
famílias. 

É um momento delicado na 
rotina escolar, favorecido por 
uma fl exibilidade no tempo 
de permanência da criança na 
escola nos primeiros dias e de 
um familiar, considerando que 
cada criança tem seu tempo 
e que merece ser acolhida 
com paciência e carinho. O 
ingresso na escola deve ser 
tratado da forma mais normal 
e verdadeira possível. É um 
passo importante, necessário, 
bom. Ir para escola é bom! É 
uma etapa fundamental do 
crescimento. 

É um acontecimento que faz 
parte da vida de todos, portan-
to deve ser encarada como uma 
etapa sequencial da vida. A 
própria relação entre as pesso-
as no ambiente escolar deverá 
ser, quando bem conduzida, o 
melhor estímulo para a criança 
querer ir para a escola.  Nesse 
ambiente ela conhece e con-
vive com seus pares, brinca, 
aprende, aprende brincando, 
recebe afeto, orientações, aco-
lhimento, amplia seu mundo e 
suas relações com a segurança 
de poder errar, repensar, cor-
rigir, pois tem a mediação dos 
professores como suporte e 
referência. 

Ser verdadeiro com a criança 
por menor que ela seja, sina-
lizando todas as ações que 
acontecerão. A frequência e 
a pontualidade no horário da 
saída são essenciais para a 
criação da rotina e da segu-
rança frente ao distanciamento 
desse período. Distanciamento 
saudável e mobilizador de re-
encontros animados e cheios 
de novidades!

(*) - É Coordenadora 
Psicopedagógica da Educação 
Infantil e Ensino Fundamental I

do Colégio Marista Glória,
do Grupo Marista.

Chegou a hora
de ir para escola...

e agora?
Cláudia Ayres Paschoalin (*)

Página 11São Paulo, quarta-feira, 12 de abril de 2017

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc. 0201599-98.2011.8.26.0100. O Dr. Gustavo Henrique Bretas
Marzagão, Juiz de Direito da 35ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Rosa Maria Galeote
Santana, RG 12.541.487, CPF. 006.364.578-50 que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda lhe
ajuizou ação Rito Comum, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 24.679,84 referente ás despesas
da taxa de conservação do lote 08 da Quadra DQ, Empreendimento Terras de Santa Cristina IV.
Estando a re, em lugar ignorado, foi deferida a Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei.                                                                        (12 e 13)

Ativo   Nota     2016     2015
Circulante ................................................. 26.853 43.602
 Disponível ................................................  646  387
 Clientes .................................................... 21.505  36.895
 Contas a Receber ....................................  1.173  1.068
 Impostos a Recuperar ..............................  1.685 1.150
 Estoques .................................................. 3d e 4 1.819 4.097
 Despesas Antecipadas ............................ 24 4
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo ........................ 23.567 15.975
 Valores a Receber .................................... 16.284 8.695
 Créditos Tributários .................................. 6.652 6.652
 Deposito Judicial ...................................... 632 628
Permanente .............................................. 126.984 130.654
 Investimentos ........................................... 20 8
 Imobilizado ............................................... 3 e 5 126.961 130.643
 Intangivel ................................................. 3 3

Total do Ativo ............................................ 177.405 190.230

Passivo   Nota     2016     2015
Circulante ................................................. 51.372 67.673
 Fornecedores ........................................... 7.142 14.525
 Salários/Férias ......................................... 3.148 2.315
 Impostos e Contribuições ........................ 34.546 33.216
 Instituições Financeiras ........................... 6 6.272 17.052
 Outras Contas a Pagar ............................ 264 567
Não Circulante .......................................... 161 3.722
 Obrigações Gerais ................................... 7 106 619
 Emprestimos/Financiamentos ................... 6 55 3.104
Patrimônio Líquido ................................... 125.872  118.835
 Capital ...................................................... 8a 122.865 122.865
 Reserva de Capital ................................... 8c 156 156
 Reserva de Reavaliação .......................... 8b 3.788 3.874
 Ágio nas Ações ........................................ 8c 43 43
 Reserva para Aumento Capital ................. – –
 Ajustes Avaliação Patrimonial .................. 8b 26.202 26.202
 Prejuízo Acumulado ................................. (27.183)  (34.305)
Total do Passivo ....................................... 177.405  190.230

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais) Demonstração do Resultado dos Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais)

       2016         2015
Receita Operacional Bruta .........................  205.730  184.466
 Serviços Prestados no País ...................... 205.730 184.466
Deduções e Abatimentos ............................  (18.237)  (13.408)
Receita Operacional Líquida .....................  187.493  171.058
Lucro Bruto .................................................  187.493  171.059
(Despesas) Receitas Operacionais ...........  (179.024)  (168.740)
 Administrativas e Gerais ............................  (173.268)  (159.955)
 Despesas Financeiras/Tributárias ...............  (6.786)  (11.186)
 Receitas Financeiras .................................. 586 1.086
 Outras Receitas/Desp Oper.Liquidas ......... 444 1.314
Lucro Operacional ...................................... 8.469 2.319
Lucro Liquido Antes do IR e CSLL ............. 8.469 2.319
Provisão IRPJ/CSLL ...................................  (2.012)  (560)
Lucro Liquido do Exercício ........................ 6.457 1.760
Lucro Liquido para Lote de Mil Ações ....... 5,57 1,52
Quantidade de ações ao final do exercicio 1.160.034 1.160.034

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais      2016      2015
Lucro (Prejuízo) Líquido .............................................  6.457  1.759
Ajustes para Reconciliar o Prejuízo Líquido com
 Caixa Líquido Aplicado/Obtido nas/das Atividades
   Operacionais: 
 Depreciação e amortização .......................................  4.627  4.429
 Ajustes Exercicios anteriores ...................................  580  (806)
 Duplicatas a receber .................................................  15.391  1.769
 Impostos a Recuperar ...............................................  (535)  (346)
 Estoques ...................................................................  2.277  (1.296)
 Outros créditos curto e longo prazo ......................... (7.718)  (6.559)
 Fornecedores ............................................................  (7.382)  (801)
 Impostos a recolher ..................................................  1.264  25.958
 Salários e encargos sociais ...................................... 239  247
 Provisões de Férias ..................................................  595  (519)
 Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo  (303)  76
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades
  operacionais ............................................................  15.491  23.910
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de investimentos permanentes ..................  (12)  
Aquisição de bens do ativo imobilizado .....................  (998)  (2.360)
Recebimento por venda de bens do imobilizado ........  53  
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas/das
 atividades de investimentos ....................................  (957)  (2.360)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento 
 Empréstimos e financiamentos obtidos .....................  8.570  2.618
 Pagamento de empréstimos e financiamentos ..........  (22.846)  (23.976)
Caixa líquido obtido das atividades de
 financiamentos ......................................................... (14.275)  (21.358)
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e
 Equivalentes .............................................................  259  192
Caixa e Equivalentes no Iniciio do Exercicio ..........  387  195
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercicio ..............  646  387

IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São Paulo
CNPJ nº 61.442.190/0001-91

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.016,
bem como as Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores Independentes. A diretoria agradece aos seus colaboradores a dedicação demonstrada, aos clientes e fornecedores à colaboração e o elevado relacionamento
mantido e coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimentos adicionais.                                                                                                                               São Paulo, 15 de março de 2017.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido nos Exercicios Findos de 31 de Dezembro de 2016 e 2015 (em milhares de reais)
Capital Social Reservas Lucros ou Prejuízos

Eventos                                                .   Integralizado           Capital      Reavaliação            Acumulados            Total
Saldo em 31-12-14 .................................... 93.405  29.659 30.089   (35.271)  117.882
Integralização de capital ...........................  29.460 – – –  29.460
Realização Reserva de reaval ................... – –  (13)  13  –
Reserva para aumento Capital .................. –  (29.460) – –  (29.460)
Ajuste Exercicios Anteriores ..................... – –  (806)  –  (806)
Resultado do exercício ............................. – – –  1.760  1.760
Saldo em  31-12-15 ..................................  122.865  199  29.270  (33.498)  118.836
Realização Reserva de reavaliação .......... – – (85)  85 –
Ajuste Exercicios Anteriores ..................... – – –  580  580
Resultado do exercício ............................. – – –  6.457  6.457
Saldo em 31-12-16 ....................................  122.865  199  29.185  (26.376)  125.873

inadimplências, os valores considerados incobráveis. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. c. Ativo
e Passivo Circulante e Não Circulante: Os ativos circulantes e não circu-
lantes estão apresentados aos valores de custo, que não excedem o valor
de realização, acrescidos de rendimentos, encargos e variações monetá-
rias quando aplicáveis. Os passivos circulantes e não circulantes são de-
monstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando
aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas
até a data do balanço patrimonial. Valores recebíveis e pagáveis após 360
dias são apresentados no não circulante. d. Estoques: Os estoques de
materiais cirúrgicos e medicamentos são valorizados ao custo médio de
aquisição. e. Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição ou de cons-
trução, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com base em
taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. Os imó-
veis tiveram seu valor de aquisição e reavaliação, reajustados a valor de
mercado em 2010, sendo a contrapartida a rubrica “Ajustes de Avaliação
Patrimonial” no Patrimônio Líquido. f. Imposto de Renda e Contribuição So-
cial: Calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de
10% sobre o lucro tributável excedente a R$ 240 para o imposto de renda e
9%, sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido,
e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de con-
tribuição social limitada a 30% do lucro real. g. Créditos Tributários: Refere-
se a impostos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa
da contribuição social e diferenças temporárias foram constituídos em con-
formidade com a instrução CVM nº 371/02 e levam em consideração a expec-
tativa de geração de lucros tributáveis futuros. h. Redução ao Valor Recupe-
rável: Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resul-
tado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência
objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem
perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um
evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele
evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. Em 2016 a
administração da Companhia não identificou indícios que pudessem gerar
uma redução ao valor recuperável. i. Provisões: Uma provisão é constituída
no balanço, quando possui uma obrigação legal ou constituída como resulta-
do de um evento passado, e é provável que um recurso econômico, seja
requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.
Nota 4 – Estoques - Composição:
Estoques  2016  2015
Material cirurgico (800/1400) ......................................... 721 765
Medicamentos (100/200/1500) ...................................... 536 604
Gases ............................................................................ 76 370
Material administrativo ................................................... 57 76
Material de limpeza e higiene (600) ............................... 29 41
Materiais de copa e cozinha ......................................... 6 0
Manutenção (400) .......................................................... 97 112
Material rouparia e uniformes ........................................ 0 191
Dietas (110) ................................................................... 55 84
Engenharia clinica (4000) ac ......................................... 85 186
Material consig/opme (1300/5000) ................................. 136 1.644
Suprimentos de informática ........................................... 21 24
Total .............................................................................. 1.819 4.097
Nota 5 – Imobilizado                       2.016 2.015
Composição: Custo

Corrigido e Depreciação
Reavaliado   Acumulada Líquido Líquido

Terrenos/Imóveis ....................... 2.369 – 2.369 2.369
Edifícios .................................... 69.502 5.776 63.726 64.036
Móveis Utensílios e Instalações 28.764 15.653 13.111 15.274
Aparelhos e Instrumentos ......... 21.940 8.803 13.137 13.897
Reavaliação – Edifício ............... 2.127 2.046 81 166
Reavaliação – Terrenos ............. 3.581 – 3.581 3.581
Software .................................... 2.425 1.368 1.057 1.267
Máquinas/Equipamentos. .......... 9.759 6.714 3.045 3.249
Veículos Gerais ......................... 1.467 816 652 603
Ajuste Patrimonial ...................... 26.202 – 26.202 26.202
Total .......................................... 168.136 41.176 126.961 130.643

Nota 1 – Das Operações: O IGESP S/A tem por objetivo: (a) prestação de
serviços de atendimento médico-hospitalar, desenvolvendo as atividades
curativas e preventivas de saúde; (b) prestação de serviços de atendimen-
to em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgên-
cia; (c) desenvolvimento e aprimoramento tecnológico das ações de saúde;
e (d) propiciar às instituições de saúde, escolas de ensino superior e esco-
las técnicas na área de saúde o uso do Instituto como escola de estágios
de conhecimentos práticos do profissional e residência médica por meio de
convênio. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: a. Decla-
ração de Conformidade: As demonstrações contábeis foram elaboradas
de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas nos pronunci-
amentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) bem
como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações n° 6404/76 e das
alterações societárias introduzidas pela Lei 11.638 aprovada em 28 de
dezembro de 2007, com as respectivas modificações introduzidas pela Lei
11.941/2009. b. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram
preparadas com base no custo histórico. c. Moeda Funcional e Moeda de
Apresentação: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas
em reais, que é a moeda funcional do Instituto. d. Uso De Estimativas e
Julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com
as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Nota 3 - Princi-
pais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes
abaixo têm sido aplicadas de maneira uniforme a todos os períodos apre-
sentados nessas demonstrações contábeis. a. Instrumentos Financeiros:
Ativos e passivos financeiros não derivativos: O Instituto reconhece os
empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconheci-
dos inicialmente na data da negociação na qual o Instituto se torna uma
das partes das disposições contratuais do instrumento. O Instituto tem os
seguintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros
registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e
recebíveis. Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do
resultado: Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do
resultado caso seja classificado como mantido para negociação e seja
designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos finan-
ceiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se o Instituto
gerencia tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas
em seus valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e
a estratégia de investimentos do Instituto. Os custos da transação, após o
reconhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos.
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são
medidos pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são
reconhecidas no resultado do exercício. Os ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado abrangem despesas antecipadas e
outros créditos. Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são
ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cota-
dos no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor
justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reco-
nhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo
amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer
perda por redução ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis
abrangem clientes, outros créditos, empréstimos e financiamentos, forne-
cedores e outras contas a pagar. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e
equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financei-
ros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da
contratação. Limites de cheques especiais de bancos que tenham de ser
pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de caixa do Instituto
são incluídos como um componente das disponibilidades para fins da de-
monstração dos fluxos de caixa. b. Apuração do Resultado: O reconheci-
mento das receitas e despesas é efetuado em conformidade com o regime
contábil de competência de exercício. A receita de serviços prestados é
reconhecida no resultado em função de sua realização, incluindo-se as

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Ajuste Patrimonial: Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e reavalia-
ção, reajustados a valor de mercado em 2010. Os reajustes foram positivos
e feitos em contrapartida à conta de Ajustes de Avaliação Patrimonial.
Nota 6 – Empréstimos/Financiamentos – Circulante e não Circulante
Composição: Não
Instituições Financeiras Circulante Circulante  Total
Financiamento Bancario
Capital de giro .............................. 5.029 0 5.029
“Leasing” ativo imobilizado ........... 1.243 55 1.248
Total ............................................. 6.272 55 6.327
São empréstimos contraídos junto a Instituições financeiras e estão classi-
ficados no circulante os valores com vencimento até 12 meses. Os emprés-
timos na modalidade capital de giro tem como garantia aval e os na modali-
dade leasing o próprio bem. A taxa média dos encargos é de 1,25% ao mês
e prazo máximo de vencimento é 2018.
Nota 7 – Outras Obrigações – Não Circulante - Composição:
Obrigações Gerais 2016 2015
Credito Consignado Funcionários .................................. 47 67
Parcelamento ISS .......................................................... 13 79
Créditos Saúde Bradesco .............................................. 0 204
Outros Créditos ............................................................. 46 269
Total .............................................................................. 106 619
Nota 8 – Patrimônio Líquido: (a) Capital social: composto por R$ 122.865
é composto por 1.160.034 ações ordinárias sem valor nominal. (b) Reserva
de Reavaliação: composto por R$ 3.789 de reavaliação de ativo e R$ 26.202
de Ajustes de Avaliação Patrimonial de imóveis efetuada no exercício de
2010. (c) Reserva de capital: composta por R$ 156 de reserva de capital; R$
43 de Ágio nas ações. Nota 9 – Ajustes de Exercícios Anteriores: Refere-
se a estorno das despesas de INSS sobre serviços tomados de Cooperati-
vas, declarado inconstitucional pelo STF. Nota 10 – Seguros: Os seguros
são contratados sob a forma de limite máximo de indenização único, valores
considerados suficientes pela Administração da Entidade para cobrir eventu-
ais riscos e perdas sobre os ativos. Os principais seguros e suas respecti-
vas coberturas em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estão relacionados no
quadro abaixo: Cobertura Cobertura
Garantias Contratadas        2016       2.015
Cobertura Básica ..................................................... 120.000 120.000
Lucros Cessantes (P.I. 12meses) ............................ 4.200 4.200
Equipamentos eletrônicos ....................................... 350 350
Incêndio, raio, explosão e vendaval ....................... 200 200
Danos elétricos comuns .......................................... 300 300
RCG Operações ...................................................... 165 165
Roubo/ Furto Qualificado Valores Internos .............. 30 30
Roubo/ Furto Qualificado do conteúdo .................... 30 30
Roubo/ Valores em Transito ..................................... 20 20
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos .................... 10 10
Total ........................................................................ 125.305 125.305

Diretoria
Fernando José Moredo - Presidente

Célia Regina de Castro - CRC 1SP 149.352/O-5 - Contadora

Relatório dos Auditores Independentes
Ilmos. Srs. Diretores do Igesp S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de
Gastroenterologia de São Paulo. São Paulo (SP), Opinião: Examinamos as
demonstrações contábeis do Igesp S.A. Centro Médico e Cirúrgico Institu-
to de Gastroenterologia de São Paulo, que compreendem o balanço patri-
monial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do re-
sultado do período, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o período findo naquela data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais politicas contábeis. Em nossa
opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequa-
damente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financei-
ra do Igesp S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia
de São Paulo, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas opera-
ções e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acor-
do 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 dos audi-
tores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos
independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas nor-
mas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumpri-
mos 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. Responsabilidades da administração e da
governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Entidade
é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demons-
trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permi-

tir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade da Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável,
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 Entidade ou cessar suas operações, ou
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope-
rações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons-
trações contábeis. Responsabilidades dos auditores independentes pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segu-
rança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto,
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por frau-
de ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes.
As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar,
dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da
auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissi-
onal ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos
de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de audito-
ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não

detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-
veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa
em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se con-
cluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
relatório de auditoria para as respectivas divulgações contábeis ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nos-
sas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.• Avali-
amos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os respon-
sáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.São Paulo, 13 de março de 2017.

Maion & Oliveira, Auditores Independentes S/S. - CRC – 2PA 0262/T-9
 José Aparecido Maion - Contador - CRC 1–SP– 117.681/O-3

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), 
a ser realizada, em primeira convocação, no dia 27 de abril de 2017, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado 
de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos. Ordem do Dia: deliberar sobre a forma de devolução 
e atualização dos recursos aportados pelos acionistas no aumento de capital realizado na AGE de 21.10.2014, parcialmente anulado pela sentença 
arbitral proferida nos autos do Procedimento CAM 48/14 instaurado por CEMIG Geração e Transmissão S.A. e SAAG Investimentos S.A. em face 
da Companhia. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos 
de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 12 de abril de 2017. Madeira 
Energia S.A. - MESA. Manoel Ailton Soares dos Reis - Presidente do Conselho de Administração.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 10 de julho de 2017, às 10 horas, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício 
Villa Lobos. Ordem do dia: deliberar sobre propositura de Ação de Responsabilidade contra os Administradores da
Companhia, por descumprimento da decisão arbitral proferida no Procedimento CAM 48/14 instaurado por CEMIG Geração 
e Transmissão S.A. e SAAG Investimentos S.A. em face da Companhia. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem 
ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da 
Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São  Paulo, 12 de 
abril de 2017. Madeira Energia S.A. - MESA. Manoel Ailton Soares dos Reis - Presidente do Conselho de Administração.

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 28 de abril de 2017, às 14:00 horas, na sede social da Companhia, localizada 
na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras 
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (ii) fixação do número de membros titulares e suplentes do 
Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iv) eleição 
dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e em Assembleia Geral Extraordinária: (v) fixação da remuneração global 
dos administradores da Companhia para o exercício de 2017; (vi) fixação da remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para 
o exercício de 2017; e (vii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, 
“iii” e “v” acima no âmbito de tal subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão 
depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, 
sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia 
Geral. São Paulo, 12 de abril de 2017. Madeira Energia S.A. - MESA. Manoel Ailton Soares dos Reis - Presidente do Conselho de Administração.

Distúrbio que atinge 2% da 
população mundial, a hiperidro-
se primária –também conhecida 
como doença do suor excessivo 
– desencadeia problemas rela-
cionados à autoestima, prejudica 
a qualidade de vida do paciente 
e, em casos mais graves, compro-
mete o convívio social, levando ao 
isolamento. 

A afirmação é do cirurgião 
torácico do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Mario 
Ghefter. “A hiperidrose pode afetar 
todos os aspectos da vida de uma 
pessoa”. De acordo com o espe-
cialista, a produção demasiada de 
suor ocorre devido a uma disfunção 
ainda sem causa conhecida, mas 
que envolve o sistema nervoso 
simpático, emitindo mensagens 
erradas ou exageradas para as 
glândulas sudoríparas. 

Apesar de ainda não haver um 
exame específi co para identifi ca-
ção da doença, o cirurgião ressalta 
que o diagnóstico é feito através da 
observação do paciente. “Quando 
chegam ao consultório, as pessoas 
já reclamam da quantidade elevada 
de suor produzido e, principal-
mente, em momentos que não 
deveriam suar, como nos dias de 
frio”, complementa Ghefter. Sem 
ligação genética evidente e sem 
causa conhecida, a hiperidrose 

primária pode se desenvolver em 
qualquer momento da vida, sendo 
mais comum ter início na infância 
e adolescência. 

Atinge principalmente a região 
das mãos, axilas, pés, cabeça 
e rosto. Segundo o cirurgião, é 
importante não confundir a hiperi-
drose primária com outras formas 
de hiperidrose, ditas secundárias, 
onde uma doença de base tem 
como um de seus componentes a 
sudorese excessiva e em geral é 
difusa. “Por exemplo, nota-se em 
algumas doenças, como tireoide 
e obesidade mórbida. Por essa 
razão, deve ser feito sempre 
uma investigação minuciosa das 
causas”.

Como tratamento paliativo, o es-
pecialista recomenda o uso de an-
titranspirantes especiais, medica-
mentos para ansiedade, injeção de 
toxina botulínica (Botox), cremes 
manipulados, iontoforese (peque-
nos choques aplicados na região) 
e remédios à base de oxibutinina, 
entre outros. Para um resultado 
mais efi caz e potencialmente defi -
nitivo, o indicado é o procedimento 
cirúrgico para retirada ou secção 
do nervo simpático. “Os resultados 
são imediatos e com satisfação de 
mais de 99%”, fi naliza.

Fonte e mais informações: (www.
hpev.com.br).

Suar em excesso abala emocional 
e causa isolamento socialLog & Print Dados Variáveis S.A.

CNPJ/MF nº 03.113.360/0001-98
Demonstrações Financeiras referentes ao exercício fi ndo em 31 de dezembro de 2016 (Valores em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
     Controladora     Consolidado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais     2016     2015     2016     2015
Lucro líquido (prejuízo) do exercício: 7.227 (15.695) 7.227 (15.695)
Ajustes para conciliar o lucro líquido (prejuízo) ao caixa líquido originado das atividades operacionais:
Provisão para (Crédito de) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido (225) 4.193 (2.989) 4.193
Constituição (reversão) da provisão para riscos trabalhistas,cíveis e tributários (111) 288 (1.665) (221)
Valor residual da baixa do ativo imobilizado e do intangível 111 13 173 173
Valor residual da baixa do ativo imobilizado e do intangível – reestruturação e outras baixas – – (93) 1.835
Depreciação e amortização 7.110 5.492 8.853 7.642
Resultado de equivalência patrimonial (9.376) 9.813 – –
Juros e variações monetárias 5.008 11.092 5.788 12.619
Constituição de provisão para obsolescência de estoque 23 309 23 309
Participação dos acionistas não controladores – – 562 –
Perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no resultado – 3.140 (373) 3.883
    9.767 18.645 17.506 14.738
Variação nos ativos operacionais:
Contas a receber 1.129 9.655 883 9.446
Estoques 1.077 (976) 1.129 379
Impostos a recuperar 6.253 6.952 5.224 7.044
Outros créditos (1.174) (868) (648) (586)
Variação nos passivos operacionais:
Fornecedores (4.292) (5.246) (4.531) (6.322)
Impostos e contribuições a recolher 2.850 (1.298) 2.783 (2.200)
Salários, férias e encargos sociais 30 (593) (35) (1.313)
Outras contas a pagar (1.361) 540 (1.053) 832
Caixa originado das atividades operacionais 14.279 26.811 21.258 22.018
Imposto de renda e CSLL sobre o lucro liquido pagos – (918) – (918)
Juros pagos (7.397) (10.704) (8.176) (12.111)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 6.882 15.189 13.082 8.989
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado e intangível (5.175) (4.614) (5.176) (4.888)
Venda de imobilizado 4.857 159 4.913 848
Adiantamento para futuro aumento de capital – (13.835) – –
Caixa obtido na incorporação da Print Laser Digital – – 14 –
Caixa aplicado nas atividades de investimento (318) (18.290) (249) (4.040)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Amortização de financiamentos (29.502) (58.965) (33.158) (67.112)
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 5.730 62.802 9.230 62.802
Partes relacionadas, líquido 7.188 13.635 1.566 13.635
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento (16.584) 17.472 (22.362) 9.325
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa (10.020) 14.371 (9.529) 14.274
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 14.846 475 14.849 575
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Exercício 4.826 14.846 5.320 14.849
    (10.020) 14.371 (9.529) 14.274

Balanços Patrimoniais
     Controladora   Consolidado
Ativo   2016   2015   2016   2015
Circulante 47.318 62.004 53.526 64.264
Caixa e equivalente de caixa 4.826 14.846 5.320 14.849
Contas a receber 24.156 25.285 27.322 26.273
Estoques 8.210 9.310 8.589 9.741
Impostos a recuperar 5.954 9.516 7.731 9.649
Ativos mantidos para venda – – 384 602
Outros créditos 4.172 3.047 4.180 3.150
Não Circulante 78.345 64.726 76.621 76.394
Outros créditos – 47 – 47
Impostos a recuperar – 1.732 – 1.732
IRPJ e contribuição social diferidos 7.230 7.005 11.231 7.005
Investimentos 22.768 6.542 – –
Imobilizado 45.105 46.293 56.354 58.940
Intangível 3.242 3.107 9.036 8.670
Total do Ativo 125.663 126.730 130.147 140.658
     Controladora   Consolidado
Passivo e Patrimônio Líquido   2016   2015   2016   2015
Circulante 60.491 60.597 72.454 65.860
Fornecedores 21.818 19.160 23.886 19.484
Empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 26.819 31.019 31.717 34.311
Salários, férias e encargos sociais 4.648 4.618 4.725 4.754
Impostos e contribuições a recolher 5.474 3.477 8.191 3.517
Parcelamento de tributos 1.263 817 1.689 1.485
Contas a pagar – partes relacionadas – – 1.640 –
Outras contas a pagar 469 1.506 606 2.309
Não Circulante 35.654 50.272 25.590 58.937
Fornecedores 3.824 4.925 3.824 4.925
Empréstimos, financiamentos 
 e debêntures 5.995 27.548 9.186 32.648
Contas a pagar – partes 
 relacionadas 22.239 15.051 7.346 15.051
Parcelamento de tributos 3.419 2.460 4.323 3.737
Provisão para riscos trabalhistas, 
 cíveis e tributários 177 288 911 2.576
Patrimônio Líquido 29.518 15.861 32.103 15.861
Capital social 64.971 106.998 64.971 106.998
Ajuste de avaliação patrimonial (36.343) (42.773) (36.343) (42.773)
Ágio na aquisição de ações (6.337) (6.337) (6.337) (6.337)
Reserva de lucros 7.227 – 7.227 –
Prejuízos acumulados – (42.027) – (42.027)
Total do patrimônio líquido 
 dos controladores 29.518 15.861 29.518 15.861
Participação dos acionistas 
 não controladores – – 2.585 –
Total do Passivo 
 e do Patrimônio Líquido 125.663 126.730 130.147 140.658

Demonstrações do Resultado
     Controladora   Consolidado
        2016   2015   2016   2015
Receita Operacional Líquida 148.130 158.993 160.434 165.576
Custo dos Serviços Prestados (122.852) (130.460) (127.204) (137.499)
Lucro Bruto 25.278 28.533 33.230 28.077
Receitas (Despesas) Operacionais:
Comerciais (3.438) (1.687) (3.440) (1.811)
Administrativas (12.402) (12.188) (13.994) (13.975)
Gastos com reestruturação (1.245) (1.773) (1.275) (5.906)
Perdas por redução ao valor 
 recuperável – (3.140) – (3.883)
Outras receitas operacionais, 
 líquidas 2.571 3.664 5.258 3.546
Resultado de equivalência 
 patrimonial 9.376 (9.813) – –
Lucro Operacional Antes do 
 Resultado Financeiro 20.140 3.596 19.779 6.048
Resultado Financeiro
Receitas financeiras 1.159 3.618 1.473 3.637
Despesas financeiras (14.297) (18.716) (16.452) (21.187)
Lucro (Prejuízo) Antes do 
 IRPJ e Contribuição Social 7.002 (11.502) 4.800 (11.502)

Demonstrações do Resultado Abrangente
     Controladora   Consolidado
     2016   2015   2016   2015
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício 7.227 (15.695) 7.789 (15.695)
Outros resultados abrangentes – – – –
Resultado Abrangente Total 
 do Exercício 7.227 (15.695) 7.789 (15.695)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
       Atribuível aos acionistas controladores
      Ajuste de Ágio na Reserva Lucro  Participação Patri-
    Capital Reseva Avaliação aquisição de (Prejuízos)  dos acionistas mônio
         social   Legal   Patrimonial   de ações   Lucros   acumulados   Total   não controladores   líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014 106.998 – (42.773) (6.337) – (26.332) 31.556 – 31.556
Lucro líquido do exercício – – – – – (15.695) (15.695) – (15.695)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 106.998 – (42.773) (6.337) – (42.027) 15.861 – 15.861
Lucro líquido do exercício – – – – – 7.227 7.227 562 7.789
Redução de capital para absorção 
 de prejuízos (42.027) – – – – 42.027 – – –
Constituição de reserva legal – 361 – – – (361) – – –
Variação de participação societária – – 6.430 – – – 6.430 2.023 8.453
Constituição da reserva de lucros – – – – 6.866 (6.866) – – –
Saldos em 31 de dezembro de 2016 64.971 361 (36.343) (6.337) 6.866 – 29.518 2.585 32.103

Diretoria
Aristeu Batista – Diretor Presidente

José Eduardo Silva de Souza – Diretor Financeiro

Rafaela Ribeiro de Lima / CRC: SP 289.110/O-1 – Contadora

     Controladora   Consolidado
        2016   2015   2016   2015
IRPJ e contribuição social corrente – (728) (1.237) (728)
IRPJ e contribuição social diferido 225 (3.465) 4.226 (3.465)
Lucro Líquido (Prejuízo) do 
 Exercício 7.227 (15.695) 7.789 (15.695)
Atribuível à
Participação dos acionistas 
 da controladora 7.227 (15.695) 7.227 (15.695)
Participação dos acionistas 
 não controladores – – 562 –
Lucro (Prejuízo) Básico e Diluído 
 Por Ação, em Reais 0,045 (0,097) 0,048 (0,097)
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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 
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CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS E ANEXO

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

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

O pretendente: ALESSANDRO PALMEIRA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão professor, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/08/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Tomaz da Silva e de Maria 
do Carmo Palmeira e Silva. A pretendente: JÉSSICA THAIS JUNQUEIRA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 01/04/1988, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José 
Jacinto da Silva e de Maria Angelica Junqueira da Silva.

O pretendente: AGUINOBALDO SANTOS DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciado, profi ssão supervisor de call center, nascido em Itabuna - BA, no 
dia 25/01/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ascendino 
Gonçalves de Oliveira e de Almerinda Bispo dos Santos. A pretendente: SCARLAT SUZAN 
CONCEIÇÃO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão ope-
radora de telemarketing, nascida em Mogi das Cruzes - SP, no dia 27/05/1992, residente 
e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Simone Conceição dos Santos.

O pretendente: MARCELO OLIVEIRA DE GOUVEIA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, nascido em Manaus - AM, no dia 04/03/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Isac Avelino Vieira de 
Gouveia e de Arenilda da Silva Oliveira. A pretendente: DÉBORA MAYUMI ONISHI, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão arquiteta, nascida em Suzano - SP, 
no dia 29/04/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Roberto 
Tsutomu Onishi e de Dulcineide Dorivania da Silva.

O pretendente: NADSON EDUARDO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico em telefonia, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/04/1991, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Alina Santos Silva. A pretendente: 
CAROLINE CALDAS ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1995, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Marcio Aparecido Alves e de Valeria Caldas da Silva.

O pretendente: FRANCISCO DANIEL DA SILVA JUNIOR, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido em Rio Formoso - PE, no dia 02/09/1984, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Daniel da Silva 
e de Daize Maria de Oliveira Silva. A pretendente: LUCIANA CELINA GOMES NOGUEI-
RA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão balconista, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 12/11/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Aurencio Anastacio Nogueira e de Ilza Ferreira Gomes Nogueira.

O pretendente: JUSTINO SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Jequié - BA, no dia 23/07/1971, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Euclides Silva e de Aurelina Santos Silva. A preten-
dente: MARINEUSA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em Poá - SP, no dia 28/03/1975, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha José Casemiro da Silva e de Maria Cicleide da Silva.

O pretendente: FELIPE DIAS DE QUEIROZ, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão radialista, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/10/1989, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Moises Dias de Queiroz e de Maria Solange Marques 
Goulart de Queiroz. A pretendente: ALICE DE SOUZA SANTOS, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em Amparo - SP, no dia 10/07/1996, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Leonardo de Jesus Santos e 
de Ivanir Ferreira de Sousa Santos.

O pretendente: EVERTON ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão vigilante, nascido em Ubai - MG, no dia 02/05/1984, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Geraldo Alves da Silva e de Ercília Rodrigues Silva. 
A pretendente: TAÍS DIAS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
vigilante, nascida em São Paulo - SP, no dia 06/10/1982, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Dinoralva Dias Silva.

O pretendente: EDMILSON DOS SANTOS MELO, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão sub gerente, nascido em Suzano - SP, no dia 11/08/1980, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Everaldo Nicolau de Melo e de Marilene 
dos Santos Melo. A pretendente: DEBORA SILVA REZENDES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão assistente comercial, nascida em São Paulo - SP, no dia 
21/09/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Vanildo Francisco 
Rezendes e de Andrea Mirian da Rocha Silva.

O pretendente: JHONNY CORREIA DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão controlador de acesso, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/02/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edézio Beato dos Santos 
e de Normeide Correia dos Santos. A pretendente: DANIELA GOMES DA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em Calumbi - PE, 
no dia 13/01/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Antenor 
Gomes da Silva e de Luzia Maria Bezerra da Silva.

O pretendente: MARCELO MARCIO BONATELLI BARBOSA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão padeiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 18/04/1981, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Guilber Barbosa e de 
Maria da Gloria Simas. A pretendente: FÁTIMA DO CARMO SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão pedagoga, nascida em São Paulo - SP, no dia 
27/02/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marcos Antonio 
dos Santos e de Antonia do Carmo Felix Santos.

O pretendente: ELVIS NONATO CORDEIRO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/01/1989, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Gilvan Cordeiro dos Santos 
e de Sandra Regina Nonato de Oliveira. A pretendente: SUELLEN ROGERIO, nacionali-
dade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
02/09/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Sonia Rogerio.

O pretendente: MARLISON DE SOUSA MONTEIRO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão repositor, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/10/1996, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Carlos Marlison Monteiro e 
de Maria Erisvania de Sousa. A pretendente: DEBORA PIRES GUIMARÃES, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 
07/09/1998, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marcos Alberto 
Ramos Guimarães e de Everaldina Pires Guimarães.

O pretendente: LUIS CÉSAR CUNHA NUNES, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão técnico de enfermagem, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1987, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Antonio Nunes e de 
Marcia Rogeria Cabral Cunha. A pretendente: VIVIANE GOMES DE SÁ, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão enfermeira, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 21/11/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Valdomiro 
Gomes de Sá e de Cleusa Batista do Nascimento.

O pretendente: FELIPE ANDRADE DA CRUZ, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em São Paulo - SP, no dia 29/09/1990, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Felisberto Paulo da Cruz 
Filho e de Maria Aparecida de Andrade. A pretendente: JULIANA OLIVEIRA MIGUEL, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 27/06/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Roberto 
Miguel e de Leoilda Oliveira da Silva Miguel.

O pretendente: FRANCIRLEI SANTOS GUIMARÃES, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de higiene hospitalar, nascido em São Paulo - SP, no dia 
19/04/1984, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Manoel 
Guimarães Neto e de Marlene da Silva Santos Guimarães. A pretendente: ALEXSANDRA 
DE LIMA GOMES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de en-
fermagem, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/04/1981, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Carlos José Gomes e de Marcia Maria de Lima Gomes.

O pretendente: LEANDRO LOURENÇO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/03/1982, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Francisco Carlos dos Santos 
e de Estela de Oliveira Lourenço dos Santos. A pretendente: LUCIANA DE SOUZA 
OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão porteira, nascida em 
Gloria de Dourados - MS, no dia 13/04/1984, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha João de Souza Oliveira e de Maria do Socorro de Oliveira.

O pretendente: ROMILDO DE LIMA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão autônomo, nascido em Maetinga - SP, no dia 08/08/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Francisco de Souza e de Anivia Lima da Silva 
Souza. A pretendente: MAGDA APARECIDA DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/07/1977, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Expedito Raimundo do Nas-
cimento e de Maria do Socorro de Lima Nascimento.

O pretendente: EDMILSON TRAGINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pedreiro, nascido em Barretos - SP, no dia 24/09/1962, residente e domiciliado neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lho de Valdemar Tragino da Silva e de Maria do Carmo dos Santos 
Silva. A pretendente: ROSINETE FERREIRA MUNIZ, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teira, profi ssão diarista, nascida em Governador Valadares - MG, no dia 27/06/1966, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Reinaldo Muniz e de Erotides Ferreira Muniz.

O pretendente: ÉRICK VIEIRA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão técnico de segurança do trabalho, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/08/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Raimundo Oliveira de 
Souza e de Francisca Liduina Vieira de Souza. A pretendente: CAMILA CRISTINA CRUZ 
DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de cozinha, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 18/07/1992, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Manoel Messias de Souza e de Elizete da Cruz.

O pretendente: CESAR AUGUSTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil soltei-
ro, profi ssão operador de telemarketing, nascido em São Paulo - SP, no dia 24/03/1998, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Denison Luiz da Silva e de 
Sandra Valeria de Lourdes Silva. A pretendente: LUANA DOS SANTOS LOPES, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 20/03/2000, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Ricardo de 
Oliveira Lopes e de Lucineide Pereira dos Santos.

O pretendente: ROGER RODRIGUES DE SANTANA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante de eletrica, nascido em São Paulo - SP, no dia 01/05/1994, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Daniel Rodrigues de Santana 
e de Maria Madalena Rocha de Santana. A pretendente: CAMILA MARCENO DE OLIVEIRA 
SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de telemarketing, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 12/10/1994, residente e domiciliada neste distrito, São 
Paulo - SP, fi lha Raimundo Dias da Silva e de Miriam Marceno de Oliveira Silva.

O pretendente: ROGÉRIO OLIVEIRA ANGELO, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão bancário, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/05/1978, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Waldemar Angelo e de Rita de Cassia 
Oliveira Angelo. A pretendente: VIVIANE NERIS DE BRITO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/08/1982, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Lurdes Neris de Brito.

O pretendente: SEBASTIÃO SOARES DE ALBUQUERQUE, nacionalidade brasileira, 
estado civil viúvo, profi ssão aposentado, nascido em Bezerros - PE, no dia 15/04/1937, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de João Soares de Albuquerque 
e de Rita Maria da Conceição. A pretendente: RUBENY CHAVES DE OLIVEIRA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil viúva, profi ssão pensionista, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 02/01/1950, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Adolpho 
José Chaves e de Maria da Penha Santiago.

O pretendente: EZEQUIEL VARELLA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
ajudante de pedreiro, nascido em São Paulo - SP, no dia 20/08/1997, residente e domici-
liado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Rose Maria Varella. A pretendente: MONIQUE 
BARRETO DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão ajudante 
geral, nascida em São Paulo - SP, no dia 03/07/1986, residente e domiciliada neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lha Reinilton Barbosa de Souza e de Marizan Esteves Barreto.

O pretendente: WAGNER TEODORO DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão auxiliar de serviços de gerais, nascido em São Paulo - SP, no 
dia 07/10/1970, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Agenor 
Alexandrino dos Santos e de Raimunda Nonato dos Santos. A pretendente: JOSILE-
NE CARVALHO DE AQUINO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
assistente administrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/07/1990, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Edson Gonçalves de Aquino e de Maria 
das Graças Carvalho Aquino.

O pretendente: REYNALDO LOPES E SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão comerciante, nascido em São Paulo - SP, no dia 17/05/1960, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José da Costa e Sousa e 
de Maria Lopes e Sousa. A pretendente: MARIA ODETE RODRIGUES DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão comerciante, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 16/04/1973, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha 
Pedro Balbino de Oliveira e de Jandira Mariano Rodrigues de Oliveira.

O pretendente: JOÃO PEDRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão pintor, nascido em Barra de Guabiraba - PE, no dia 04/06/1963, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Amara Enedina da Conceição. A pre-
tendente: MIRIAN SEVERINA DE LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, 
profi ssão auxiliar de limpeza, nascida em Recife - PE, no dia 09/05/1965, residente e 
domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Manoel Severino de Lima e de Josepha 
Valentino de Lima.

O pretendente: WANDIRLEY MENDES PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido em Guarulhos - SP, no dia 30/11/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Wanderley Mendes Pereira 
e de Nelci Rodrigues dos Santos. A pretendente: THAÍS DA SILVA BARBOSA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no 
dia 17/03/1986, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Pinheiro 
Barbosa e de Terezinha Aleir da Silva Barbosa.

O pretendente: MÁRCIO ZACARIAS LIMA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/08/1980, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Bezerra Lima e de Sônia do Carmo Zacarias 
Lima. A pretendente: DANIELA GUIMARÃES DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteira, profi ssão auxiliar de produção, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/07/1982, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Isais Luiz da Silva e de Penha 
Aparecida Pinho Guimarães Maravilha da Silva.

O pretendente: BRUNO ROCHA DE OLIVEIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão produção e embalegem, nascido em São Paulo - SP, no dia 21/06/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Sergio Alberto Vasques de 
Oliveira e de Gloria Rocha de Brito Oliveira. A pretendente: MARÍLIA FRAGA DA SILVA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão coordenadora de eventos, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 09/01/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo 
- SP, fi lha José Barbosa da Silva e de Rosangela Vieira Fraga da Silva.

O pretendente: MARCOS VINICIUS DO NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 08/08/1993, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Efraú do Nascimento e de Maria de 
Lourdes Augusto do Nascimento. A pretendente: JOCIMARIA SOUZA SANTOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Itajuipe - BA, no dia 
27/05/1993, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Osmar Lopes 
Santos e de Irenilda Oliveira de Souza.

O pretendente: GIOVANNI RAMUNNO DE ARAÚJO, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/06/1994, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Tarcisio Edson de Araujo e de 
Giovanna Ramunno de Araujo. A pretendente: JHULY HEDLIN MOREIRA DE OLIVEIRA, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão bancária, nascida em Suzano - SP, 
no dia 25/03/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Wilson de 
Oliviera e de Celia Maria Moreira de Oliveira.

O pretendente: RENAN ALBERTO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão mecânico de refrigeração, nascido em Taubaté - SP, no dia 04/06/1977, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Resintal da Silva e de 
Djanira Soares dos Santos. A pretendente: JUÇARA DOS SANTOS FELIX, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão encarregado de limpeza, nascida em Magé - RJ, 
no dia 07/09/1980, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Paulino 
Felix Irmão e de Maria Soares dos Santos.

O pretendente: CLAUDEVAL ANTONIO SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão motorista, nascido em Santana do Ipanema - AL, no dia 30/05/1972, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Manoel Antonio da Silva e 
de Iracema Palmira Silva. A pretendente: ROSÂNGELA ALVES DOS SANTOS, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 17/08/1977, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Manuel 
Eronildes Alves dos Santos e de Maria de Souza Santos.

O pretendente: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 07/06/1992, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Flavio Luiz Pereira e de Katia 
Silene de Oliveira. A pretendente: AMANDA RODRIGUES PARDINHO, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, no dia 
01/12/1982, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Carlos Alberto 
Rodrigues Pardinho e de Rosa Maria Camara Pardinho.

O pretendente: GILMAN BATISTA DE SOUSA, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão encarregado de limpeza, nascido em Rio de Pires - BA, no dia 13/10/1976, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antônio Batista de Sousa e 
de Edite Domingues de Sousa. A pretendente: DONATA DIAS DOS SANTOS, nacionali-
dade brasileira, estado civil solteira, profi ssão domestica, nascida em Macaubas - BA, no 
dia 12/03/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Arquimedes 
Dias dos Santos e de Maria Fatima dos Santos.

O pretendente: ALLAN NEVES DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil sol-
teiro, profi ssão operador de empilhadeira, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/02/1993, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Claudionor Pereira dos 
Santos e de Hosana Neves. A pretendente: THAÍS BARRETO DE SOUZA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida em Potiraguá - BA, 
no dia 10/10/1992, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Ricardo 
Lourenço de Souza e de Solange Maria Gomes Barreto.

O pretendente: OSWALDO LUIZ VAGLIENGO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em São Paulo - SP, no dia 04/04/1984, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Pedro Luiz da Silva e de Magnólia 
Ferreira Faria Vagliengo da Silva. A pretendente: MICHELLE SILVA CORREA, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão vendedora, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 04/05/1984, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Marcolino 
Melquiades Correa e de Neide Silva Correa.

O pretendente: JURACY JOSÉ DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão auxiliar administrativo, nascido em Carinhanha - BA, no dia 02/09/1962, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Idalino dos Santos e de 
Celcina Francisca dos Santos. A pretendente: ROSÂNGELA DE JESUS PARDINHO, 
nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão diarista, nascida em São Paulo - 
SP, no dia 14/11/1971, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Daniel 
Alves Pardinho e de Santilia Maria de Jesus Pardinho.

O pretendente: ALESSANDRO DE SENA NASCIMENTO, nacionalidade brasileira, es-
tado civil solteiro, profi ssão conferente, nascido em Xique Xique - BA, no dia 28/05/1995, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Bartolomeu Pereira do 
Nascimento e de Januária Fecundo de Sena Neta. A pretendente: ALINE DOS SANTOS 
FREITAS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 02/03/1995, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Pedro Severino de Freitas e de Maria Cicera Lopes dos Santos.

O pretendente: FRANKLIN SALES NERY, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi s-
são padeiro, nascido em Teresina - PI, no dia 16/08/1971, residente e domiciliado neste distrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lazaro Barreto Nery e de Maria Antonia Sales Nery. A pretendente: 
TATIANE DA SILVA FERREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil divorciada, profi ssão 
professora, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/06/1983, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Hipolito Otavio Ferreira e de Marilda Correia da Silva.

O pretendente: JAMES SANTOS SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão auxiliar de manutenção, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/04/1997, resi-
dente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Reinaldo Jacinto da Silva e de 
Ana Paula dos Santos. A pretendente: GEOVANA CORDEIRO DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em São Paulo - SP, no dia 
05/10/1996, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Gilberto Dias 
Alves da Silva e de Damiana Cordeiro de França da Silva.

O pretendente: RAFAEL SANTIAGO SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão funcionário público, nascido em São Paulo - SP, no dia 13/11/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Santiago Santos 
e de Dalva Santiago Santos. A pretendente: ELISANGELA DE OLIVEIRA BISPO, na-
cionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão consultora de beleza, nascida em 
São Paulo - SP, no dia 26/01/1985, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Antonio Santiago Bispo e de Maria Perpétua de Oliveira Bispo.

O pretendente: RONALDO MARCOS CARDOSO MARQUES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteiro, profi ssão pedreiro, nascido em Chapada do Norte - MG, no dia 
08/11/1991, residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Adailson Cris-
tovão Cardoso e de Maria Aparecida Marques Cardoso. A pretendente: JENIFER LEITE 
ALVES, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Berilo - MG, no dia 10/03/2001, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, 
fi lha Valdir Alves Pereira e de Marlene Pereira Leite.

O pretendente: CLISTIANO PAULINO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão operador de maquinas, nascido em Palmares - PE, no dia 04/07/1988, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Paulino da Silva e de 
Rosa Malena da Silva. A pretendente: ELISABETE FERREIRA DOS SANTOS, naciona-
lidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão autônoma, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 23/04/1990, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Elias Nery 
dos Santos e de Uziene Dias Ferreira.

O pretendente: VITOR OLIMPIO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão bombeiro civil, nascido em São Paulo - SP, no dia 19/10/1994, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Jose Olimpio da Silva e de Silvia Maria 
Costa da Silva. A pretendente: CRIZIELE SILVA DE MORAES, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 19/07/1997, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Claudio Segio de Moraes e 
de Cristina Silva de Moraes.

O pretendente: MANOEL GOMES JANUARIO, nacionalidade brasileira, estado civil divorciado, 
profi ssão pedreiro, nascido em Jaguaribe - CE, no dia 14/03/1967, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Januário da Silva e de Maria do Socorro Gomes 
Januário. A pretendente: MÁRCIA DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Cajamar - SP, no dia 13/09/1977, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha José Aurelino da Silva e de Ermelina Francisca de Souza.

O pretendente: MARCOS NUNES DA ROCHA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão motorista, nascido em São Paulo - SP, no dia 25/04/1963, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Apolinario Nunes da Rocha e de Iraci de Jesus Nunes da 
Rocha. A pretendente: MAURINA MOURA DE SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteira, profi ssão do lar, nascida em Andirá - PR, no dia 10/08/1969, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha José Bispo de Souza e de Maria Moura de Souza.

O pretendente: NELCIRON MANDU DOS SANTOS, nacionalidade brasileira, estado 
civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Pedra - PE, no dia 13/11/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de José Mandu dos Santos e de Maria 
Nessi Lima dos Santos. A pretendente: ROSEMEIRE OLANDA DE SOUZA SILVA, nacio-
nalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 20/05/1987, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Valderi de 
Souza Silva e de Rosa Pereira de Olanda Silva.

O pretendente: ANDRÉ LIMA MOITINHO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão soldador, nascido em Itororó - BA, no dia 28/05/1983, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Èlio da Silva Moitinho e de Aparecida Vieira Lima. A 
pretendente: JANAÍNA DA SILVA PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em São Paulo - SP, no dia 05/03/1988, residente e domiciliada neste 
distrito, São Paulo - SP, fi lha Manoel Pereira e de Kátia Cilene Raimundo da Silva.

O pretendente: JOSÉ ANDRÉ DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão promotor de vendas, nascido em Belo Jardim - PE, no dia 30/12/1986, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Joaquim Bertodo da Silva e de Maria 
Santina da Silva. A pretendente: KAREN MACIEL ROCHA, nacionalidade brasileira, 
estado civil divorciada, profi ssão consultora comercial, nascida em Guarulhos - SP, no 
dia 17/05/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Reginaldo 
Santos Rocha e de Edna Feitosa Maciel Rocha.

O pretendente: ADEMIR DE OLIVEIRA JÚNIOR, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão conferente, nascido em São Paulo - SP, no dia 05/07/1973, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Ademir de Oliveira e de Maria de 
Lourdes Oliveira. A pretendente: ELIZANGELA ALEXANDRE DA SILVA, nacionalidade 
brasileira, estado civil divorciada, profi ssão atendente, nascida em Senhor do Bonfi m - 
BA, no dia 28/11/1972, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Joel 
Alexandre da Silva e de Dejanira Alves da Silva.

O pretendente: RAÍ GONZAGA SOUZA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, profi ssão 
operador de máquina, nascido em Propriá - SE, no dia 26/05/1994, residente e domiciliado 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Edivaldo Gonzaga Souza e de Marineide Ferreira Souza. 
A pretendente: THAINÁ DA SILVA SANTOS, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão jovem aprendiz, nascida em Itabela - BA, no dia 22/09/1997, residente e domiciliada 
neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Francisco Jose da Silva e de Eliene Jose dos Santos.

O pretendente: FABIO CORDEIRO DA SILVA, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão eletricista, nascido em Franco da Rocha - SP, no dia 03/08/1979, residente e 
domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Cordeiro da Silva e de Maria 
da Coneição Silva. A pretendente: SHEILA ALVES DA SILVA, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em São Paulo - SP, no dia 16/02/1985, 
residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Severino João da Silva e de 
Maria do Socorro Alves de Brito da Silva.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: LUIZ FERNANDO STEVÃO, nacionalidade brasileira, estado civil solteiro, 
profi ssão operador de crédito, nascido em Diadema - SP, no dia 18/03/1990, residente e do-
miciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Maria Cristina Stevão. A convivente: AMANDA 
CRISTINA BATISTA DE AZEVEDO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, profi ssão 
recuperadora de crédito, nascida em São Paulo - SP, no dia 27/12/1996, residente e domici-
liada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Edmar Miguel de Azevedo e de Silvana Batista. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os 
documentos exigidos pelo art. 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: DANIEL DOS SANTOS FEITOSA, nacionalidade brasileira, estado civil 
solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/05/1989, residente 
e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Antonio Alves Feitosa e de Maria 
de Fatima dos Santos. A convivente: JAQUELINE LIMA DOS SANTOS, nacionalidade 
brasileira, estado civil solteira, profi ssão monitora de aluno, nascida em São Paulo - SP, 
no dia 12/01/1991, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Ananias Neri 
dos Santos e de Maria da Conceição de Jesus Lima. Obs.: Faço saber que pretendem 
converter sua União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos 
pelo art. 1525, número I, III e IV do Código Civil Brasileiro.

O convivente: WILLIAM DONISETE PEREIRA, nacionalidade brasileira, estado civil 
divorciado, profi ssão vigilante, nascido em Ferraz de Vasconcelos - SP, no dia 18/08/1986, 
residente e domiciliado neste distrito, São Paulo - SP, fi lho de Vera Lucia Donisete Pereira. 
A convivente: FRANCIELE APARECIDA SOARES CAETANO, nacionalidade brasileira, 
estado civil solteira, profi ssão auxiliar de enfermagem, nascida em Suzano - SP, no dia 
29/12/1994, residente e domiciliada neste distrito, São Paulo - SP, fi lha Luiz Carlos Caetano 
e de Elizete Soares da Cruz Caetano. Obs.: Faço saber que pretendem converter sua 
União Estável em Casamento e apresentaram os documentos exigidos pelo art. 1525, 
número I, III, IV e V do Código Civil Brasileiro.
Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
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O pretendente: DANIEL CARLOS RODRIGUES SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão adminis-
trador, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/06/1990, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Lenilso dos Santos Souza e de Cristiane Fatima Rodrigues Souza. A 
pretendente: MARIANA RAYMUNDI DOS SANTOS, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - SP, no dia 21/06/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Carlos Francisco dos Santos e de Helena Maria Raymundi.

O pretendente: SERGIO FALEIROS DE ALMEIDA, estado civil solteiro, profi ssão analista 
de sistemas, nascido em São Paulo - SP, no dia 14/11/1986, residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Luis Antonio Guedes de Almeida e de Susana 
Calipsa Faleiros Massilon de Almeida. A pretendente: MIRIANLEINE TOMAZELA DO 
AMARAL, estado civil solteira, profi ssão designer de interiores, nascida em Tietê - SP, no 
dia 17/08/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Haroldo 
Rodrigues do Amaral e de Carminda Adelaide Tomazela do Amaral.

O pretendente: RAFFAELE PASQUALE, estado civil divorciado, profi ssão professor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 08/12/1976, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Domenico Pasquale e de Elena Pace Pasquale. A pretendente: 
VIVIAN DANIELA TORRES, estado civil solteira, profi ssão designer, nascida em São 
Paulo - SP, no dia 24/03/1978, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, 
fi lha de João Daniel Torres Filho e de Cynira Aparecida Torres.

O pretendente: PLINIO VITAMÉ, estado civil solteiro, profi ssão quimico, nascido em 
Santo André - SP, no dia 02/06/1986, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Dermival Vitamé e de Izilda Verga Vitamé. A pretendente: CINDY 
VALADÃO COELHO, estado civil solteira, profi ssão química, nascida em Suzano - SP, 
no dia 30/04/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de 
Marcos Antonio Coelho e de Cleusa Aparecida Valadão Coelho.

O pretendente: VICTOR HUGO MONTESINO DA COSTA CAMPOS, estado civil solteiro, 
profi ssão informática, nascido em São Paulo - SP, no dia 16/11/1981, residente e domicilia-
do neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Anezio da Costa Campos e de Maria Cecilia 
Montesino Campos. A pretendente: THAÍS APARECIDA TORRES DE MORAIS, estado civil 
solteira, profi ssão assistente jurídico, nascida em São Paulo - SP, no dia 04/11/1983, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Margareth Torres Alves de Morais.

O pretendente: EDUARDO PIVARO, estado civil solteiro, profi ssão administrador de 
empresas, nascido em São Paulo - SP, no dia 10/01/1991, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Almir Pivaro e de Marcia Regina Zoldan Pivaro. 
A pretendente: GIOVANA MARCON DE OLIVEIRA TREVELLIN, estado civil solteira, 
profi ssão administradora de empresas, nascida em São Paulo - SP, no dia 14/02/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Luis Antonio Trevellin 
Neto e de Eliana Marcon de Oliveira Trevellin.

O pretendente: SILVIO MARIO CANDIDO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão empresário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 02/04/1993, residente e domiciliado neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lho de Silvio Mario Candido e de Walderez de Oliveira Candido. A pretendente: 
ANA PAULA GARCIA DO REGO, estado civil solteira, profi ssão administradora, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 02/09/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Marcos Antonio do Rego e de Maria José Garcia do Rego.

O pretendente: CASSIO YOSHIO YANATA, estado civil solteiro, profi ssão publicitário, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 25/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Celso Tsuguio Yanata e de Evelize dos Anos Pereira Yanata. A 
pretendente: ELLEN SILVA DE OLIVEIRA, estado civil solteira, profi ssão publicitária, nas-
cida em São Paulo - SP, no dia 12/04/1990, residente e domiciliada neste Subdistrito, São 
Paulo - SP, fi lha de Ely Tavares de Oliveira e de Elza da Silva Carvalho de Oliveira.

O pretendente: KLEBER MOLINA DE MORAES ALAMINO, estado civil solteiro, profi ssão 
representante comercial, nascido em São Paulo - SP, no dia 22/07/1985, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Defendi Alamino e de Rosana 
Molina de Moraes Alamino. A pretendente: PATRICIA NATALIO DE SOUZA, estado civil 
solteira, profi ssão auxiliar adiministrativo, nascida em São Paulo - SP, no dia 25/03/1985, 
residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Onivaldo Natalio de 
Souza e de Maria de Jesus Sousa e Souza.

O pretendente: RAFAEL DE LEONARDIS ESTEVAM, estado civil solteiro, profi ssão operador 
de call center, nascido em São Paulo - SP, no dia 27/10/1990, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Estevam e de Elaine de Leonardis. A pretendente: 
TASSIA CABRAL NORONHA, estado civil solteira, profi ssão operadora de caixa, nascida 
em São Paulo - SP, no dia 22/06/1983, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo 
- SP, fi lha de Adolpho Noronha Filho e de Soraia Cabral Noronha.

Conversão de União Estável em Casamento

O convivente: KAUE NASCIMENTO SILVA, estado civil solteiro, profi ssão consultor, 
nascido em São Paulo - SP, no dia 24/07/1983, residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Francisco Carlos da Silva e de Sebastiana Carolina do Nascimento 
Silva. A convivente: ANA LUIZA VIEIRA LEITE, estado civil solteira, profi ssão consultora, 
nascida em Guarulhos - SP, no dia 23/09/1988, residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de Alysio Barros Leite Filho e de Mariucia Oliveira Vieira Leite. Obs.: 
Faço saber que pretendem converter sua união estável em casamento.

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:
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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

        

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:

THIAGO COSTA MORAIS, estado civil solteiro, profi ssão educador físico, nascido em 
Subdistrito Santo Amaro, nesta Capital (CN:LV.A/141.FLS.159 SANTO AMARO/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e um de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (21/11/1982), 
residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 322, bloco B, apartamento 21, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Santos Morais 
e de Elionaide Barbosa Costa Morais. INDIRA BERTUNES DE OLIVEIRA, estado civil 
solteira, profi ssão cabeleireira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/268.FLS.080 ITAQUERA/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e seis de dezembro de mil novecentos e noventa e seis 
(26/12/1996), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 322, bloco B, apartamento 21, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isac Almeida 
de Oliveira e de Maria de Lourdes Ferreira Bertunes. 

WAGNER LUIZ DE MOURA JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão educador, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/053.FLS.105-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia 
quatro de novembro de mil novecentos e noventa (04/11/1990), residente e domiciliado 
Rua Andrade Maia, 227, fundos, Vila Nhocune, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lho de 
Wagner Luiz de Moura e de Sandra Silva do Nascimento Moura. GABRIELA EDELINE 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Guaianases, nesta 
Capital (CN:LV.A/105.FLS.079 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia dezessete de 
dezembro de mil novecentos e noventa e três (17/12/1993), residente e domiciliada Rua 
Marim, 200, bloco 04, apartamento 51-A, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Gildo Amaro da Silva e de Monica Eydline Fassio da Silva. 

ISAIAS DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão pintor, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/014.FLS.048V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia trinta de julho de mil 
novecentos e cinquenta e seis (30/07/1956), residente e domiciliado Rua São Félix do 
Piauí, 1076, casa 02, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco 
de Assis e de Maria Therezinha de Assis. MARLENE SILVA DAMA, estado civil solteira, 
profi ssão diarista, nascida em Andirá, Estado do Paraná (CN:LV.A/019.FLS.197-ANDIRÁ/
PR), Andirá, PR no dia sete de abril de mil novecentos e cinquenta e nove (07/04/1959), 
residente e domiciliada Rua São Félix do Piauí, 1076, casa 02, Vila Carmosina, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Aparecido José Dama e de Dionísia da Silva. 

RAFAEL DA SILVA VIEIRA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de produção, nascido 
em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/094.FLS.045V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte de junho de mil novecentos e noventa e quatro (20/06/1994), residente 
e domiciliado Rua Jacinto de Sampaio Soares, 216, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Aparecida Correia Vieira e de Maria Vandilma 
Ferreira da Silva. LUANA DE OLIVEIRA BARRETO, estado civil solteira, profi ssão do 
lar, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/228.fl s.126-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
nove de julho de mil novecentos e noventa e cinco (09/07/1995), residente e domiciliada 
Rua Antônio da Vide, 14, C, casa 03, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lourival da Silva Barreto e de Regina de Oliveira. 

SAULO BATISTA NUVENS, estado civil divorciado, profi ssão porteiro, nascido em Ouro 
Verde de Minas, Estado de Minas Gerais, Ouro Verde de Minas, MG no dia dezessete de 
maio de mil novecentos e setenta e um (17/05/1971), residente e domiciliado Rua Rio das 
Contas, 51, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Batista Nuvens 
e de Tereza Maria da Silva. EDECILVA JUSTINA DOS SANTOS, estado civil solteira, 
profi ssão do lar, nascida em Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia (CN:LV.A/013.FLS.117-
BOM JESUS DA LAPA/BA), Bom Jesus da Lapa, BA no dia vinte e nove de outubro de mil 
novecentos e setenta e dois (29/10/1972), residente e domiciliada Rua Rio das Contas, 
51, Jardim Marabá, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Anízia Justina dos Santos. 

CRISTIANO NASCIMENTO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão cabeleireiro, nascido 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A/048.FLS.007 CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de fevereiro de mil novecentos e setenta e oito (08/02/1978), residente 
e domiciliado Rua Victório Santim, 1711, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Tarcisio 
Roberto da Silva e de Vilmacelia Arcanjo do Nascimento. SHIRLEY RODRIGUES LOU-
RENÇO, estado civil divorciada, profi ssão copeira, nascida em Subdistrito Belenzinho, 
nesta Capital, São Paulo, SP no dia sete de setembro de mil novecentos e sessenta e 
oito (07/09/1968), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 1711, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Pedro Lourenço e de Mariana Rodrigues. 

MÁRCIO ALVES SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão aeroportuário, nascido em 
São Caetano do Sul, neste Estado (CN:LV.A/054.FLS.181-SÃO CAETANO DO SUL/SP), 
São Caetano do Sul, SP no dia primeiro de junho de mil novecentos e oitenta e quatro 
(01/06/1984), residente e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 364, bloco A, apartamento 44, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de José Carlos 
Santos e de Sonia Maria dos Santos. MUNIZI MOURA MEDEIROS, estado civil solteira, 
profi ssão biomédica, nascida em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital (CN:LV.A/227.
FLS.296V-INDIANÓPOLIS/SP), São Paulo, SP no dia treze de agosto de mil novecentos 
e noventa e um (13/08/1991), residente e domiciliada Rua Senador Georgino Avelino, 
433, casa 03, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Barbosa de Medeiros e 
de Maria da Conceição de Moura de Medeiros. 

JONATHAN TORQUATO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão técnico em mecânica 
de precisão, nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia onze de outubro 
de mil novecentos e noventa e quatro (11/10/1994), residente e domiciliado Rua José 
Clemente da Silva, 42, Jardim Ipanema, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Sergio Barbosa da Silva e de Juberlita Soares Torquato. 
MAYARA LOPES BRIZ, estado civil solteira, profi ssão fotógrafa, nascida em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia seis de julho de mil novecentos e noventa e seis 
(06/07/1996), residente e domiciliada Rua Dança do Fogo, 15, bloco B, apartamento 23, 
Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Elcio Arruda 
Briz e de Monica Lopes Briz. Cópia enviada pelo Ofi cial de Registro Civil das Pessoas 
Naturais de Ferraz de Vasconcelos, neste Estado. 

DAVY ALVES DE LIMA SOUSA, estado civil solteiro, profi ssão vidraceiro, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/207.FLS.010-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
julho de mil novecentos e noventa e quatro (13/07/1994), residente e domiciliado Rua 
Francisco Moraes, 100, Vila São Paulo, Ferraz de Vasconcelos, neste Estado, Ferraz 
de Vasconcelos, SP, fi lho de Donizete Correia Sousa e de Rosenil Alves de Lima Sousa. 
JÉSSICA CRISTINE DE OLIVEIRA MORAES, estado civil solteira, profi ssão auxiliar 
operacional, nascida em Subdistrito Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/050.FLS.233V-
VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no dia dezenove de novembro de mil novecentos e 
oitenta e nove (19/11/1989), residente e domiciliada Rua Freitas Guimarães, 166, Cidade 
Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Claudenir Dutra de Moraes e de Sueli de 
Oliveira Moraes. 

RENATO DOS SANTOS ALBINO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de cozinha, nascido 
em Ermelino Matarazzo, nesta Capital (CN:LV.A/173.FLS.060-ERMELINO MATARAZZO/
SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e sete 
(21/12/1997), residente e domiciliado Rua Tokuzo Terazaki, 186, bloco 04, apartamento 
303, Vila Urupês, Suzano, neste Estado, Suzano, SP, fi lho de Rogerio Ricardo Albino e 
de Silvana Benta dos Santos. MORGANA LOPES DE OLIVEIRA, estado civil solteira, 
profi ssão auxiliar de cozinha, nascida em Subdistrito Lapa, nesta Capital (CN:LV.A/234.
FLS.123-LAPA/SP), São Paulo, SP no dia três de setembro de mil novecentos e noventa 
e quatro (03/09/1994), residente e domiciliada Rua Mapixi, 16, Vila Verde, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lourival Abdias de Oliveira e de Marta Lucia Lopes de Oliveira. 

LUCAS DOS SANTOS SILVA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
neste Distrito (CN:LV.A/177.FLS.105V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia treze de 
fevereiro de mil novecentos e noventa e três (13/02/1993), residente e domiciliado Rua 
Antônio Velho Tinoco, 271, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Osvaldo 
Francisco da Silva e de Vilma Brito dos Santos. YASMIM SILVA FERREIRA, estado civil 
solteira, profi ssão operadora de teleatendimento, nascida em Subdistrito Vila Mariana, 
nesta Capital (CN:LV.A/208.FLS.248-VILA MARIANA/SP), São Paulo, SP no dia oito de 
setembro de mil novecentos e noventa e seis (08/09/1996), residente e domiciliada Rua 
Povoaçu, 55, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Paulo Cezar de Freitas Ferreira e de Vilma Pereira da Silva. 

ALTAIR GOMES MEDEIROS, estado civil solteiro, profi ssão mecânico, nascido em São 
Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia cinco de abril de mil novecentos e setenta e sete 
(05/04/1977), residente e domiciliado Rua Almino Afonso, 198, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Wanderley Medeiros e de Vanda Gomes Medeiros. LU-
CIEMBERG DE OLIVEIRA BERNARDO, estado civil solteira, profi ssão artesã, nascida 
em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia vinte e dois de abril de mil novecentos e 
oitenta e dois (22/04/1982), residente e domiciliada Avenida Hugo de Carvalho Ramos, 
234, Balneário Esmeralda, Praia Grande, neste Estado, Praia Grande, SP, fi lha de Nadyr 
Bernardo e de Maria de Fatima de Oliveira. Obs.: Cópia enviada pelo Ofi cial de Registro 
Civil das Pessoas Naturais de Praia Grande, neste Estado. 

ELIMAEL FERNANDES DO NASCIMENTO, estado civil divorciado, profi ssão motofretista, 
nascido em São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia dezessete de setembro de mil 
novecentos e setenta e nove (17/09/1979), residente e domiciliado Rua Iaruçu, 33, casa 
01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Abimael 
Fernandes do Nascimento e de Maria Aparecida Fernandes do Nascimento. AMANDA 
FERNANDES SANTOS, estado civil solteira, profi ssão recepcionista, nascida em Subdistrito 
Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/063.FLS.066-MOOCA/SP), São Paulo, SP no dia primeiro 
de novembro de mil novecentos e noventa e dois (01/11/1992), residente e domiciliada 
Rua Iaruçu, 33, casa 01, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Josenilton Santos Ferreira e de Antonia Fernandes Ferreira. 

JEAN FELIPE MACHADO LOBATO, estado civil solteiro, profi ssão controlador de acesso, 
nascido em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A/066.FLS.109-TATUAPÉ/SP), São 
Paulo, SP no dia sete de abril de mil novecentos e oitenta e nove (07/04/1989), residente 
e domiciliado Rua Abelardo Luz, 114, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Marques Lobato e de Rute Machado Lobato. VIVIAN QUEIROZ BARBASE, estado civil 
divorciada, profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Belenzinho, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de agosto de mil novecentos e noventa (25/08/1990), 
residente e domiciliada Rua Abelardo Luz, 114, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Vitor Cesar Barbase e de Aparecida de Lourdes da Silva Barbase. 

DOUGLAS DE PAULA PIMENTEL, estado civil divorciado, profi ssão técnico de enfer-
magem, nascido em neste Distrito, São Paulo, SP no dia vinte e sete de setembro de 
mil novecentos e setenta e três (27/09/1973), residente e domiciliado Rua Colonial das 
Missoes, 469, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Luís Pi-
mentel e de Deisi Aparecida de Paula Pimentel. FABIANA KERPEN, estado civil solteira, 
profi ssão enfermeira, nascida em Mauá, neste Estado (CN:LV-A-29,FLS.96V-MAUÁ/
SP), Mauá, SP no dia vinte e quatro de abril de mil novecentos e oitenta (24/04/1980), 
residente e domiciliada Rua Carlo de Campo, 117, apartamento 91, Vila Nossa Senhora 
das Vitórias, Mauá, neste Estado, Mauá, SP, fi lha de João Benedicto Kerpen e de Judite 
Siqueira Kerpen. 

WILLIAM DE OLIVEIRA MAIA, estado civil solteiro, profi ssão motoboy, nascido em 
Subdistrito Butantã, nesta Capital (CN:LV.A/245.FLS.033V BUTANTÃ/SP), São Paulo, 
SP no dia dois de maio de mil novecentos e noventa e cinco (02/05/1995), residente 
e domiciliado Rua Frei Antônio Faggiano, 720, bloco 04, apartamento 02, Conjunto 
Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Walter Aparecido 
Maia e de Cleudete Antonia de Oliveira Maia. ELIZABETH PINTO, estado civil solteira, 
profi ssão operadora de telemarketing, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital 
(CN:LV.A/023.FLS.009-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia oito de setembro de mil 
novecentos e oitenta (08/09/1980), residente e domiciliada Rua Frei Antônio Faggiano, 
720, bloco 04, apartamento 02, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Almir Pinto. 

JOÃO LOURENÇO DA SILVA FILHO, estado civil solteiro, profi ssão aposentado, nascido 
em Raul Soares, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A/008.FLS.291V-VERMELHO VELHO-
RAUL SOARES/MG), Raul Soares, MG no dia onze de setembro de mil novecentos e 
quarenta e oito (11/09/1948), residente e domiciliado Rua Maria Rosa Falcão, 04, Vila 
Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de João Lourenço da Silva e de Maria Ricardina 
da Silva. LUZIA DAS GRAÇAS HEGUEDUSCH DA SILVA, estado civil viúva, profi ssão do 
lar, nascida em Irapuã, neste Estado, Irapuã, SP no dia vinte de julho de mil novecentos 
e quarenta e nove (20/07/1949), residente e domiciliada Rua Maria Rosa Falcão, 04, Vila 
Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de João Heguedusch e de Iolanda Sgobi. 

SANDER CARLOS BELLINELLO BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, 
nascido em neste Distrito (CN:LV.A/102.FLS.217 ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia 
cinco de fevereiro de mil novecentos e oitenta e oito (05/02/1988), residente e domiciliado 
Rua Bartolomeu Ferrari, 780, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifá-
cio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Sander Henrique Fioroni Barbosa e de Simone 
Bellinello Fioroni Barbosa. ALESSANDRA APARECIDA DIAS MARTINS, estado civil 
solteira, profi ssão gerente de vendas, nascida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A/182.
FLS.246V-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), Guarulhos, SP no dia vinte e três de 
abril de mil novecentos e oitenta (23/04/1980), residente e domiciliada Rua Bartolomeu 
Ferrari, 780, bloco B, apartamento 31, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Antonio de Oliveira Martins e de Izabel Moreira Dias Martins. 

CARLOS ROBERTO CAMARINHO, estado civil divorciado, profi ssão diretor de opera-
ções, nascido em Barra, Município de Delfi m Moreira, Estado de Minas Gerais, Delfi m 
Correia, MG no dia trinta de junho de mil novecentos e sessenta e quatro (30/06/1964), 
residente e domiciliado Rua Joaquim de Lacerda, 58, Jardim Nossa Senhora do Carmo, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Hercilio Augusto Camarinho e de Rosaria Maria 
Camarinho. LILIANE DE TOLEDO SILVA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/267.FLS.121-BELENZINHO/SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de agosto de mil novecentos e setenta e cinco (16/08/1975), residente e 
domiciliada Rua Joaquim de Lacerda, 58, Jardim Nossa Senhora do Carmo, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Enio Agapito da Silva e de Djanira de Toledo Silva. 

JULIO CESAR MOUTINHO, estado civil solteiro, profi ssão programador de produção, 
nascido em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/109.FLS.101-SAÚDE/SP), São 
Paulo, SP no dia quatorze de outubro de mil novecentos e noventa (14/10/1990), residente 
e domiciliado Rua Santa Cruz do Piauí, 405, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Luiz 
Fernando Moutinho e de Leonice Pereira dos Santos Moutinho. IZA CAMILA FERREIRA 
NORONHA, estado civil solteira, profi ssão advogada, nascida em Salvador, Estado da 
Bahia, Salvador, BA no dia seis de abril de mil novecentos e noventa e dois (06/04/1992), 
residente e domiciliada Rua Miguel Langone, 434, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de 
Luiz Carlos Almeida Noronha e de Edicarla Ferreira da Silva. 

VENILSON TEIXEIRA BARBOSA, estado civil solteiro, profi ssão manobrista, nascido em 
São Gonçalo do Amarante, Estado do Rio Grande do Norte (CN:LV.A/032.FLS.212-SÃO 
GONÇALO DO AMARANTE/RN), São Gonçalo do Amarante, RN no dia cinco de agosto de 
mil novecentos e oitenta e três (05/08/1983), residente e domiciliado Rua Coração Brasileiro, 
80, bloco B, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Francisco Torres Barbosa e de Marlene Teixeira Barbosa. JANAÍNA DE LIMA 
COSTA, estado civil solteira, profi ssão lider de limpeza, nascida em Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte (CN:LV.A/211.FLS.279-5º OFÍCIO DE NATAL/RN), Natal, RN no dia quatro 
de agosto de mil novecentos e oitenta (04/08/1980), residente e domiciliada Rua Coração 
Brasileiro, 80, bloco B, apartamento 11, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Valdemar Jerônimo Costa e de Maria Gorete de Lima Costa. 

ALEX MELO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão vigilante, nascido em Subdistrito 
Vila Matilde, nesta Capital (CN:LV.A/057.FLS.023-VILA MATILDE/SP), São Paulo, SP no 
dia dezesseis de outubro de mil novecentos e noventa e três (16/10/1993), residente e 
domiciliado Rua Arbela, 28, B, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Antonio Gonçalves da Silva Filho e de Alessandra de Souza Melo. 
TAMARA SANTANA SILVA, estado civil solteira, profi ssão do lar, nascida em Subdistrito 
Alto da Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/092.FLS.041-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia quatro de março de mil novecentos e noventa e um (04/03/1991), residente e 
domiciliada Rua Arbela, 28, B, casa 04, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Ailton José da Silva e de Vanderli Magalhães de Santana. 

FELIPE CANDIDO DE ASSIS, estado civil solteiro, profi ssão ajudante geral, nascido em 
Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.209V-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP 
no dia cinco de agosto de mil novecentos e noventa (05/08/1990), residente e domiciliado 
Rua Pau-Cardoso, 34, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Candido 
de Assis e de Sueli Yumi Kaida. THAIS MARTINS DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão 
do lar, nascida em São Miguel Paulista, nesta Capital (CN:LV.A/333.FLS.128-SÃO MIGUEL 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia cinco de janeiro de mil novecentos e noventa e três 
(05/01/1993), residente e domiciliada Rua Pau-Cardoso, 34, Vila Progresso, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Lourival Raimundo da Silva e de Anailda Martins da Silva. 

FELIPE BUENO DELGADO, estado civil divorciado, profi ssão analista administrativo, nascido 
em Subdistrito Indianópolis, nesta Capital, São Paulo, SP no dia dezesseis de agosto de mil 
novecentos e oitenta e oito (16/08/1988), residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues 
Seckler, 740, casa 06, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Mario Sergio Delgado 
e de Vilma Gonçalves Bueno Delgado. DANIELE DE JESUS BUDINI, estado civil divorciada, 
profi ssão professora de boxe/pedagoga, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital, São 
Paulo, SP no dia quatorze de dezembro de mil novecentos e oitenta e sete (14/12/1987), 
residente e domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 740, casa 06, Vila Taquari, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Rogerio Carlos Budini e de Ivani Maria de Jesus Budini. 

ELENILTON SANTOS DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão operador de supermercado, 
nascido em Jaguaquara, Estado da Bahia (CN:LV-A 25,FLS.102-IPIUNA/BA), Jaguaquara, 
BA no dia trinta e um de agosto de mil novecentos e noventa e dois (31/08/1992), resi-
dente e domiciliado Rua Goiti, 185, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Elias Neves da Silva e de Edivanilda Dias dos Santos. ERICA DAS NEVES 
BOMFIM, estado civil solteira, profi ssão ajudante geral, nascida em Jaguaquara, Estado 
da Bahia (CN:LV-A-01,FLS.109 PERIPERI-SALVADOR/BA), Jaguaquara, BA no dia sete 
de junho de mil novecentos e noventa e sete (07/06/1997), residente e domiciliada Rua 
Goiti, 185, casa 03, Vila Campanela, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Alemizio 
Bomfi m e de Cleide Silva das Neves. 

BRUNO CORREIA DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão despachante, nascido 
em Subdistrito Moóca, nesta Capital (CN:LV.A/055.FLS.192V-MOÓCA/SP), São Paulo, 
SP no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e oitenta e nove (25/09/1989), 
residente e domiciliado Rua São Félix do Piauí, 857, torre 01, apartamento 14, Vila 
Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Moacir dos Santos e de Suze Correia 
de Melo dos Santos. KETHYNNEY KARLA DE OLIVEIRA SOUSA, estado civil solteira, 
profi ssão analista de tecnologia, nascida em Cândido Mendes, Estado do Maranhão 
(CN:LV.A/031.FLS.293-CÂNDIDO MENDES/MA), Cândido Mendes, MA no dia oito de 
junho de mil novecentos e noventa e dois (08/06/1992), residente e domiciliada Rua São 
Félix do Piauí, 857, torre 01, apartamento 14, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Manoel Primo de Sousa e de Lélis Guimarães de Oliveira. 

PAULO LEANDRO CARDOSO BISPO, estado civil divorciado, profi ssão operador de 
caldeira, nascido em Suzano, neste Estado, Suzano, SP no dia quatorze de fevereiro de mil 
novecentos e oitenta e um (14/02/1981), residente e domiciliado Rua Guira, 117, casa 03, 
Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio Bispo 
Filho e de Lucia de Fatima Cardoso Bispo. MARILIA GABRIELA SILVA DO NASCIMEN-
TO, estado civil solteira, profi ssão agente de viagem, nascida em Subdistrito Vila Matilde, 
nesta Capital (CN:LV.A-40,FLS.60V-VILA MATILDE-SP), São Paulo, SP no dia dezesseis 
de setembro de mil novecentos e oitenta e seis (16/09/1986), residente e domiciliada Rua 
Guira, 117, casa 03, Cidade Antônio Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Isaias Terto do Nascimento e de Maria Lucia Silva do Nascimento. 

ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão eletricista, nascido 
em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A-21,FLS.264V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e oitenta e dois (27/11/1982), residente 
e domiciliado Rua Jardim Tamoio, 251, bloco B, apartamento 42, Conjunto Residencial 
José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Erisvaldo João da Silva e de 
Waldysa Rodrigues Bezerra da Silva. FLORA DAMASCENO LIRA, estado civil solteira, 
profi ssão bancária, nascida em Subdistrito Tatuapé, nesta Capital (CN:LV.A-49,FLS.189V 
TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia dezesseis de janeiro de mil novecentos e oitenta e 
seis (16/01/1986), residente e domiciliada Rua Jardim Tamoio, 251, bloco B, apartamento 
42, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Helio 
Gonçalves Lira e de Rose Mary Xavier Damasceno. 

ANTONIO ODAIR ALVARES DELGADO, estado civil divorciado, profi ssão técnico em 
radiologia, nascido em Santo André, neste Estado, Santo André, SP no dia oito de novembro 
de mil novecentos e cinquenta e nove (08/11/1959), residente e domiciliado Rua Alfredo 
Ricci, 177, bloco B, apartamento 34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lho de Sebastian Alvares Delgado e de Maria Thereza Alvares Delgado. 
IVONE SILVA, estado civil divorciada, profi ssão aposentada, nascida em Passos, Estado 
de Minas Gerais, Passos, MG no dia vinte de outubro de mil novecentos e cinquenta e 
oito (20/10/1958), residente e domiciliada Rua Alfredo Ricci, 177, bloco B, apartamento 
34, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de André 
Florentino Silva e de Maria Dolores Silva. 

TIAGO GOMES DOS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão executivo comercial, 
nascido em Subdistrito Jardim Paulista, nesta Caital (CN:LV.A/070.FLS.265-JARDIM 
PAULISTA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de junho de mil novecentos e oitenta e cinco 
(15/06/1985), residente e domiciliado Rua Francisco da Cunha, 513, Jardim Itapemirim, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Isaias Silvino dos Santos e de Tania Maria Gomes 
dos Santos. TALITA DA SILVA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão enfermeira, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/036.FLS.031-ALTO DA MOOCA/SP), São Paulo, 
SP no dia seis de junho de mil novecentos e oitenta e quatro (06/06/1984), residente e 
domiciliada Rua Zituo Karasawa, 2007, casa 10, Colônia, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Aparecido Ferreira e de Maria de Lourdes da Silva Ferreira. 

FÁBRICIO DA ROCHA LOURENÇO, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de escrita 
fi scal, nascido em Osasco, neste Estado (CN:LV.A-110,FLS.44 OSASCO/SP), Osasco, SP 
no dia vinte e nove de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (29/12/1983), residente 
e domiciliado Rua Lucinda Rodrigues dos Santos, 05, Jardim Roberto, Osasco, neste 
Estado, Osasco, SP, fi lho de José Carlos Lourenço e de Maria de Fátima Raimundo da 
Rocha Lourenço. MONIQUE DO NASCIMENTO CATALDI, estado civil solteira, profi ssão 
analista contabil fi scal pleno, nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A-
90,FLS.239-SAÚDE/SP), São Paulo, SP no dia quinze de agosto de mil novecentos e 
oitenta e oito (15/08/1988), residente e domiciliada Rua Teiú, 119, casa B, Cidade Antônio 
Estevão de Carvalho, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Francisco Aparecido Cataldi 
e de Maria Luiza do Nascimento Cataldi. 

VARDELINO ALVES PEREIRA, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nascido 
em Minas Novas, Estado de Minas Gerais (CN:LV.A-18,FLS.191 MINAS NOVAS-MG), 
Minas Novas, MG no dia vinte e oito de setembro de mil novecentos e cinquenta e nove 
(28/09/1959), residente e domiciliado Rua Criúva, 854, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Paulino Alves Correia e de Maria Alves Pereira. MARIA APARECIDA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em Arantina, Estado de 
Minas Gerais (CN:LV.A-02,FLS.166 ARANTINA-MG), Arantina, MG no dia vinte e quatro 
de setembro de mil novecentos e cinquenta e seis (24/09/1956), residente e domiciliada 
Rua Criúva, 854, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Antônio Cândido 
da Silva e de Altina Joaquina da Silva. 

FABIO YURI MAIA MIRALDO, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro ambiental, 
nascido em Subdistrito Liberdade, nesta Capital (CN:LV-A 159,FLS.104-LIBERDADE/
SP), São Paulo, SP no dia cinco de julho de mil novecentos e oitenta e oito (05/07/1988), 
residente e domiciliado Rua Guaxupé, 692, Vila Formosa, nesta Capital, São Paulo, SP, 
fi lho de Waldeci de Araujo Miraldo e de Maria Pierina Ferreira Maia Miraldo. FABRICIA 
MARAVELLI DE LIMA, estado civil solteira, profi ssão economista, nascida em Subdistrito 
Cambuci, nesta Capital (CN:LV-A 10,FLS.294-CAMBUCI/SP), São Paulo, SP no dia dez 
de fevereiro de mil novecentos e setenta e nove (10/02/1979), residente e domiciliada Rua 
Agrimensor Sugaya, 551, bloco B, apartamento 03, Colônia, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Francisco Antonio de Lima e de Maria dos Santos Maravelli Lima. 

HORLEAM SANTOS DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão gerente de corte, nascido 
em Recife, Estado de Pernambuco, Recife, PE no dia três de maio de mil novecentos e 
setenta e cinco (03/05/1975), residente e domiciliado Rua Daniel Mongolo, 218, bloco A, 
apartamento 12-A, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Luiz José da Silva e de Linete dos Santos. JOYCE NORONHA, estado civil solteira, 
profi ssão costureira, nascida em Subdistrito Vila Prudente, nesta Capital (CN:LV.A/148.
FLS.500-VILA PRUDENTE/SP), São Paulo, SP no dia onze de maio de mil novecentos e 
oitenta e oito (11/05/1988), residente e domiciliada Rua Bacabás, 114, casa 01, Parque São 
Lucas, nesta Capital, São Paulo, SP, fi lha de Antonio Noronha e de Eliceide Noronha. 

MARCOS DA CRUZ GUEDES JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão segurança, nas-
cido em Subdistrito Penha de França, nesta Capital (CN:LV.A-188,FLS.72Vº-PENHA DE 
FRANÇA/SP), São Paulo, SP no dia quinze de abril de mil novecentos e oitenta e um 
(15/04/1981), residente e domiciliado Rua Nova Bassamo, 151, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Marcos da Cruz Guedes e de Auxiliadora Garcia dos 
Santos Guedes. CÍNTIA DE CARVALHO, estado civil solteira, profi ssão professora, nas-
cida em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A-187,FLS.164-GUARULHOS/SP), Guarulhos, 
SP no dia vinte e nove de agosto de mil novecentos e oitenta (29/08/1980), residente e 
domiciliada Rua Nova Bassamo, 151, Jardim Norma, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Francisco de Carvalho Neto e de Maria Elza Jó de Carvalho. 

MARCELO DE JESUS SANTOS, estado civil solteiro, profi ssão executivo de vendas, 
nascido em Guarulhos, neste Estado (CN:LV.A-209,FLS.276-SÃO MIGUEL PAULISTA-
SP), Guarulhos, SP no dia três de junho de mil novecentos e oitenta e seis (03/06/1986), 
residente e domiciliado Rua Cecília Iter, 339, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de Juarez Rodrigues dos Santos e de Josefa Maria de Jesus. BRUNA 
GONÇALVES DE SOUZA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar administrativo, nascida 
em São Paulo - Capital (CN:LV.A-110,FLS.274V ALTO DA MOOCA-SP), São Paulo, SP 
no dia dezesseis de abril de mil novecentos e noventa e três (16/04/1993), residente e 
domiciliada Rua Cecília Iter, 399, casa 02, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lha de Valdeci Gonçalves de Souza e de Irene Gonçalves Pereira de Souza. 

NEWTON ANTONIO GALINDO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão analista de sistemas, 
nascido em Subdistrito Cambuci, nesta Capital (CN:LV.A/017.FLS.078-CAMBUCI/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e sete de novembro de mil novecentos e setenta e nove (27/11/1979), 
residente e domiciliado Rua Vale do Ipojuca, 149, Cidade Líder, neste Distrito, São Paulo, SP, 
fi lho de Newton Antonio Galindo e de Joana de Oliveira Galindo. LÉIA FERREIRA MOURA, 
estado civil solteira, profi ssão analista de comércio exterior, nascida em Subdistrito Capela 
do Socorro, nesta Capital (CN:LV.A/156.FLS.064-CAPELA DO SOCORRO/SP), São Paulo, 
SP no dia oito de dezembro de mil novecentos e oitenta e três (08/12/1983), residente e 
domiciliada Rua Domingos Faustino Sarmiento, 328, Jardim Alpino, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de José dos Santos Moura e de Dalva Ferreira Moura. 

ANDRÉ NASCIMENTO DA SILVA, estado civil divorciado, profi ssão vigilante, nascido em 
São Paulo - Capital, São Paulo, SP no dia sete de outubro de mil novecentos e setenta e cinco 
(07/10/1975), residente e domiciliado Rua Alessandro Magnasco, 213, Jardim Mabel, nesta Ca-
pital, São Paulo, SP, fi lho de Luiz Correia da Silva e de Geny do Nascimento Silva. MARIA JOSÉ 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão vigilante, nascida em Catende, Estado de Pernambuco 
(CN:LV.A-02,FLS.191 CATENDE/PE), Catende, PE no dia dois de junho de mil novecentos e 
oitenta e quatro (02/06/1984), residente e domiciliada Rua do Cloro, 84, Cidade Líder, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Gilvan Luiz da Silva e de Olivia Deolinda da Silva. 

DIEGO MACEDO RIBEIRO, estado civil solteiro, profi ssão professor, nascido em Subdistrito 
Vila Formosa, nesta Capital (CN:LV.A/083.FLS.094-VILA FORMOSA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e dois de agosto de mil novecentos e oitenta e sete (22/08/1987), residente e 
domiciliado Rua Vitor José de Castro, 04, bloco 01, apartamento 12, Jardim Norma, neste 
Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Francisco Antonio Ribeiro e de Agmar Matos de Macedo 
Ribeiro. KAROLINE DOS SANTOS PEREIRA, estado civil solteira, profi ssão professora, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/068.FLS.037 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia dez de junho de mil novecentos e noventa (10/06/1990), residente e domiciliada 
Rua Vitor José de Castro, 04, bloco 01, apartamento 12, Jardim Norma, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de Silvio Pereira e de Maria Sebastiana dos Santos Pereira. 

PEDRO HENRIQUE DE SOUZA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em 
São Paulo - Capital (CN:LV.A/052.FLS.219-ACLIMAÇÃO/SP), São Paulo, SP no dia vinte 
e oito de maio de mil novecentos e noventa e dois (28/05/1992), residente e domiciliado 
Rua Doutor Mário Moura, Viela 02, 23, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho 
de Antonio Climério de Souza e de Telma Maria de Souza. NADIR TELES DE LIMA, 
estado civil solteira, profi ssão coordenadora de operações, nascida em Santos, neste 
Estado (CN:LV.A/081.FLS.093-SÃO VICENTE/SP), Santos, SP no dia sete de maio de 
mil novecentos e setenta e quatro (07/05/1974), residente e domiciliada Rua Bento dos 
Reis, 81, bloco B, apartamento 13, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, 
São Paulo, SP, fi lha de José Teles de Lima e de Maria do Carmo Moleiro de Lima. 

LUIZ CARLOS DIAS BARREIRAS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão professor, 
nascido em Subdistrito Mooca, nesta Capital (CN:LV.A/041.FLS.050-MOOCA/SP), São 
Paulo, SP no dia vinte e cinco de outubro de mil novecentos e oitenta e cinco (25/10/1985), 
residente e domiciliado Rua Victório Santim, 3086, bloco b, apartamento 1.003, São 
Paulo, SP, fi lho de Luiz Carlos Dias Barreiras e de Angela Maria de Andrade Barreiras. 
MIRIÃ PISSAMIGLIO MARQUES, estado civil divorciada, profi ssão professora, nascida 
em Subdistrito Cambuci, nesta Capital, São Paulo, SP no dia primeiro de outubro de mil 
novecentos e oitenta e quatro (01/10/1984), residente e domiciliada Rua Emília Brasão, 
136, bloco 01, apartamento 52, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Radamés Pissamiglio e de Maria Ester Pissamiglio. 

ROBERTO BENEDITO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão empresário, nascido em 
São José da Lage, Estado de Alagoas (CN:LV-A 292,FLS.247V-SANTO AMARO/SP), São 
José da Lage, AL no dia vinte e quatro de agosto de mil novecentos e oitenta e quatro 
(24/08/1984), residente e domiciliado Rua Antônio Soares Lara, 221, Vila Carmosina, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Benedito Pedro da Silva e de Maria Julia da Silva. 
JENNEFER LÍCIA FERREIRA, estado civil solteira, profi ssão estudante, nascida em 
Guarulhos, neste Estado (CN:LV-A-595,FLS.60-1º SUBDISTRITO DE GUARULHOS/SP), 
Guarulhos, SP no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e quatro (02/06/1994), 
residente e domiciliada Rua Antônio Soares Lara, 221, Vila Carmosina, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de Marcio Rogerio Ferreira e de Andrea Carneiro de Oliveira. 

CHUKWUKA OKEKE, estado civil solteiro, profi ssão comerciante, nascido em Lilu Ihia-
la - Anambra - Nigéria, Nigéria no dia dezesseis de março de mil novecentos e oitenta 
e sete (16/03/1987), residente e domiciliado Rua Francisco Rodrigues Seckler, 161, 
Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Okeke Fidelis e de Okeke Patrisher. 
JESSICA CAROLINE AMANCIO, estado civil solteira, profi ssão doméstica, nascida em 
Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/131.FLS.004V GUAIANASES/SP), São Paulo, SP 
no dia onze de março de mil novecentos e noventa e cinco (11/03/1995), residente e 
domiciliada Rua Francisco Rodrigues Seckler, 161, Vila Taquari, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Nicolau Florentino Amancio e de Maria das Graças Amancio. 

JONATAS VIEL SANT'ANA, estado civil solteiro, profi ssão autônomo, nascido em neste Distrito 
(CN:LV.A/143.FLS.030V-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP no dia vinte e sete de abril de mil nove-
centos e noventa e um (27/04/1991), residente e domiciliado Rua Félix Capella, 73, apartamento 
11-B, Conjunto Residencial José Bonifácio, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Aderval Sant'ana 
e de Alice Viel. GABRIELA COSTA DE MIRANDA, estado civil solteira, profi ssão autônoma, 
nascida em Subdistrito Saúde, nesta Capital (CN:LV.A/165.FLS.244 SAÚDE/SP), São Paulo, SP 
no dia dois de junho de mil novecentos e noventa e quatro (02/06/1994), residente e domiciliada 
Rua Professor Leonídio Allegreti, 757, bloco C-3, apartamento 42-A, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Tadeu Donizeti de Miranda e de Jacira da Silva Costa de Miranda. 

SIDNEY BURLINA, estado civil divorciado, profi ssão empresario, nascido em neste Distrito, São 
Paulo, SP no dia vinte e um de julho de mil novecentos e oitenta e dois (21/07/1982), residente 
e domiciliado Rua Serra de São Domingos, 1007, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lho de Sebastião Burlina e de Jileuza Lopes Burlina. SOLANGE LIMA DOS SANTOS, 
estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de farmácia, nascida em Riacho de Santana, Estado 
da Bahia, Riacho de Santana, BA no dia quinze de novembro de mil novecentos e noventa 
(15/11/1990), residente e domiciliada Rua Antúrios, 77, Parque das Flores, nesta Capital, São 
Paulo, SP, fi lha de Josué Oliveira dos Santos e de Hilda de Jesus Lima dos Santos. 

MARCOS ANTONIO DE PAIVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar de limpeza, nascido 
em Arujá, neste Estado (CN:LV.A/055.FLS.062 ARUJÁ/SP), Arujá, SP no dia vinte e cinco 
de maio de mil novecentos e noventa e dois (25/05/1992), residente e domiciliado Rua 
Padre Bento, 245, Jardim Carolina, Itaquaquecetuba, neste Estado, Itaquaquecetuba, 
SP, fi lho de José Geraldo de Paiva e de Eva Maria Martins Paiva. GISLÂINE ANDREZA 
DA SILVA, estado civil solteira, profi ssão auxiliar geral, nascida em São Miguel Paulista, 
nesta Capital (CN:LV.A/233.FLS.172-SÃO MIGUEL PAULISTA/SP), São Paulo, SP no 
dia quatro de novembro de mil novecentos e oitenta e sete (04/11/1987), residente e 
domiciliada Rua Louro-Tinga, 74, A, Vila Progresso, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha 
de Josue Alves da Silva e de Antonia Andreza da Conceição Silva. 

SIDNEY LOURENÇO HEGUEDUSCH DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão auxiliar 
de almoxarifado, nascido em neste Distrito (CN:LV-A 79,FLS.261V-ITAQUERA/SP), São 
Paulo, SP no dia dezenove de janeiro de mil novecentos e oitenta e cinco (19/01/1985), 
residente e domiciliado Rua Maria Rosa Falcão, 04, Vila Chuca, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lho de João Lourenço da Silva Filho e de Luzia das Graças Heguedusch da 
Silva. TAMIRIS REGINA ROQUE, estado civil solteira, profi ssão auxiliar de saúde bucal, 
nascida em São Paulo - Capital (CN:LV-A-136,FLS.234V ITAQUERA/SP), São Paulo, 
SP no dia dezessete de dezembro de mil novecentos e noventa (17/12/1990), residente 
e domiciliada Rua Colorado do Oeste, 40, A, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, 
SP, fi lha de Jose Claudio Roque e de Isaura Maria Cristina Batista Roque. 

LEONARDO PAES MARTINO, estado civil solteiro, profi ssão vendedor, nascido em Subdistrito 
Belenzinho, nesta Capital (CN:LV.A/067.FLS.255V BELENZINHO/SP), São Paulo, SP no dia 
onze de fevereiro de mil novecentos e oitenta e cinco (11/02/1985), residente e domiciliado Rua 
Victório Santim, 3086, bloco B, apartamento 408, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Carmine de Martino e de Rosangela Aparecida Paes Martino. APARECIDA MATEUS, estado 
civil solteira, profi ssão técnica em enfermagem, nascida em São Paulo - Capital (CN:LV.A/032.
FLS.050V-VILA MARIA/SP), São Paulo, SP no dia quatro de julho de mil novecentos e oitenta 
e um (04/07/1981), residente e domiciliada Rua Victório Santim, 3086, bloco B, apartamento 
408, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Isabel Mateus Pereira. 

PAULO ROBERTO DOS SANTOS JÚNIOR, estado civil solteiro, profi ssão garçom, 
nascido em Ilhéus, Estado da Bahia (CN:LV.A/032.FLS.011 DISTRITO DE PONTAL-
ILHÉUS/BA), Ilhéus, BA no dia vinte e cinco de setembro de mil novecentos e noventa 
e oito (25/09/1998), residente e domiciliado Rua Rosina Ferraresi Marsura, 59, Jardim 
Itapemirim, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Paulo Roberto dos Santos e de Mariza 
Carvalho da Cruz. BRUNA ARAUJO RODRIGUES, estado civil solteira, profi ssão cabe-
leireira, nascida em neste Distrito (CN:LV.A/302.FLS.028-ITAQUERA/SP), São Paulo, SP 
no dia vinte e um de dezembro de mil novecentos e noventa e sete (21/12/1997), residente 
e domiciliada Rua Rosina Ferraresi Marsura, 59, Jardim Itapemirim, neste Distrito, São 
Paulo, SP, fi lha de José Carlos Alves Rodrigues e de Claudia Araujo de Lima. 

LUCAS MARQUES LOPES, estado civil solteiro, profi ssão metalúrgico, nascido em 
São Paulo - Capital *CN:LV-A-38,FLS.83V-TATUAPÉ/SP), São Paulo, SP no dia quinze 
de agosto de mil novecentos e oitenta e três (15/08/1983), residente e domiciliado Rua 
Barão Antônio de Cairari, 48, Vila Chuca, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Antonio 
Cano Lopes e de Marina de Souza Marques Lopes. RITA SANTOS FERREIRA, estado 
civil solteira, profi ssão nutricionista, nascida em Livramento de Nossa Senhora, Estado 
da Bahia (CN:LV-A 03,FLS.546-DOM BASILIO/BA), Livramento de Nossa Senhora, BA 
no dia dez de setembro de mil novecentos e oitenta e quatro (10/09/1984), residente e 
domiciliada Rua Brasil, 120, bloco 03, apartamento 21, Vila Cosmopolita, nesta Capital, 
São Paulo, SP, fi lha de José Bonfi m Ferreira e de Maria do Rosário Santos Ferreira. 

AILTON FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, estado civil solteiro, profi ssão motorista, nascido 
em Subdistrito Ipiranga, nesta Capital (CN:LV.A/132.FLS.173-IPIRANGA/SP), São Paulo, SP no dia 
vinte e cinco de julho de mil novecentos e oitenta e nove (25/07/1989), residente e domiciliado Rua 
França Velho, 40, casa 01, Vila Carmosina, neste Distrito, São Paulo, SP, fi lho de Ailton Francisco 
de Carvalho e de Irani Maria de Jesus de Carvalho. CARLA CRISTINA FERREIRA DA SILVA, 
estado civil solteira, profi ssão manicure, nascida em Guaianases, nesta Capital (CN:LV.A/172.
FLS.012 GUAIANASES/SP), São Paulo, SP no dia vinte e um de janeiro de mil novecentos e 
noventa e sete (21/01/1997), residente e domiciliada Rua Adolfo Brune, 125, casa 02, Vila Chuca, 
neste Distrito, São Paulo, SP, fi lha de Charles da Silva e de Valdirene Ferreira.
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marketing

São aquelas mensagens 
normalmente enviadas 
por empresas dos mais 

variados segmentos, que eu, 
você e todo mundo que tem 
um endereço de e-mail normal-
mente recebemos. Se você for 
usuário recorrente da internet, 
fi zer compras online e cadas-
tros em sites diversos para ter 
acesso a informações, então, a 
quantidade de mensagens na 
sua caixa de entrada tende a 
ser cada vez maior. Infelizmen-
te, é por conta do uso indiscri-
minado dessa ferramenta tão 
poderosa que muitas pessoas 
acabam confi gurando a caixa 
de entrada e direcionando esse 
tipo de comunicação direto 
para uma caixa nomeada como 
spam.

Porém, o e-mail marketing 
é uma ferramenta muito po-
derosa, especialmente quando 
usada de maneira inteligente 
e sem excessos. A grande 
verdade é que adotando boas 
práticas é possível fazer dela 
uma verdadeira ferramenta 
de relacionamento com o con-
sumidor e chegar a resultados 
impensáveis.

Uma prática muito comum 
é, literalmente, bombardear 
os endereços de e-mail com 
ofertas. Okay, muitas pessoas 
gostam de descontos e de 
comparar preços, mas receber 
mensagens com o mesmo teor 
inúmeras vezes durante o dia 
pode não surtir o efeito deseja-
do. Como proceder, então?

Na verdade, antes de tomar 
qualquer atitude, você precisa 
defi nir quem é o seu público. 
Supondo que você tenha uma 
loja especializada em móveis 
para quartos de bebês, você 
provavelmente não vai direcio-
nar suas campanhas de e-mail 
marketing para homens de 50 
anos de idade. Vai, provavel-
mente, trabalhar com o público 
feminino, na faixa etária entre 
18 e 45 anos – talvez estenden-
do um pouco mais, para os 50 
ou 60 anos, pensando nas avós. 
É possível, também, que você 
trace uma margem de acordo 
com os valores dos móveis que 
você comercializa e também 
com o raio de entrega que você 
pode atingir.

Vamos supor que você possa 
trabalhar com o Brasil inteiro. 
Também vai precisar pensar no 
tipo de material que vai usar na 
confecção dos seus produtos, 
no transporte, no tempo de 
entrega, no que é costume em 
cada região e, principalmente, 
nos nomes que cada móvel tem 
em determinado estado a fi m 
de adequar a linguagem da 
comunicação.

Definido o público, você 

passa a se preocupar com a 
interface visual do seu e-mail 
marketing. Provavelmente, um 
especialista saberá lhe orientar 
quanto ao posicionamento da 
logomarca, onde inserir os 
produtos, preços, botões de 
“confi ra aqui”, etc. Dependen-
do do público com o qual você 
se comunica, seu e-mail marke-
ting será bem trabalhado com 
cores e informações ou então 
será mais “clean”, com uma 
roupagem que ressalte bem 
as qualidades e atributos das 
peças que você comercializa.

Além de tudo isso, existe 
outro ponto de grande impor-
tância e que deve ser pensado. 
Será que você deve enviar 
mensagens diárias aos seus 
clientes e potenciais consu-
midores informando sobre os 
produtos da sua loja? Será que 
deve fazer intervalos relaciona-
dos a esses envios? Será que 
os e-mails marketing só valem 
para comunicar sobre ações 
promocionais? Ou será que 
eu posso criar uma relação de 
proximidade com o meu cliente 
ao oferecer, por exemplo, dicas 
de decoração?

Será que não é delicado 
enviar uma mensagem de fe-
licitações no dia do aniversário 
do meu cliente, desejando um 
excelente ano e oferecendo um 
cupom de descontos bem baca-
na válido para aquele dia? Ou, 
de repente, mostrar a ele que 
aquele produto pelo qual ele 
se interessou, mas acabou não 
comprando naquele momento, 
pode ser dele, porque pode ser 
parcelado em diversas vezes ou 
porque pode ter um desconto 
especial caso ele volte à loja 
virtual da sua marca?

Percebe como as possibili-
dade de uso do e-mail marke-
ting vão muito além do que o 
simples bombardeio das caixas 
de entrada dos seus clientes 
ou potenciais clientes? Fazer 
bom uso do e-mail marketing 
vai muito além do que simples-
mente selecionar um produto 
e informar que ele está com 
desconto. É levar conteúdo e 
possibilidades ao consumidor. 
Oferecer a ele a possibilidade 
de se sentir compreendido 
pela empresa e mais do que 
simplesmente um sifrão.

Fazendo o uso correto e 
consciente dessa ferramenta 
que está em suas mãos você 
só tem a ganhar. Vai elevar 
o ticket médio das vendas 
da sua empresa, aumentar o 
faturamento mensal, rever-
ter o índice de carrinhos de 
compras abandonados no seu 
e-commerce. Mas, além de 
tudo isso – e principalmente 
- vai levar aos seus clientes e 
a todas as pessoas que fazem 
parte do círculo de amizade e 
proximidade deles, a imagem 
de uma empresa que sabe se 
relacionar e que se preocupa 
com o consumidor. Algo válido 
e extremamente importante 
nos dias de hoje. Pense nisso!

(*) - É especialista em tecnologia 
e e-commerce, sócio-fundador da 
Enviou, plataforma especializada 

em e-mail marketing e recuperação 
de carrinhos abandonados no 

e-commerce.

Você sabe fazer
uso adequado do
e-mail marketing?

Felipe Rodrigues (*)
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De acordo com Thaís Moron Machado, pesquisadora da 
Unidade Laboratorial de Referência em Tecnologia do 
Pescado do IP, a escolha do local onde será comprado o 

pescado é muito importante: o ambiente deve ser limpo e agra-
dável. Peixe de qualidade tem odor fresco/marinho, cheiro ruim 
é sinal que já teve início o processo de deterioração. 

O peixe pode ser oferecido à população na forma fresco (acon-
dicionado em gelo) e na forma congelada. Na forma fresco, o 
pescado exposto deve estar envolto em gelo, para evitar sua 
deterioração. Os olhos do peixe fresco devem ser brilhantes e 
não devem estar fundos. Além disso, as guelras precisam estar 
avermelhadas, brilhantes e sem a presença de muco. 

As escamas são outro indicativo importante na hora da esco-
lha, pois precisam estar brilhantes e fi rmes. O pescado também 
não deve apresentar manchas e perfurações, e sua carne deve 
estar fi rme. “Quando o consumidor está escolhendo o produto, 
deve pedir para o atendente uma luva descartável, assim poderá 
manusear o pescado sem o risco de contaminá-lo, e constatar 
se a carne do peixe está adequada ou não. Se o pescado estiver 
com a carne amolecida, olhos opacos, cheiro forte, escolha outro 
produto”, recomenda Thaís. 

Na hora de embrulhar o produto, o vendedor precisa utilizar 
papel branco ou plásticos específi cos para alimentos e não deve 
manusear o pescado ao mesmo tempo em que mexe com o di-
nheiro. “Houve o tempo em que era muito comum as peixarias 
embalarem o peixe em folhas de jornal. Nunca aceite o pescado 
nessas condições, pois o jornal pode ser uma fonte de contami-
nação para o alimento”, alerta a pesquisadora. 

Na forma de pescado congelado, é importante observar a data 
de validade e a temperatura de armazenamento indicada no 
rótulo dos produtos que são vendidos embalados. “O ideal para 

Aprenda como escolher 
e armazenar peixes

na Semana Santa
Tradicionalmente, a Semana Santa é o período do ano em que o consumo de pescado tem um 
aumento signifi cativo no Brasil. E para que você saboreie um bom peixe durante o feriado da Páscoa, a 
Secretaria de Agricultura do Estado, por meio do Instituto de Pesca (IP), preparou algumas dicas para a 
hora da compra, armazenamento e preparação do produto

o armazenamento do pescado é que a temperatura do freezer/
congelador esteja em -18°C”, indica a pesquisadora. Outra dica é 
evitar a compra de embalagens com presença de cristais de gelo 
em contato com o produto: isso indica que a embalagem sofreu 
com alterações de temperatura durante seu armazenamento. 

Como armazenar o pescado em casa 
Depois de comprar o peixe fresco, o consumidor deve fi car 

atento ao armazenar o produto em casa. Thaís Moron Machado 
explica que antes de guardar o peixe o ideal é que sejam retiradas 
suas vísceras. Esse procedimento evita que o peixe estrague mais 
rápido. Feito isso, o próximo passo é escolher a melhor forma de 
armazenamento. Se o pescado fresco for consumido em até dois 
dias após a compra, o mesmo pode ser armazenado no refrige-
rador com temperatura entre 4°C e 5°C. Períodos superiores a 
dois dias recomenda-se que o peixe seja armazenado em freezer. 
O peixe esviscerado e congelado pode ser mantido por até um 
mês no freezer doméstico. 

No caso de o consumidor adquirir o pescado congelado, por 
este ter sido submetido a técnicas de congelamento rápido na 
indústria, há um prazo de validade maior, de 6 a 12 meses no 
freezer doméstico. Para ser preparado, o ideal é que o desconge-
lamento ocorra dentro da geladeira, em temperaturas próximas 
a 0°C”, explica Thaís. “Quando o peixe descongelado é retirado 
da geladeira, o indicado é que ele seja preparado e consumido 
imediatamente. Importante salientar que uma vez descongelado, 
o pescado não deve ser recongelado para não sofrer queima pelo 
frio e perder nutrientes”, fi naliza. Outras informações em (www.
codeagro.agricultura.sp.gov.br).
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Senhores Acionistas, Cumprindo às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas., o Balanço Patrimonial do exercício findo em 31/12/2016, as Demonstrações do Resultado do Exercício, as Mutações do Patrimônio Líquido e o Fluxo de Caixa
para o exercício findo nesta data. Colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.                              A Diretoria

Agroeldorado Agricultura e Pecuária Ltda
CNPJ 23.372.927/0001-58

Relatório da Diretoria – Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro – (Em milhares de Reais)

Balanço Patrimonial

Diretoria Executiva
José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente
Gilberto Flávio Souza Sulzbacher - Diretor

Lincoln Nagatsugu Matsunaga - Contador - CRC 1SP 120.068/O-0

As Demonstrações Financeiras, Notas Explicativas e o Parecer dos Auditores, 
encontram-se em sua íntegra à disposição na sede da empresa

Passivo e Patrimônio Líquido Notas      2016      2015
Circulante  3.249 2.664
Fornecedores 3j 1.392 976
Adiantamentos de clientes  284 23
Salários e Encargos a Pagar  477 515
Contas a Pagar  503 661
Impostos a Recolher  593 489
Não-Circulante  69.161 75.453
Financiamento e Parcelamento  459 751
Subvenção da controladora para investimentos  12.856 18.856
IRPJ e CSLL Diferidos 3m 55.846 55.846
Patrimônio Líquido  195.309 168.646
Capital 8 11.785 11.785
Reserva de Capital  1 1
Reserva de Lucros  35.643 22.821
Reserva de Reavaliação  30 30
Ajuste de Avaliação Patrimonial 3 o”1”, 8 147.850 134.009
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  267.719 246.763

Ativo Notas     2016      2015 
Circulante  47.391 37.355
Caixa e Equivalentes de Caixa 3b, 4 13.765 14.939
Duplicatas a Receber 3c 1.410 1.392
Adiantamentos 3f 1.442 583
Estoques 3d e 5 30.619 20.286
Impostos a Recuperar  123 116
Outros Créditos  8 -
Despesas Exercício Seguinte  24 39
Não-Circulante  218.526 207.821
Depósitos judiciais  1.250 1.218
Créditos com a controladora  552 369

    1.802 1.587
Investimentos   36 36
Imobilizado 3g, 6 218.444 207.736
Intangível 3g, 6 46 49
Total do Ativo  267.719 246.763

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
                     Reserva Lucros        Ajuste de
    Capital Reservas  Retenção Reservas de Lucros Avaliação Patrimônio
     Social      Capital        Legal     de Lucros Reavaliação Acumulados Patrimonial Líquido Total
Saldos em 31 de dezembro de 2014  - - - - - - - -
Saldo inicial por conta de cisão da S/A Agro Industrial 11.785 1 1.016 17.296 30 2.064 125.943 158.135
Lucro Líquido do período (ago a dez/2015) - - - - - 2.445 - 2.445
Mudança nos Ativos Biológicos - - - - - - 8.066 8.066
Transferências para Reservas de Lucros - -  (1.016) 5.525 - (4.509) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2015 11.785 1 - 22.821 30 - 134.009 168.646
Lucro Líquido do exercício - - - - - 12.822 - 12.822
Mudança nos Ativos Biológicos - - - - - - 13.841  13.841
Transferências para Reservas de Lucros - - - 12.822 - (12.822) - -
Saldos em 31 dezembro de 2016 11.785 1 - 35.643 30 - 147.850  195.309

Demonstração do Resultado Notas     2016      2015
      (de 31/08 a 31/12/15)
Receita Operacional Líquida 9 33.175 13.806
Custo das Vendas e Serviços  (10.671)  (6.395)
Lucro Bruto  22.504 7.411
Despesas Operacionais
Vendas  (999)  (862)
Administrativas  (7.320)  (3.363)

Demonstração do Fluxo de Caixa Notas    2016        2015
      (de 01/8 a
      31/12/15)
Lucro líquido do exercício:  12.822 2.445
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido
 oriundos das atividades operacionais:
Depreciações / Amortizações  6 1.446 604
Resultado das baixas do imobilizado 6 64  9
Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução do contas a receber de clientes  (18) (235)
(Aumento) redução dos estoques  (7.637) (110)
(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros  (859) 1.562
(Aumento) redução dos impostos a recuperar  (8) 78
(Aumento) redução de outras contas a receber  (8) (185)
(Aumento) redução de cauções e depósitos  (31) -
(Aumento) redução de despesas antecipadas  15 16
Aumento (redução) de fornecedores  416 373
Aumento (redução) de adiantamentos de clientes  261 (2.473)
Aumento (redução) de salários, encargos e contribuições  (38) (160)

Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher  104 437
Aumento (redução) de outros débitos  (6.159) 491
Caixa Líquido Proveniente/Utilizada nas
 Atividades Operacionais  370 2.852
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado 6 (1.069) (34)
Caixa Líquido Utilizado nas
 Atividades de Investimento  (1.069) (34)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução dos débitos com a controladora 7 - -
Aumento dos créditos com a controladora  (183) (175)
Empréstimos e Financiamentos  (292) (4.141)
Caixa Líquido Proveniente das
 Atividades de Financiamento  (475) (4.316)
Aumento (Redução) das Disponibilidades  (1.174) (1.498)
Saldo das Disponibilidades: No início do exercício  14.939 -
   No fim do exercício  13.765 1.498
Aumento (Redução) das Disponibilidades  (1.174) (1.498)
Tributárias  (215)  (207)
Resultado financeiro líquido  895  742
     (7.639)  (3.690)
Resultado antes dos Impostos  14.865 3.721
Provisão para Contribuição Social 3k (624)  (385)
Provisão para Imposto de Renda 3k (1.419)  (891)
Lucro Líquido do Exercício  12.822 2.445
Lucro por ação/Capital social  1.0880 0,2074

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ 61.288.874/0001-80

Relatório da Diretoria - Demonstrações Financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro - (Em milhares de Reais)
              Srs Acionistas, Cumprindo às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas., o Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Fluxo de Caixa, referentes ao exercício

findo em 31.12.2016. Colocamo-nos à disposição dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos.           A Diretoria.
Balanço Patrimonial

Ativo Notas     2016      2015
Circulante  4.449 4.449
Estoques 3d 4.449 4.449
Não-Circulante  15.017 15.017
Ativo Realizável a Longo Prazo
Investimentos avaliados ao custo 6 17 17
Imobilizado 3g, 5 15.000 15.000
Total do Ativo  19.466 19.466

Passivo e Patrimônio Líquido Notas     2016      2015
Não-Circulante  5.098 5.098
IRPJ e CSLL Diferidos 7 5.098  5.098
Patrimônio Líquido  14.368 14.368
Capital  4.472  4.472
Reserva de Reavaliação  4.411  4.441
Ajuste de Avaliação Patrimonial 3g, 5 5.485 5.485
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  19.466 19.466

Demonstração do Resultado Notas 2016     2015
Receita Operacional Líquida 3M - 19.462
Custo das Vendas e Serviços 3m - (12.833)
Lucro Bruto  - 6.629
Despesas Operacionais  - (3.457)
Vendas  - (395)
Administrativas  - (3.973)

Tributárias  - (17)
Resultado Financeiro Líquido  - 928
Resultado Antes dos Impostos  - 3.172
Provisão para Contribuição Social 3l - (331)
Provisão para Imposto de Renda 3l - (777)
Lucro Líquido do Exercício 3º - 2.064
Lucro por ação do capital social  - 0,1269

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
                 Reserva Lucros        Ajuste de
   Capital Reservas  Retenção Reservas de Lucros Avaliação Patrimônio
    Social      Capital  Legal     de Lucros Reavaliação Acumulados Patrimonial Líquido Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014 16.257 1 1.016 17.296 4.441 – 132.365  171.376
TRansf. De Saldo por conta de Cisão  (11.785) (1) (1.016) (17.296) (30) (2.064) (125.943) (158.135)
Lucro Líquido do Período (01/01/15 a 31/07/15) - - - - - 2.064  -  2.064
Ajuste dos Ativos Biológicos - - - - - - (937)  (937)
Saldos em 31 dezembro de 2015 4.472 - - - 4.411 - 5.485 14.368
Saldos em 31 dezembro de 2016 4.472 - - - 4.411 - 5.485 14.368

Demonstração do Fluxo de Caixa
    Notas     2016      2015
Lucro líquido do exercício:  - 2.064
Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa líquido
oriundos das atividades operacionais:
Depreciações / Amortização 5 - 844
Variações nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução do contas a receber de clientes  -  347
(Aumento) redução dos estoques  -  6.969
(Aumento) redução de adiantamentos a terceiros   -  (1.116)
(Aumento) redução dos impostos a recuperar  - (35)
(Aumento) redução de outras contas a receber  - (6)
(Aumento) redução de despesas antecipadas  -  (23)
Aumento (redução) de fornecedores  - 167
Aumento (redução) de adiantamentos de clientes  -  2.131
Aumento (redução) de salários, encargos e contribuições  - 148
Aumento (redução) de impostos e taxas a recolher  -  (350)
Caixa Líquido Proveniente/Utilizada nas
 Atividades Operacionais  - 11.140
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de imobilizado 5 - (90)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento  - (90)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Redução dos débitos com a controladora  -  (4.500)
Aumento dos créditos com a controladora  -  (1)
Empréstimos e Financiamentos  - (10.591)
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento  - (15.092)
Aumento (Redução) das Disponibilidades  - (4.042)
Saldo das Disponibilidades: No início do exercício  - 20.479
   No fim do período   - 16.437
Aumento (Redução) das Disponibilidades  -  (4.042)

Diretoria Executiva:    José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente Gilberto Flávio Souza Sulzbacher - Diretor

As Demonstrações Financeiras completas e Notas Explicativas encontram-se à disposição dos Srs. acionistas e interessados na sede da Companhia.

Lincoln Nagatsugu Matsunaga - Contador - CRC 1SP 120.068/O-0

Azul: capital externo 
deve ser analisada de 

forma sistêmica
São Paulo - O presidente da Azul, Antonoaldo Neves, afi rmou 

ontem (11), que a análise da abertura do setor aéreo brasileiro 
ao capital estrangeiro deve ser feita “de modo sistêmico, e não 
pontual”, levando em conta todas as variáveis que impactam 
o setor, e não só a disponibilidade de recursos. “Nos últimos 
18 meses, a Azul atraiu quase US$ 1 bilhão de capital. Não 
temos tido problemas (para atrair investimentos)”, disse 
Neves, após a cerimônia de início das negociação das ações 
da companhia na B3. 

Neves evitou fazer comentários a respeito da MP que bus-
ca regulamentar a questão, mas pontuou que as discussões 
devem ser abrangentes. “Como fi cam os acordos de céus 
abertos com outros países se a abertura for de 100%?”, ques-
tionou. Quanto às perspectivas para o setor aéreo brasileiro, 
o executivo limitou-se a dizer que é difícil especular sobre 
o futuro, e que o contexto atual de demanda doméstica no 
Brasil é difícil.

Ele ainda afi rmou que, dado esse cenário, a Azul tem bus-
cado inovar, com o estabelecimento de um HUB em Recife 
e a abertura de operações internacionais em 2014. “Estamos 
seguros que, nas condições atuais, a equação entre demanda 
e oferta para a Azul está equilibrada”, fi nalizou (AE).

O governo paulista vai passar a autuar 
veículos licenciados fora do estado que 
transitem 20 dias ou mais, por mês, na 
capital. Segundo a Secretaria da Fazenda, 
a medida está amparada na Lei nº 13.296, 
de 2008 que defi ne que o imposto é devido 
no local do domicílio ou da residência do 
proprietário do veículo. O objetivo da 
medida é fazer com que esses motoris-
tas transfi ram o licenciamento para São 
Paulo. 

Quem não fi zer a transferência terá 
que pagar pelo IPVA não recolhido pelo 

município de São Paulo nos últimos cinco 
anos, além de outras multas por simulação 
de domicílio fi scal. Segundo o governo do 
estado, os motoristas terão o período de 
licenciamento de 2017 para regularizar 
a situação do veículo. Depois disso, a 
Fazenda poderá autuar quem perma-
necer irregular. A fi scalização será feita 
a partir do cruzamento de informações 
do IPVA com o banco de dados do IPTU, 
informações do domicílio fi scal informa-
do à Receita e o sistema de câmeras de 
monitoramento.

“Após a checagem, a prefeitura enviará 
comunicado para os casos em que forem 
identifi cados indícios de irregularidade 
ou inconsistência, informando sobre o 
monitoramento e incentivando a regu-
larização com a transferência do IPVA”, 
disse em nota a Secretaria da Fazenda. 
Segundo o prefeito João Doria, a não 
regularização dos veículos pode repre-
sentar prejuízos de até R$ 250 milhões 
para os cofres públicos. Os recursos do 
IPVA são divididos pelas prefeituras e 
pelos estados (ABr).

Carros licenciados fora do estado poderão ser multados


