
Um programa de 

inventário pode 

apresentar um retorno 

financeiro de longo 

prazo, transparência 

e acuracidade nos 

resultados
 

Em um cenário eco-
nômico adverso, de 
baixa previsibilidade 

de resultados, em que as em-
presas buscam aumentar sua 
lucratividade e reduzir custos 
operacionais e despesas, o 
processo de inventário passa a 
ser uma ferramenta de gestão 
secundária. Isso pode aconte-
cer pelas dificuldades dos ges-
tores de identificarem retorno 
em um processo visto como 
oneroso para a organização. 
Em virtude deste fato, muitas 
empresas apenas realizam os 
processos/ciclos que lhe são 
obrigatórios pela lei ou pela 
regulamentação do setor em 
que atuam.

Pesquisas apontam que 
entre as maiores empresas 
brasileiras dos setores de 
varejo, bens de consumo e 
farmacêutico, 62% das com-
panhias realizam inventários 
como parte de sua rotina para 
atualização de estoque (sem 
considerar os obrigatórios 
por lei). Os números mostram 
que são empresas cientes dos 
benefícios de um processo de 
inventário bem estruturado. 

Para ter uma ideia prática 
destas benesses, um programa 
de inventário, quando realiza-
do de acordo com as melhores 
práticas de mercado, pode 
apresentar não apenas um 
retorno financeiro de longo 
prazo, mas também melhor 
transparência e acuracidade 
nos resultados, consistência 
nos ajustes, conhecimento 
dos reais níveis de estoque 
e a identificação do nível de 
perdas real da empresa.

Além disso, para a geração 
dos benefícios esperados na 
gestão de inventários é im-
prescindível a definição de um 
formato de documento consis-
tente com o modelo de negócio 
da empresa, considerando o 
planejamento de todas as fases 
do ciclo, que engloba desde a 
preparação até a finalização 
do pós-inventário. O processo 
de apuração e equalização da 
relação física versus sistemas 
incorre em ajustes de estoque, 
impactando diretamente na 
gestão de abastecimento, tais 
como, redução de rupturas; 
redução dos custos de estoque; 
e redução de custos indiretos 
de compras e logística.

Após tais ajustes, é possí-
vel identificar o nível real de 
perdas da empresa, os itens 
críticos visados para furtos 
e desvios internos, e prover 
o direcionamento de ações 
mais assertivas para redução 
de perdas desconhecidas. A 
partir dessa análise, é comum 
balizar que parte dessas perdas 
são ocasionadas por problemas 
e falhas em processos, como 
a não conferência de recebi-
mento e inversões de códigos 
de produtos. Esse balizamento 
propicia o direcionamento de 
ações para redução das perdas 
mais consistentes e perenes.

A não realização de alguma 
etapa, coloca em risco todo o 
investimento destinado à rea-
lização do ciclo de inventários, 

bem como podendo incorrer, 
de maneira direta, em resulta-
dos distorcidos e definição de 
ações ineficazes para a redu-
ção das perdas e a ruptura de 
produtos. Um case que elucida 
na prática os resultados da 
estruturação de um ciclo de 
inventários é o de um varejista 
que necessitava fechar o seu 
balanço contábil. 

A empresa tinha como de-
manda da auditoria externa 
a realização de inventários 
em todas as suas unidades 
físicas dentro do período de 
dois meses. De acordo com o 
cenário apresentado, na etapa 
de planejamento, foi realizado 
um processo de sourcing de 
terceiros para o modelo de in-
ventário definido. Para garantir 
que todos recebessem todas as 
informações necessárias para 
realização do ciclo, foram de-
senvolvidos processos e docu-
mentos, como o procedimento 
operacional de organização, 
um plano de comunicação com 
as lojas e um dashboard para 
acompanhamento e controle 
da operação e dos custos do 
projeto. 

Com base no acompanha-
mento deste dashboard, foi 
identificado como custo ele-
vado o deslocamento das 
equipes operacionais, tanto 
da empresa terceira quanto 
dos colaboradores internos. 
Em face da distância das ba-
ses operacionais da empresa 
terceira, os impactos logísticos 
atingiam R$ 500 mil. 

Foram identificadas as qua-
tro lojas com maior custo de 
deslocamento, localizadas nos 
estados do Pará e Maranhão, 
assim como, os clientes, da 
empresa terceirizada, situados 
próximos às lojas críticas, o 
que permitiu a sugestão de 
alteração das datas de realiza-
ção de inventários dos outros 
clientes da empresa terceira 
para que ocorressem de forma 
sequencial, permitindo, assim, 
a diluição do custo de desloca-
mento entre os clientes.

Após os devidos ajustes, 
houve uma redução de apro-
ximadamente 20% do total 
do custo de deslocamento. 
No período de dois meses foi 
realizado o ciclo completo de 
inventário em todas as lojas da 
rede, contando com a validação 
da auditoria externa em diver-
sas unidades, o que mostra o 
impacto e a importância de um 
planejamento e preparação 
robustos, que garantam a equa-
lização das atividades durante 
os inventários, mesmo em um 
cenário altamente adverso, 
principalmente pela escassez 
de tempo.

Portanto, o ponto focal 
está na complexidade das 
operações e os modelos de 
negócio de cada companhia, 
que permite que existam infi-
nitas variáveis, interagindo e 
influenciando no resultado de 
um ciclo de inventários. Assim, 
um mapeamento apurado dos 
fatores críticos, não limitados 
aos apresentados neste artigo, 
definem a correta atuação dos 
diversos níveis hierárquicos e 
garantem o controle dos custos 
e a garantia dos resultados es-
perados por cada empresa.
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Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços 
de mercado, tais como as taxas de juros e preços do serviço de passagem, 
têm nos ganhos da Companhia ou no valor de suas participações em ins-
trumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é 
gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâme-
tros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. Pelo perfil do risco da 
atividade de concessão a Companhia não possui operações de derivativos. 
Risco de taxa de juros - As operações da Companhia estão expostas a 
taxa de juros do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), não existindo 
operações derivativas no intuito de proteção para estas taxas de juros. Devido 
à principal taxa adotada não oscilar relevantemente, o risco das oscilações de 
mercado não é significativo. Perfil - Na data das demonstrações contábeis, o 
perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia era:

>>>Continuação
             Valor contábil    
Instrumentos de taxa variável           2016         2015
Ativos financeiros
Aplicações financeiras 13.920 10.497
Instrumentos de taxa variável
Passivos financeiros
Empréstimos e financiamentos 2.817.340 2.513.502
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocor-
rência de prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia, buscan-
do eficácia de custos, para evitar procedimentos de controle que restrinjam 
iniciativa e criatividade. Análise de sensibilidade de fluxo de caixa para 
instrumentos de taxa variável - Uma elevação de 25 e 50 pontos base nas 
taxas de juros ou redução de 25 e 50 pontos base nas taxas de juros, na 
data das demonstrações contábeis, teria aumentado (reduzido) o patrimônio 

e o resultado do exercício de acordo com os montantes mostrados a seguir: 
 Resultado do exercício e patrimônio líquido
31/12/2016 25 pb aumento 25 pb diminuição
Aplicações de taxa variável 200 (160)
Empréstimos de taxa variável (90.386) 72.309
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (90.186) 72.149
 Resultado do exercício e patrimônio líquido
31/12/2016   50 pb aumento 50 pb diminuição
Aplicações de taxa variável 399 (266)
Empréstimos de taxa variável (180.773) 120.515
Sensibilidade do fluxo de caixa (líquido) (180.374) 120.249
Gerenciamento do capital - A política da Administração é manter uma sólida 
base de capital para manter a confiança do investidor, credor e mercado e 
manter o desenvolvimento futuro do negócio. A Administração monitora os re-

tornos sobre capital, que a Companhia define como resultados de atividades 
operacionais divididos pelo patrimônio líquido total. A Administração também 
monitora o nível de dividendos para acionistas. A Administração procura 
manter um equilíbrio entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais 
adequados de financiamento e as vantagens e a segurança proporcionada 
por uma posição de capital saudável. A dívida da Companhia para relação 
ajustada do capital ao final do exercício é apresentada a seguir:
          2016          2015
Total do passivo 3.088.390 2.818.427
Nenos: caixa e equivalentes de caixa (15.729) (12.024)
Divida líquida (A) 3.072.661 2.806.403
Total do patrimônio líquido (B) 900.024 1.100.294
Índice da dívida líquida pelo patrimônio
 ajustado em 31 de dezembro (A/B) 3,41 2,55

Valor justo versus valor contábil - Os valores contábeis, referentes aos 
instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, quando compa-
rados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um 
mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado 
com base na taxa vigente de juros no mercado, se aproximam, substancial-
mente, de seus correspondentes valores de mercado.Os seguintes métodos 

Caixa e equi-
valentes de caixa: são definidos como ativos destinados à negociação. Os 
valores contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se dos valo-
res justos em virtude do curto prazo de vencimento desses instrumentos. As 
contas a receber e outros recebíveis, fornecedores e outras contas a pagar 
decorrentes diretamente das operações da Companhia, estão sendo con-
tabilizadas pelo seu custo amortizado, deduzidos de provisão para perdas, 
quando aplicável. Os valores contábeis informados no balanço patrimonial 

aproximam-se do Aplicações finan-
ceiras: são definidos como ativos mensurados ao valor justo através do re-
sultado, sendo o valor justo idêntico o valor contábil, em virtude do curto prazo 
de vencimento dessas operações. As debêntures estão classificadas como 
passivos financeiros não derivativos mensurados pelo custo amortizado. Para 
fins de divulgação, os saldos contábeis são equivalentes aos valores justos, 
por se tratarem de captações com características exclusivas, decorrentes de 
fontes de financiamento específicas, indexados às taxas prefixadas. Hierar-
quia de valor justo - Os ativos avaliados por valor justo são representados, 
na Companhia, somente pelas aplicações financeiras. O seu valor justo se 
equipara substancialmente aos valores contábeis apresentados nos balanços 
de 31/12/2016 e 31

Aos Acionistas e Administradores da Concessionária SPMAR S.A. São Paulo - SP - Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis - Examinamos as demonstrações contábeis da Concessionária SPMAR S.A. (“Com-
panhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com 
ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concessionária SPMAR 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 e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards (IASB). Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis - Provisão para manutenção - Conforme Nota Explicativa nº 15, a Companhia possui registrado na rubrica “Provisão para manutenção”, no 
passivo circulante e não circulante, os montantes de R$ 3.582 mil e R$ 41.390 mil, respectivamente. A Administração da Companhia, com base em seu entendimento, optou por não registrar e atualizar contabilmente a provisão para 
manutenção devido ao fato de estar em processo de cotações de preços para as referidas obras. Dessa forma, não nos foi possível avaliar a razoabilidade dos valores registrados no passivo circulante, não circulante e resultado do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 referente aos respectivos valores. Ativo fiscal diferidos - A Companhia possui registrado na rubrica “Ativos fiscais diferidos”, no ativo não circulante, o montante de R$ 269.192 em 31 de 
dezembro de 2016. Entretanto, não possui histórico de rentabilidade nos últimos anos e não nos forneceu estudo formal de viabilidade que demonstre a provável ocorrência de lucros tributáveis futuros suficientes para compensar os 
prejuízos acumulados e utilização dos créditos tributários. Consequentemente, o ativo não circulante e o resultado do exercício estão registrados a maior neste montante nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2016. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
com ressalva. Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional - Sem ressalvar nossa opinião, chamamos a atenção que o passivo circulante da Companhia excedeu o total do ativo circulante em R$ 506.032 mil em 
31 de dezembro de 2016, aumentando seu o grau de endividamento, além da Companhia vir apresentando sucessivos e relevantes prejuízos nos últimos exercícios sociais. Essas condições indicam a existência de incerteza significativa 
que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Entretanto, conforme descrito Nota Explicativa nº 1, a Administração da Companhia está em processo de reestruturação junto aos controladores, 
para alongamento da dívida e novas captações. As demonstrações contábeis não incluem quaisquer ajustes relativos à realização e classificação dos valores de ativo ou quanto aos valores e a classificação de passivo que seriam re-
queridos na impossibilidade da Companhia continuar operando. Ênfase - Sem ressalvar nossa opinião, chamamos atenção para na Nota Explicativa nº 7, a Companhia mantém saldos e transações em montantes significativos com 
partes relacionadas. Consequentemente, o resultado de suas operações pode ser diferente daquele que seria obtido de transações efetuadas apenas com partes não relacionadas. Responsabilidade da administração e governança 
sobre as 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 
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responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia 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 Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis - Nossos objetivos são de 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 brasileiras e internacionais de auditoria sempre detec-
tam 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 auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e execu-
tamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a 
auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 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 Empresa 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 defi-
ciências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 08 de fevereiro de 2017.
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4ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1026448-
68.2015.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a(o) 
COMPANHIA LHI IMOBILIÁRIA, atual denominação de SÃO FERNANDO PATRIMONIAL S/A, 
CNPJ. 40.404.105/0001-20 na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de 
adjudicação compulsória pelo Procedimento Sumário, hoje denominado procedimento comum por 
parte de MARCO AURELIO BORGES NOGUEIRA, objetivando a outorga da escritura definitiva do 
imóvel: Apto. nº 262, localizado no 26º andar do Condomínio Edifício Queen Mary, localizado na Av. 
Zumkeller, nº 999, com área total de 108,126m², matriculado sob nº 100.143 no 3º CRI da Capital, 
conforme Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra, firmado entre as partes em 
16/06/1995. Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso 
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 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. 

5ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002402-
31.2014.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Fabretti, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIELA 
ARAUJO DA SILVA, CPF. 343.254.838-96, que AMC - SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA., lhe 
ajuizou uma ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 13.142,30 (Jan/2014), oriundos de 
Prestação de Serviços Educacionais e do Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida, 
firmado entre as partes e não pago. Estando a requerida em lugar ignorado, CITADA fica para que no 
prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de 
custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandato inicial em título 
executivo, sendo advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do 
CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2017. 

Além disso, quem quiser ver o Papa de perto também pode 
participar dos seus eventos semanais, como o Angelus 
ou a audiência geral. Mas como presenciar essas audiên-

cias? Todos podem entrar? É necessário comprar algum tipo de 
ingresso ou fazer reserva? É muito comum que dúvidas como 
essas surjam na cabeça dos visitantes, que querem estar o mais 
preparados possível.

    
Contudo, não é preciso se preocupar; estar perto do Pontífice 

não é difícil e nem caro. Todas as manhãs de domingo, Francisco 
aparece na janela do apartamento papal e discursa aos fieis que 
estão na Praça de São Pedro no tradicional Angelus. O evento 
é livre para qualquer público, gratuito e não precisa de nenhum 
ingresso. Para escutar o líder da Igreja Católica basta estar na 
famosa praça do Vaticano. 

Já a audiência geral do Papa, que acontece por volta das 10h30 
da manhã de todas as quartas-feiras, é um pouco diferente por se 
tratar de um evento no qual o Papa costuma a passar pela multidão 
em seu papamóvel, tirando fotos com os presentes, conversando 
com eles, dando bênçãos às crianças pequenas e até recebendo 
presentes. Por isso, para garantir a segurança de Francisco, é 
preciso que o turista faça uma reserva com antecedência. 

Assim, é preciso preencher um formulário com a data da 
audiência geral em que se deseja comparecer, o número de 
ingressos que são necessários, o nome das pessoas que recebe-
rão os bilhetes, o endereço dos visitantes e os seus números de 
telefone e de fax. Todas essas informações podem ser enviadas 
à Santa Sé por meio de carta ou de fax. No primeiro caso, o des-
tinatário deverá ser Prefeitura da Casa Pontifícia, 00120, Cidade 
do Vaticano (Preffetura della Casa Pontificia, 00120, Città del 
Vaticano). Já no segundo, o número do fax é +39 06.69885863. 
Em pouco tempo, a prefeitura vaticana mandará uma resposta 
para todos os que residirem fora de Roma também através do 
correio ou por fax.

Recebendo uma resposta positiva, o visitante poderá retirar seus 
ingressos, totalmente gratuitos, no escritório da municipalidade, 
que se encontra no átrio da Aula Paolo VI, das 15h às 19h (no 

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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O pretendente: PAULO HENRIQUE AMBROSIO, profissão: músico, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital - SP, nascido aos: 26/10/1976, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Paulino Ambrosio e de Marli Dione Ambrosio. A pretendente: LAIS 
MOREIRA DA SILVA, profissão: gerente comercial, estado civil: divorciada, naturalidade: 
em São Bernardo do Campo - SP, nascido aos: 24/08/1982, residente e domiciliada neste 
Subdistrito - SP, filha de João Moreira da Silva e de Maria Auxiliadora Raquel Silva.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
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12º Subdistrito - Cambuci 

Roberto de Almeida - Oficial

O pretendente: IGOR GÓES LOBATO, divorciado, advogado, natural de Belo Hori-
zonte - MG, nascido em 12/03/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Nelson Belico Lobato e de Maria Lucia Portugal Goes Lobato. A pretendente: 
FERNANDA ALEGRO CATTEL, solteira, advogada, natural de São Caetano do Sul 
- SP, nascida em 24/05/1984, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de 
Remo Cattel e de Ana Maria Alegro Cattel.

O pretendente: RAFAEL MESCHIATTI INÁCIO, solteiro, publicitário, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 25/02/1985, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho 
de Antonio Inácio Filho e de Rosana de Oliveira de Meschiatti. A pretendente: NATALIA 
REGINA AFFONÇO SILVA FACHINI, solteira, enfermeira, natural de Jundiaí - SP, nascida 
em 06/09/1985, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Eduardo Polli  
Fachini e de Glaucia Aparecida Affonço Silva Fachini.

O pretendente: RICARDO FERREIRA DA CUNHA FILHO, solteiro, guarda-civil me-
tropolitano, natural de São Paulo - SP, nascido em 13/05/1976, residente e domiciliado 
neste Subdistrito - SP, filho de Ricardo Ferreira da Cunha e de Vera Lucia da Cunha. A 
pretendente: CAROLINA FAVARO FILISBINO, solteira, do lar, natural de São Paulo - 
SP, nascida em 28/07/1986, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José 
Antonio Donizetti Filisbino e de Maria Lucia Favaro.

O pretendente: CAIO VINICIUS DUARTE GASPAR, solteiro, consultor, natural de San-
tos - SP, nascido em 27/06/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Ralph Nunes Gaspar e de Maria Dinalva Duarte Gaspar. A pretendente: LETÍCIA PAIXÃO 
BERNARDO, solteira, auditora contábil, natural de Santos - SP, nascida em 25/01/1989, 
residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Mauro dos Santos Bernardo e de 
Janete Pires Paixão Bernardo

O pretendente: OSWALDO PRADO LUCCA JUNIOR, solteiro, contador, natural de 
São paulo - SP, nascido em 02/11/1987, residente e domiciliado neste Subdistrito - 
SP, filho de Oswaldo Lucca e de Édina Zilda Prado Lucca. A pretendente: KARINA 
TOMITA TAKAHASHI, solteira, pedagoga, natural de São Paulo - SP, nascida em 
06/04/1987, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Koiti Takahashi e 
de Cleusa Tomita Takahashi.

O pretendente: BRUNO SILVA NUNES, solteiro, técnico mecânico, natural de São Pau-
lo - SP, nascido em 16/03/1989, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho de 
Vitor Emanuel Nunes e de Margarete Doralice da Silva Nunes. A pretendente: DÉBORA 
DANIELLY OLIVEIRA DA SILVA, solteira, arquiteta urbanista, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 04/03/1993, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Gerson 
José da Silva e de Antonia de Lurdes Oliveira da Silva.

O pretendente: REINALDO XAVIER CONCEIÇÃO, divorciado, funcionário público 
aposentado, natural de São Paulo - SP, nascido em 18/02/1958, residente e do-
miciliado neste Subdistrito - SP, filho de João Xavier Conceição e de Anna Maria 
Romero Conceição. A pretendente: CÉLIA BOCCARDO MORENO, divorciada, 
jornalista, natural de Presidente Prudente - SP, nascida em 23/10/1965, residente 
e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de Rafael Moreno Rodrigues e de Lenita 
Boccardo Moreno.

O pretendente: FERNANDO VASCONCELOS ORDONES, solteiro, publicitário, natural 
de São Paulo - SP, nascido em 20/06/1977, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Paulo Ordones Lopes e de Aldora Maria de Vasconcelos Ordones. A pretendente: 
MARIANA LAGE MARQUES, divorciada, médica véterinária, natural de São Paulo - SP, 
nascida em 03/07/1980, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Luiz 
da Silva Lage Marques e de Heloisa de Carvalho Pinto Lage Marques.

O pretendente: TADEU MARQUES AGOSTINHO, solteiro, vendedor, natural de São 
Paulo - SP, nascido em 01/12/1982, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, filho 
de José Marques Agostinho e de Eliana Joanin Marques Agostinho. A pretendente: 
JULYANA D´AQUI MOLINA, solteira, vendedora, natural de São Paulo - SP, nascida 
em 02/02/1979, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha de José Domingos 
Molina e de Rosaly D´Aqui Molina.

O pretendente: JOSÉ MARCIO CARRERA, divorciado, analista de sistemas, natural de 
Dois Córregos - SP, nascido em 09/11/1960, residente e domiciliado neste Subdistrito 
- SP, filho de José Carrera e de Hilda Ordália Adami Carrera. A pretendente: REGINA 
CELIA DE SOUSA, viúva, professora, natural de Ubatuba - SP, nascida em 08/05/1959, 
residente e domiciliada em Ubatuba - SP, filha de Patricio Orlanto de Sousa e de Geraldo 
Candido de Jesus. Obs.: Edital recebido do Cartório de Ubatuba - SP.

O pretendente: RONALDO FRANCISCO CRANQUE, solteiro, engenheiro, natural de 
Santo André - SP, nascido em 29/03/1970, residente e domiciliado neste Subdistrito - SP, 
filho de Antonio Cranque Filho e de Irene de Souza Cranque. A pretendente: FERNAN-
DA MARQUES SANTOS ERNESTO, solteira, analista financeiro, natural de Taboão da 
Serra - SP, nascida em 16/12/1977, residente e domiciliada neste Subdistrito - SP, filha 
de Fernando Santos Ernesto e de Roseli Marques.

O pretendente: JONATAN DE JESUS GOMES FELICIO, solteiro, auxiliar de serviços 
gerais, natural de Brasília - DF, nascido em 17/05/1985, residente e domiciliado neste 
Subdistrito - SP, filho de Edilson Conceição Felicio e de Jaceline de Jesus Gomes Fer-
reira. A pretendente: LEUDE CARMEN DOS SANTOS FERREIRA, solteira, auxiliar de 
cadastro, natural de Bacuri - MA, nascida em 03/06/1998, residente e domiciliada nesta 
Capital - SP, filha de Carlos Santos Ferreira e de Carmilene Mendes dos Santos.

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Saiba como participar das 
audiências do papa Francisco

Durante viagens a Roma, é normal que turistas de todas as partes do mundo passem pelo Vaticano e 
conheçam seus famosos museus e a Basílica e a Praça de São Pedro

horário local) do dia anterior à audiência, ou das 7h às 10h do 
dia do evento. Independente de onde for realizada a audiência, 
seja na Praça São Pedro ou na Sala de Audiências Paolo VI, para 
entrar o visitante deverá apresentar seu ingresso e passar por 
um controle de segurança, com detectores de metal e revista de 
mochilas e bolsas.

    
Além disso, quando o evento for realizado em espaço fechado, 

é recomendado que os turistas cheguem com antecedência ao 
local, cerca de 2h30 antes, para conseguir se sentar em uma das 
6 mil cadeiras disponíveis. Idosos, pessoas com deficiências e 
casais que formalizaram o matrimônio há menos de dois meses 
têm preferência e serão acomodados mais próximos do Papa. 
Outra recomendação da Santa Sé para participar das audiências 
é se vestir de maneira respeitosa. 

Para os homens, é recomendado que não sejam usados shorts e 
bermudas. Já para as mulheres, é preferível que as vestes sejam 
mais fechadas, sem decotes e fendas muito grandes e com saias 
que batam na altura do joelho ou calças. Se as roupas não estiverem 
apropriadas como pedido pelo Vaticano, os visitantes poderão ser 
retirados do espaço. Para mais informações sobre o Angelus e sobre 
as audiências gerais basta ligar para o telefone da Prefeitura da 
Casa Pontifícia, o +39 06.69883114, de segunda a sexta-feira das 
8h30 às 13h30 do horário local. (ANSA/COM ANSA).
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